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Förord
Projektet har utförts av Kiwa Technology i Holland i samarbete med SGC, DGC,
Synergrid (Belgien) och de nederländska nätoperatörerna Enexis, Alliander och
Stedin. Representanter från de olika parterna har träffats två gånger i Amsterdam
för att diskutera de resultat och slutsatser som dragits från projektets olika delmoment.
Denna SGC rapport är en sammanfattning av den engelska rapporten med titel
”New Networks for Biogas” som finns för gratis nerladdning från SGC:s hemsida.
Denna sammanfattning innehåller inga referenser utan istället hänvisas till den
engelska originalrapporten. Sammanfattning har skrivits av Daniel Tamm, BioMil.
Till projektet har en svensk referensgrupp funnits knuten bestående av följande
personer;
Tobias Persson, SGC (programansvarig biogasteknik)
Lars-Gunnar Johansson, LRF
Anders Larsson, Göteborg Energi AB
Karin Stenlund, Trollhättan Energi AB
Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark
Irene Bohn, NSR AB
Johan Laurell, JTI
Eva Myrin, Vafab Miljö AB
Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö AB
Björn Palmgård, Triventus Biogas AB
Jonny Blomqvist, Skara Energi AB
Lars Göransson, Öresundskraft AB
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Sammanfatning
För att kunna utnyttja skalfördelar byggs nya ledningar för (rå) biogas i flera
europeiska länder. Dessa nya ledningar kan antingen vara nätverk av rågasledningar eller dedikerade ledningar mellan bara två ställen.
SGC, Danish Gas Technology Centre, Synergrid och de nederländska nätoperatörerna Enexis, Alliander och Stedin, representerade av Kiwa Technology,
har genomfört en förstudie inom ramen för GERG-avtalet ”New networks for
biogas”, där främsta syftet var att minska osäkerheterna i samband med utformningsalternativen för biogasledningar. Utöver detta syfte ger projektet även
en aktuell överblick över läget gällande utformning, drift och underhåll av biogasledningar i Europa.
I flertalet Europeiska länder planeras eller läggs biogasledningar, men det har
ännu inte etablerats några specifika regelverk för lokala biogasnät. Istället
måste ofta reglerna för naturgasledningar följas. I några länder har specifika
anvisningar för biogas utvecklats där befintliga kunskaper från naturgasen har
tjänat som utgångspunkt.
Riskerna kända från naturgasmarknaden är även relevanta för biogasledningar. Skillnaderna i de fysikaliska och kemiska egenskaperna av biogas gentemot
naturgas kan leda till ytterligare risker. Särskild uppmärksamhet ska läggas på
spridningsbeteendet av tyngre gaser såsom biogas och dess påverkan på explosionsrisk och läcksökning. Spridningsbeteendet har än så länge inte undersökts och kan i stor utsträckning påverka tillhörande risker.
De viktigaste tillkommande risker som har identifierats är:
övertryck
korrosion
exponering av toxiska ämnen såsom H2S vid arbetsplatsen
hantering av driftstörningar, nödsituationer och beredskap.
Riskutredningen har avslöjat att det ska skiljas mellan biogasledningar i glesbygd och tätort. Konsekvenserna av ett läckage vid en biogasledning i glesbygd
är mindre allvarliga, men sannolikheten för skada orsakad av tredje part kan
vara större.
De flesta av dessa tillkommande risker kan minskas avsevärt genom lämpliga
motåtgärder. Risken för övertryck kan minskas genom att använda ett lämpligt
kontrollsystem för trycket vid inmatningspunkten. En fackla bör installeras för
driftstörningar. För längre perioder med obalans kan en gasklocka eller liknande
buffra produktionen.
Det rekommenderas starkt att både torkningsutrustning och en grovrensning
för H2S används vid biogasdistribution via rörledningar för att minimera risken
som orsakas av korrosivitet och toxicitet. Dessutom bör arbetsanvisningar innehålla särskilda försiktighetsåtgärder vid arbeten på biogasledningar, t ex användning av H2S-mätare samt gasmask.
Risken för skada orsakad av tredje part (vid grävarbeten) kan vara större.
Tänkbara motåtgärder inkluderar större djup på ledningarna, märkning av ledningarna samt mer frekvent tillsyn.
Odörisering är en viktig faktor när det gäller hantering av nödsituationer. Till
skillnad från naturgas har rågas sin egen karakteristiska lukt som härrör från
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svavelvätet. Om biogasen inte kan odöriseras enligt gängse praxis för konventionell gasdistribution bör ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas för att reducera
risken för oupptäckta gasutsläpp från ledningen. Exempel kan vara användningen av avstängningsventiler eller tätare läcksökning. Risken för externa arbetare och allmänheten som saknar kunskap om biogas kan även delvis minskas genom kommunikation för att skapa en större medvetenhet.
Den ekonomiska lönsamheten av biogasnät har utvärderats baserat på ledningssimuleringar och analys av tre landsspecifika fall. Utvärderingen har lett till
följande slutsatser:
Drifttrycket är en viktig parameter som påverkar investeringskostnaden.
Drifttrycket måste optimeras individuellt för varje fall.
Biogasnät kräver några specifika investeringar såsom fackla och kompressor.
Det är inte säkert att gastransport till centraliserade gasuppgraderingsanläggningar är mer fördelaktigt än gödseltransport till centrala rötningsanläggningar.
Baserat på arbetet inom GERG-avtalet föreslår parterna att starta F&U-projekt
gällande:
spridning av biogas i marken och i luften
säkerhetsåtgärder med avseende på explosionsrisken av biogas
biogasens lukt med avseende på säkerhetsaspekter.
Anmärkning: Den föreliggande rapporten är en sammanfattning av originalet
som är på engelska. Målgruppen av sammanfattningen är aktörer som vill
skaffa sig en uppfattning om projektet utan att fördjupa sig i detaljerna. Den intresserade läsaren hänvisas till originalet och dess bilagor för fördjupad information.
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Summary
