
En uppgraderingsanläggning 
för småskaliga

biogasanläggningar



Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av 
organiskt material och framställs bland annat 
i rötanläggningar. Biogasen består av fram-
förallt metan och koldioxid och gasen kan till 
exempel förbrännas och utnyttjas till 
uppvärmning eller användas som fordonsgas. 
Innan biogasen är redo att användas som 
fordonsgas måste den dock renas från 
koldioxid så att metanhalten ökar till över 
97 %. I dagsläget finns det i Sverige ett antal 
storskaliga kommunala anläggningar för 
rening av biogas men det finns en stor 

potential för mindre anläggningar om 
reningsanläggningarna blev billigare att köpa 
in och hålla i drift.

Biosling är en uppgraderingsanläggning för 
småskalig biogasproduktion som renar biogas 
med hjälp av vatten. Det innebär att Biosling 
kan användas för att producera fordonsgas 
från befintliga rötkammare på små och 
medelstora jordbruk eller i 
samrötningsanläggningar i mindre samhällen.

Vad är Biosling?

Försöks- och testanläggning Biosling 1 x 8 vindor som 
är uppdelad i två delar, en styrcentral (teknikrum) där 
all reglering och övervakning utförs och ett 
uppgraderingsrum (slangrum) som innehåller själva 
maskineriet. Not. Bilden är från Alviksgården 
utanför Luleå där anläggningen kopplades upp mot 
deras rötkammare 
sommaren 2011.
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Bilden är från försöks- och testanläggningen Biosling 
1 x 8 vindor. Vindorna är de som utgör pumpen i 
Biosling. På bilden är 8 vindor monterade.



Reningsprocessen i Biosling består av flera 
olika moment och det är den stora roterande 
pumpen i mitten som står för det 
huvudsakliga bidraget till reningen då den 
ökar gasens metanhalt från ungefär 65 % till 
94 %. För att separera koldioxiden från 
biogasen används en metod som kallas 
vattenabsorption. Metoden går ut på att 
koldioxiden i biogasen löser sig i vatten under 
förhöjt tryck. I Biosling sker både 
tryckhöjningen och blandningen av gasen och 
vattnet i pumpen. Där är också den största 
energibesparingen jämfört med andra 
uppgraderingslösningar. Till skillnad från 
vanliga pumpar använder nämligen Biosling 
varken höga hastigheter eller stor kraft som 
båda kräver mycket energi. I stället används 
en stor, långsamt roterande slangvinda för att 
öka trycket. På detta sätt minimeras samtidigt 
antalet rörliga delar.
Pumpen består av en lång slangvinda i 

vilken det omväxlande leds in biogas och 
vatten. Slangvindan roterar sedan på ett 
sådant sätt att vattnet och gasen leds in mot 
centrum av pumpen. Ju längre in i pumpen 
vattnet och gasen leds desto mindre volym 
kan de uppta vilket gör att trycket ökar. Det 
kommer sedan att öka mer och mer för varje 
varv och blir som störst i centrum av pumpen. 
Eftersom att trycket är högre längre fram i 
pumpen kommer vattnet att tryckas bakåt i 
slangen och det blir på grund av detta en 
förskjutning av vattennivåerna i pumpen. 
I figuren på nästa sida visas hur vattnet är 
fördelat i pumpen.

Hur fungerar Biosling?
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Efter pumpen är metanhalten i gasen uppe i 
cirka 94 % tack vare koldioxiden som har löst 
sig i vattnet. För att biogasen ska kunna 
användas som fordonsgas måste halten upp 
till 97 % (gäller bl a i Sverige) Efter pumpen 
sker därför ytterligare rening i en så kallad 
vattenskrubber. I denna leds biogasen från 
pumpen in i botten av ett långt rör samtidigt 
som vatten pumpas in i toppen. På detta vis 
pressas biogasen genom vattnet under 
tryck vilket får ytterligare koldioxid att lösa 
sig i vattnet. Den renade biogasen har nu en 

metanhalt på över 97 % och är nu tillräckligt 
ren för att klassas som fordonsgas. 
Processvattnet leds sedan över ett flashrör för 
att avskilja restmetan från vattnet.
Vattnet som använts i pumpen, 
vattenskrubbern och flashröret trycksänks 
sedan i ett strippertorn så att koldioxiden kan 
återgå till luften. Vattnet leds därefter tillbaka 
till en vattentank för att sedan återanvändas. 
En schematisk bild av processen visas i 
figuren på nästa sida.

