
Biogas är ett av de miljövänligaste fordons-
bränslena vi har idag. Genom att uppgradera 
biogas till fordonsgaskvalité kan lantbruka-
re och reningsverk ta vara på resurser på ett 
effektivt sätt och bidrar till ett mer hållbart 
samhälle.

Rå biogas är en blandning av metan och koldioxid. För 
att kunna tanka den i fordon krävs att koldioxiden tas 
bort. Detta kallas för att biogasen uppgraderas. Idag 
saknas konkurrenskraftiga lösningar för att uppgrade-
ra biogas till fordonsgas på mindre anläggningar. Nu 
utvecklas en skalbar teknik som använder färsk bio-
bränsleaska för att rena bort koldioxid från biogas. 
Konceptet som kallas askfilterteknik väntas vara kost-
nadseffektiv i mindre skala.

Klimatsmarta lantbruk och reningsverk
Askfiltertekniken kan användas för att förse egna for-
don i form av gasdrivna bilar, traktorer, lastbilar med 
mera med biogas. Överskottet av fordonsgas kan även 
säljas. Förhoppningen är att tekniken ska bidra till att 
fler kan nyttja de resurser som finns på den egna går-
den och bidra till ett mer klimatsmart lantbruk. Vid 
små reningsverk facklas idag stora mängder biogas 
bort, då de inte har avsättning för det som produce-
ras. Med denna teknik skulle biogasen bättre kunna 
tas tillvara.

Trygg försörjning av drivmedel
Askfiltertekniken öppnar upp för en småskalig pro-
duktion av förnyelsebara biodrivmedel på landsbyg-
den och i mindre städer. Det leder till en trygg försörj-
ning av drivmedel lokalt. Fordonsgasen som utvinns 
kan ersätta fossila drivmedel inom transportsektorn 
och ge en större klimatnytta än om biogasen används 
till produktion av el och värme.

Biogas uppgraderas till fordonsgas
Den nya tekniken bygger på att rå biogas trycks ge-
nom en bädd av färsk biobränsleaska. I den färska as-
kan reagerar koldioxiden med kalkverkande ämnen och 
binds upp. Förutom att biogasen uppgraderas leder 
detta till att askans pH-värde sänks. Detta kallas för 
att askan härdas. Den kan då med fördel återföras till 
skogen för att sluta ett kretslopp av mineraler och vikti-
ga näringsämnen.

SMÅSKALIG PRODUKTION AV 
FORDONSGAS MED ASKFILTERTEKNIK

Hur mycket gas kan jag sälja? 
Den som vill använda askfilter för att uppgradera 
biogas behöver fundera på hur tillgången till lämplig 
aska löses och hur den ska återföras till skog eller tas 
hand om på annat sätt efter att den använts. Ytterli-
gare frågor att fundera på är hur mycket gas som kan 
användas eller säljas och hur kunderna nås.

Fullskalig anläggning
Vid Naturbruksskolan Sötåsen byggs en fullskalig an-
läggning för tester och demonstrationer av biogas-
uppgradering, askhantering och askåterföring kopp-
lat till askfiltertekniken.
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Flera aktörer samverkar
Projektet drivs av forskningsin-
stitutet RISE tillsammans med 
Västra Götalandsregionen, 
Naturbruksförvaltningen och 
Nordic Gas Solutions. 

Finansiär är Jordbruksverkets 
EIP-fond för innovationsprojekt 
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