New networks for (raw) biogas are emerging in various European countries in
order to gain economy of scale. The new network can either be a network of
(raw) biogas pipelines or a dedicated (raw) biogas pipeline.
Swedish Gas Centre, Danish Gas Technology Centre, Synergrid and the
Dutch grid opera-tors Enexis, Alliander and Stedin, represented by Kiwa Technology have carried out a study in the framework of the GERG contract "New
networks for biogas" with the main goal to reduce the current uncertainties associated with the design choices for biogas network configurations. Supplementary to the objective an overview of the state-of-the-art on the design, operations
and maintenance of biogas networks in Europe is given.
In most countries in Europe biogas networks are being realized or planned,
but no specific regulation has yet been developed for local biogas networks.
Rules and regulation on natural gas networks are often imposed. Dedicated
guidelines for biogas are being developed in some countries for which the current knowledge on natural gas serves as the basis.
The risks associated for natural gas also apply for biogas networks. The deviation in physical and chemical properties of biogas related to natural gas may
lead to additional risks. Particular attention should be given to the dispersion
behaviour of heavier gases like bio-gas and the effect on explosion risks and
leak survey procedures. The dispersion behaviour is yet unknown and might
have a large impact on the risks associated.
The main additional risks identified are:
Overpressure
Corrosion
Exposure to toxic components, such as H2S, during works
Emergency response & capabilities
The risk evaluation revealed that a difference can be made between biogas
pipelines in rural areas and biogas pipelines in urban areas. For biogas pipelines in rural areas the consequences (impact) of a biogas leakage will be lower,
but the probability of third party damage can be higher.
Most of the additional risks can be significantly reduced by means of countermeasures. The risk of overpressure can be reduced when applying a suitable
pressure control system at the biogas injection point. For emergency situations
a flare should be installed. For longer periods of unbalance a gas buffer can be
used. It is strongly advised to implement drying and crude ILS removal when
distributing biogas by pipeline to reduce both the risk of corrosion and the toxicity.
Furthermore safety work instructions should include additional precautions for
works on biogas pipelines, e.g. using a H2S detector and gas mask during
works.
The risk of third party damage (digging activities) can be higher and possible
countermeasures are increasing the depth cover, pipeline marking or more frequent visual inspection.
Odorization is an important factor in the emergency response. (Raw) biogas
has, contrary to natural gas, its own distinctive smell caused by the olfactory of
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the hydrogen sulphide amount. If the biogas cannot be odorized according to
conventional gas distribution practices additional safety measures should be
taken to reduce the risk of undetectable gas release from the pipelines like the
use of shut-off valves or a higher frequency for leak surveys. The risks for external workers and the public which do not have sufficient knowledge of biogas
could also be partly mitigated by communication to create awareness.
On the basis of grid simulations and analysis for three country specific cases
a general economic evaluation of biogas networks has been made. This evaluation lead to the following conclusions:
Operating pressure is an important parameter influencing the investment
costs
The operating pressure has to be optimized for each case
Some specific investments like flairs and compressors are needed for biogas networks
Biogas hubs do not always compete economically with manure transport
by road.
Based on the work done within the GERG contract, the parties involved recommend to initiate R&D activities on:
The dispersion of biogas in the soil and in air
The safety measures related to the explosion risks of biogas
The olfactory of biogas in relation to safety aspects
The full English report is available for download from SGC’s website
www.sgc.se.
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1. Bakgrund
Biogasproduktionen kan idag anses vara etablerad i Europa. Biogasen kan användas på plats för t ex el- (och värme-) produktion eller uppgradering till naturgaskvalitet för inmatning i naturgasnätet. Alternativt kan biogasen transporteras
till ett annat ställe där den kan användas eller uppgraderas till naturgaskvalitet. I
detta fall behövs normalt en gasledning för (rå) biogas.
I flera europeiska länder byggs det nya biogasnät för att kunna utnyttja skalfördelar. Det nya nätet kan antingen vara ett nätverk av rågasledningar, eller så
kan det vara en dedikerad rågasledning (en producent och en konsument som
knyts ihop med en rörledning).
Dessa lokala rågasledningar kallas ”Micro-Gasnetze” i Tyskland. Till exempel
transporteras rågas genom rörledningar från en eller flera biogasanläggningar
till en eller flera kraftvärmeanläggningar för fjärrvärme eller industriell användning. I Nederländerna och Sverige har konceptet ”Biogas Hub” introducerats,
där flera biogasproducenter ansluter sig via rågasledningar till en central gasuppgraderingsanläggning för att utnyttja skalfördelar. Även i andra europeiska
länder finns det särskilda rågasledningar.
I de flesta fallen drivs biogasnäten av aktörer som annars distribuerar naturgas, beroende på ländernas specifika regler och lagstiftning. Utformning, drift
och underhåll av dessa lokala biogasnät skiljer sig dock i vissa avseenden från
konventionell gasdistributionspraxis och innebär nya utmaningar för gasdistributionsföretagen.
1.1