Schematisk bild över pumpen Biosling.
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Biogas som ernergikälla har stor potential och 
är i nuläget en relativt outnyttjad resurs. Bi-
ogasens framtid är ljus och som förnyelsebar 
energikälla ligger den rätt i tiden till skillnad 
från exempelvis kol och olja.
Forskning och utveckling av biogas och 
produkter som använder biogas har ökat 
kraftigt i och med samhällets ökade 
miljömedvetenhet. I dagsläget har många 
jordbruk alla förutsättningar som behövs för 

att starta upp en småskalig 
uppgraderingsanläggning för biogas och i 
framtiden kan varje litet samhälle och by ha 
en Biosling för att vara självförsörjande på 
fordonsgas. Biosling är unik när det gäller 
lönsamhet för småskaliga gårdsanläggningar 
och bidrar till att minska beroendet av fossi-
la bränslen. Biosling - en lönsam investering 
både för miljön och för framtiden.

Varför Biosling?

Processbeskrivning av Biosling.
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Biosling kan kopplas upp mot en rötkammare 
vid ett jordbruk som använder nötgödsel som 
råvara för rötning, så kallat substrat. 
Beroende på hur många djur det finns i 
besättningen blir biogasproduktionen 
cirka 280 Nm3/dygn för en besättning på 125 
mjölkkor inkl.rekrytering och cirka 1123 Nm3/
dygn för en besättning på 500 mjölkkor inkl.
rekrytering. Som substrat kan även gödsel 
från andra djur eller ensilage användas. Den 
biogas som bildas i rötkammaren består av 
cirka 65 % metangas, 35 % koldioxid och 
spår av bland annat svavelföreningar. Genom 
att ansluta Biosling till en rötgasanläggning 
kan biogasen uppgraderas till fordonsgas med 
en metanhalt på över 97 %.
Den färdiga fordonsgasen komprimeras och 
lagras i gasflaskor om 80 liter vardera.

Exempel på system för framställning 
och distribution av fordonsgas:

Tillämpning
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Produktinformation
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Typ: BioSling 1 x 8

Hus: 2 st container 20 fot (1 teknikhus & 1 slanghus)

Vikt: ca: 10,0 ton (ingår 2st container 5,0 ton/st)

Byggyta: 6,0 x 5,0 m (ingår 2 st container 20 fot)

Rågas: 35 Nm3/tim

Kvalité: ≥ 97% CH4

Typ: BioSling 2 x 8

Hus: 2 st container 20 fot (1 teknikhus & 1 slanghus)

Vikt: ca: 12 ton  (ingår 2 st container 7,0 och 5,0 ton)

Byggyta: 6,0 x 5,0 m  (ingår 2 st container 20 fot)

Rågas: 70 Nm3/tim

Kvalite: > 97% CH4

Biosling 2 x 8 vindor (ingår 16 vindor)

* Nm3 = normalkubikmeter vid atmosfärstryck.

Antal vindor 8 16

Rågas kapacitet / dygn 840 Nm3 1680 Nm3

Fordonsgas kapacitet / dygn ( 8 bars tryck ) > 97 % CH4 
(vid 55%- 65% CH4, 45%- 35% CO2)

460-560 
Nm3

920-1090 Nm3

Passar för gård med antal mjölkkor inkl.rekrytering. OBS ca värde. ca 250 kor ca 500 kor

Elförbrukning kWh/Nm3 (rågas: 65%-55%) 0,37-0,44 
kWh

0,26-0,30 
kWh

Elförbrukning kWh/dygn 202-207 kWh 276-283 kWh
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Biosling AB
Marknadsvägen 202
981 91 Jukkasjärvi

Sweden

Tel: +46980-23 000
Mob: +4670-661 89 58

Fax: +46980-21 254

info@biosling.se

www.biosling.se