Avgränsning

Projektet omfattar aspekterna kring biogasnätverken från punkten där gasen är
tillgänglig fram till och med leveranspunkten, se Figur 1. Gasproduktionen
(själva biogasanläggningen) samt utrustningen för användning av gasen ligger
utanför projektet.

Figur 1: Projektavgränsning
I sammanhanget är det viktigt att särskilja begreppen kring rågas och uppgraderad gas. I den föreliggande rapporten används följande definitioner:
Biometan

Biometan är uppgraderad biogas med liknande egenskaper som
naturgas som kan matas in i det befintliga naturgasnätet.

(Rå) biogas

Rå biogas (hädanefter bara kallad ”Biogas”) är produkten från rötningsprocessen som inte har uppgraderats till biometan. Dock kan
den ha genomgått behandlingssteg såsom torkning innan den distribueras via rörledning.
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Projektet har genomförts inom ramen för GERG-avtalet ”New networks for
biogas”. Det nederländska bidraget till projektet har delvis tagits fram inom ramen för det nederländska gasforskningsprogrammet ”EDGaR”.
Följande parter har deltagit i och finansierat projektet:
SGC Sverige som representant för
o LRF
o Göteborg Energi AB
o Trollhättan Energi AB
o E.ON Gas Sverige AB
o Innovatum Teknikpark
o NSR AB
o JTI
o Vafab Miljö AB
o Borås Energi och Miljö AB
o Triventus Biogas AB
o Skara Energi AB
o Öresundskraft AB
Dansk Gasteknisk Center (DGC)
Synergrid, Belgien
de holländska gasnätsoperatörerna Enexis, Alliander & Stedin, representerade
av Kiwa Technology
Kiwa har även stått för samordning av originalrapporten på engelska.
1.2

Syften

Studien har som syfte att analysera konsekvenserna och flaskhalsarna av lokala biogasnät med avseende på utformning, drift och underhåll, och att både
ekonomiskt och tekniskt utvärdera nätverkskonfigurationer för biogas.
Målsättningen av projektet är framförallt att minska osäkerheterna som finns
vid val av utformningsalternativen för biogasnätverk.
Syftet nås genom att analysera nätverkskonfigurationen vid biogasnät och
jämföra den med konfigurationen av konventionella gasdistributionsnät. Följande parametrar har analyserats och jämförts:
Utformning
Konstruktion
Drift och underhåll
1.3
Metodbeskrivning
Projektet har baserats på erfarenheterna hos lokala biogasnätverk. Även om
regelverken kan skilja sig mellan länderna, möts alla nätägare av samma typ av
osäkerheter. Projektet delas upp i två huvudfaser:
Fas 1

Inventering av nuvarande praxis i flera europeiska länder (Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, Danmark m.fl.) som ger en överblick över
den aktuella teknologiska nivån i Europa gällande lokala biogasnät:
Typiska projekt med lokala biogasnät i Europa
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Regelverk och lagstiftning
Tekniska, säkerhetsrelaterade och ekonomiska aspekter
Standarder och riktlinjer för utformning, konstruktion samt drift och underhåll
Fas 2

10

Kostnadsanalys och teknisk utvärdering av nätverksutformningar för tre
typfall. Huvudaktiviteterna i denna fas är:
Nätsimuleringar och analys av specifika fall innefattande utvärderingen
av systemsäkerhet, tillgänglighet och kapacitet
Kostnadsoptimering och känslighetsanalys av utvalda utformningar
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2. Biogasnätens struktur
Lokala biogasnät länkar ihop gasproducenter till en eller flera konsumenter i ett
begränsat geografiskt område med hjälp av lågtrycksledningar för rågas.
Detta avsnitt presenterar de olika alternativen för upplägget av sådana nätverk, samt skillnaderna mellan biogasens och konventionella gasers egenskaper. Slutligen jämförs olika utformningar m.a.p. tillgänglighet och ekonomiska
aspekter.
2.1 Typer och egenskaper av biogasnätverk
Biogasnät kan karaktäriseras av antalet producenter och antalet konsumenter:
En leveranspunkt

Flera leveranspunkter

Figur 2: Typer av lokala biogasnät
För att hålla kostnaderna nere har lokala biogasnät ofta ett begränsat antal
leveranspunkter och byggs i enkla former såsom stjärnformat eller i fiskbensmönster.
Den transporterade gasen kan användas antingen för (kraft-)värmeproduktion
eller uppgraderas till fordonsgas- eller naturgaskvalitet. Tabellen nedan visar
möjliga alternativ samt fördelarna med transporten via biogasnät:
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Tabell 1: Alternativ till samt fördelar av biogasnät
Biogasnät med gasmotor eller panna

Biogasnät med central
gasuppgradering

Alternativ

Lokal produktion av egen el och värme
Lokal kraftvärmeproduktion där värmen
transporteras genom kulvert till extern
förbrukare

Decentral gasuppgradering med
antingen inmatning till
gasdistributionsnät eller lokal
tankning som fordonsgas

Fördelar
med
biogasnät

Optimal värmeanvändning (oftast är det
lokala värmebehovet mycket begränsat)
Kostnad för gasledning är lägre än för
värmekulvert.

Skalfördelar för
gasuppgraderingsanläggningen

2.2 Gasegenskaper hos biogas och naturgas
Lokala biogasnät har många likheter med konventionella gasdistributionsnät.
Det är detaljerna som kan skilja sig avsevärt eftersom biogas har en annan
sammansättning och i viss utsträckning andra fysikaliska egenskaper än naturgas. Naturgas består framförallt av metan och, beroende på ursprung, av högre
kolväten (rysk H-gas) och/eller kväve (holländsk L-gas). Däremot innehåller biogas i första hand metan och koldioxid.
Dessutom innehåller både biogas och naturgas en rad spårämnen. Spårämnen som är vanligt förekommande i biogas är svavelväte (ofta från gödselrötning) samt siloxaner och halogener (framförallt vid rötning av avfalls och reningsverksslam).
Gaserna skiljer sig slutligen även i sammansättningen när det gäller vattenhalten, då biogas normalt är mättad med vattenånga när den lämnar rötkammaren.
2.3 Viktiga variabler att ta hänsyn till
Baserat på skillnaderna nämnda ovan har några variabler identifierats som är
intressanta att ta hänsyn till vid riskbedömningen (kap. 4) och kostnadsanalysen
(kap. 5). Dessa inkluderar bl.a.
produktion (Hur jämnt är gasflödet och gassammansättningen? Torkas gasen före inmatning?)
område (glesbygd, tätort)
försörjningssäkerhet (Finns det backup i form av LNG eller naturgasnät?)
typ av konsument (industri, hushåll)
användning av gasöverskott vid olika gasförbrukare (gasmotor, fordonsgas,
inmatning)
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3. Situationen i länderna
Detta kapitel fokuserar på läget i Sverige. En längre sammanfattning gällande
läget i övriga länder finns i originalrapporten. För en utförlig beskrivning av läget
i alla länder (Tyskland, Sverige, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Danmark) hänvisas till bilaga I av originalrapporten.
3.1

Biogasnät i Europa

Merparten av biogasnäten finns just nu i Tyskland, men även i andra länder
planeras många nya biogasnät. Kapaciteten sträcker sig från knappt 100 upp till
10 000 Nm³/h, längden på ledningsnäten varierar mellan några 100 m och så
mycket som 130 km (Danmark). De flesta nät är mindre än 4,5 km och har ett
gasflöde under 1500 Nm³/h. Biogasnäten brukar dimensioneras för lågt tryck,
oftast mellan 50 mbar och 8 bar(ö), med stora variationer mellan länderna och
användningsfall.
Förbehandlingen av biogasen innan den matas in i gasledningen såsom avsvavling, torkning eller odörisering har stort inflytande på utformning, drift och
underhåll av ledningen. Normalt torkas gasen i olika grad, med Danmark som
undantag där ett vått biogasnät planeras. Avsvavling görs mest efter behov,
medan odörisering av rågas mycket sällan utförs.
De flesta länder har ännu ingen särskild lagstiftning för biogasledningar. Istället tillämpas regelverk från naturgasbranschen. Några länder håller på att ta
fram särskilda riktlinjer för biogas där man använder sig av erfarenheter från
naturgasbranschen som utgångspunkt.
Medan biogasnäten i Tyskland utgörs framförallt av dedikerade ledningar till
(små) kraftvärmeanläggningar ligger fokus i övriga länder snarare på nätverk
där gasen samlas vid en central plats för att uppgraderas (skalfördelar) och sedan användas som fordonsgas eller för inmatning i naturgasledningar.
3.2

Läget i Sverige

Detta avsnitt sammanfattar uppgifterna om Sverige i Bilaga I av originalrapporten.
Sverige har idag minst åtta längre ledningar för rågas, där den vanligaste konfigurationen är sammankopplingen av två rötningsanläggningar med en uppgraderingsanläggning. Två av dessa är i planeringsstadiet för att byggas ut till
större biogasnätverk (Brålanda, Gotland). Det förekommer att rågasledningar
samförläggs med ledningar för uppgraderad gas. Nätverken har en längd på
upp till 25 km och har olika ägarstruktur där både privata företag och energiföretag förekommer. Driften sköts dock normalt av energiföretagen.
Produktgasen används normalt som fordonsgas eller för inmatning i naturgasens distributionsnät. 2010 fanns det ca 30 000 mindre gasfordon samt ca 2000
tyngre fordon (bussar och lastbilar). Det finns ännu inget fall biometan matas in i
naturgasens transmissionsnät (d.v.s. högtrycksdelen), dock planeras två inmatningar tas i bruk under 2013 (GoBiGas och Jordberga).
Lagstiftningen i Sverige gör inte någon skillnad mellan naturgas och biogas.
Prisnivån för gasen övervakas av Energimarknadsinspektionen. Som regelverk
används i första hand EGN 2011 (Energigasnormen) som gäller för naturgas-
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distributionsanordningar med ett tryck upp till 4 bar(ö). Som tillägg till EGN finns
även BGA 2012 (Biogasanvisningarna) som ger ett mer specifikt stöd vid biogasprojekt genom anvisningar kring management, nödvändiga tillstånd, materialval mm. Biogasnät måste följa Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillstånds- och tillsynsmyndigheten är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Positionen av ledningarna registreras på
riksnivå och är fritt tillgänglig. Rågas behöver inte odöriseras (och odöriseras
normalt heller inte i praktiken), däremot ska uppgraderad gas odöriseras.
Lagstiftningen föreskriver att en gasföreståndare utses i samband med drifttagning, drift och underhåll av gasledningar. Gasföreståndaren ansvarar bl.a.
för att
utformningen och driften motsvarar reglerna och villkoren enligt tillståndet
det finns underhålls-, drift- och säkerhetsanvisningar, beredskapsplaner, utrymnings- och klassningsplaner, rutiner för olycksfalls- och tillbudstrapportering
personalen har rätt utbildning för arbetet och även erbjuds löpande utbildning
övervaka utvecklingen och ta vid säkerhetsåtgärder
hålla kontakt med räddningstjänsten
drifttillstånd finns och befintliga regler följs
rapportera till företagsledningen om drift och driftstörningar
avbryta verksamheten om anläggningen inte kan drivas på ett säkert sätt.
Normalt krävs avstängningsventiler före fläktar och blåsmaskiner som reagerar på förhöjda syrehalter i gasen. Dessa ventiler är dock inte en del av gasnätverken.
Det finns inga regelverk med föreskrifter om vattenhalt eller svavelväte. Avsvavling av rågas görs därför i första hand för tekniska krav vid användningen
av gasen samt beroende på den aktuella riskanalysen. Av tekniska skäl (för att
undvika kondens i ledningarna) torkas normalt gasen till en daggpunkt på mellan –5 och 2 °C, oftast genom kylning och/eller absorptionstork. Odörisering
förekommer endast i enstaka fall.
Myndighetstillsyn genomförs enligt lag vart sjätte år. För de större biogasnätverken hanteras krisberedskap och underhåll av nätägaren eller tredje part.
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4. Riskanalys
Risk definieras av sannolikheten för att en händelse inträffar multiplicerat med
konsekvensen av händelsen.
Riskerna som förknippas med naturgas-distributionsledningar kan tjäna som
utgångspunkt för att identifiera och analysera riskerna i samband med biogasnät. Det antas att risker och tillhörande motåtgärder som gäller för naturgasdistributionsledningar även är relevanta för biogasnätverk. Riskerna i samband
med gasnät gäller i första hand sådana som gäller själva gasledningen. Kapitel
4.1 i originalrapporten ger en genomgång av riskerna hos distributionsnätverk.
Kapitel 4.2 i originalrapporten ger detaljer kring tillkommande risker för biogasnätverk jämfört med naturgasnät samt risker som bedöms vara större än för
naturgasnät. För varje identifierad risk görs en analys och möjliga motåtgärder
nämns. Motåtgärderna för fallet av gasläckage i transportledningar struktureras
upp med hjälp av s.k. bow-tie-diagram i kapitel 4.3
Utöver riskerna hos själva gasnätverket finns det även risker vid användning
av biogasen samt i samband med miljön, ekonomin och rykten. Även om dessa
risker ligger utanför ramen för denna rapport så finns en sammanfattning i originalrapportens Appendix I.
4.1

Systemrisker för distributionsledningar

Risker vid distribution av gaser såsom biogas och konventionella gaser kan beskrivas med hjälp av riskmodeller. Modellen som använts i detta projekt har tagits fram av Muhlbauer och medger en allmän syn på riskerna av biogasledningar jämfört med naturgasledningar utan att kvantifiera dem.
Huvudfunktionen av en distributionsledning är att transportera produkten,
d.v.s. biogasen eller konventionell gas. Denna funktion är störd om det blir fel
på ledningen som resulterar i gasläckage. Enligt definitionen är risken för ledningsfel produkten av sannolikheten för felet och konsekvensen av gasläckaget.
Muhlbauer har identifierat fyra kategorier av mekanismer för fel, vars summa
utgör sannolikheten för ett läckage. Dessa är:
Skada
genom
3:e part

Korrosion,
+ utmattning
+ Utformning +

Felaktig
drift

Konsekvensen av ett gasläckage uttrycks som produkten av fyra parametrar,
nämligen:
Produktens
fara

x

Läckagemängd

x

Spridning
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4.2

Identifikation och bedömning av risker

4.2.1 Konsekvensen av ett läckage
4.2.1.1 Explosionsrisk
Både naturgas och biogas är brandfarliga när de blandas med luft. Explosionsgränserna av gaserna är ganska liknande (naturgas [L-gas] 5,8–15,9 %, biogas
[55–70 % CH4] 9–17 %). Den stora skillnaden mellan gaserna är dock densiteten. På grund av koldioxidhalten är biogasen betydligt tyngre än naturgas. Naturgas som är lättare än luft dispergeras snabbt, medan detta inte är fallet för
biogas som har liknande densitet som luft. Detta höjer explosionsrisken och kan
även påverka konventionella läcksökningsmetoder.
Den högre densiteten påverkar faktorerna ”Läckagemängd” och ”Spridning”.
4.2.1.2 Toxicitet och risk för kvävning
När man tittar på den kemiska sammansättningen kan biogas anses utgöra en
något större risk än naturgas på grund av den ofta innehåller höga halten av
svavelväte (H2S). H2S leder till irritation av ögon, näsa och andningsvägar vid
låg koncentration och kan vid högre koncentration snabbt vara dödlig p.g.a.
lungförlamning.
Risk för kvävning föreligger för både naturgas och biogas, där metan och koldioxid kan förtränga syret i luften. Medvetenheten avtar om syrehalten sjunker
under 15 %, och halter kring 10 % leder till medvetslöshet. Syrehalter under
9 % är dödliga.
Slutligen har koldioxid vid högre halter även en toxisk effekt då den påverkar
andningens styrning. Koncentrationer på 7–10 % kan vara dödliga efter 4 h.
4.2.1.3 Läcksökning och odörisering
Läcksökning är en viktig faktor för att mildra konsekvenserna. Den har en direkt
påverkan på faktorn ”Läckagemängd” samt indirekt på ”Spridning” eftersom den
är en central del i räddningsinsatserna.
Det finns i huvudsak två vägar för att hitta läckage:
1. Genom odörisering vilket möjliggör att hitta läckage vid alla delar av gasnätet, även t ex hos användare i byggnader, och minskar risken för personskada. Svavelvätehalten gör dock odörisering av rågas meningslös då dess
lukt av ruttna ägg maskerar odöriseringsmedlet.
2. Genom regelbunden aktiv läcksökning med hjälp av överjordisk läcksökningsutrustning. Det finns dock lite kunskap om lämpligheten av sådan
utrustning (som oftast tagits fram för naturgas) för rågas p.g.a. dess högre
densitet. Vissa läcksökningsmetoder använder sig av etanhalten i naturgas.
Eftersom biogas inte innehåller etan är dessa tekniker inte lämpade för
läcksökning i biogasledningar.
4.2.1.4 Riskbedömning och motåtgärder
En stor skillnad mellan naturgasdistributionsledningar och biogasledningar är att
naturgasledningar normalt finns i områden med högre befolkningsdensitet och
bebyggelse, medan biogasledningar oftare finns i lantliga områden. Därför be-
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traktas tätort och glesbygd separat i rapporten. Konsekvenserna vid ett gasläckage är normalt mindre i glesbygd, så faktorn ”Påverkan” bidrar mindre till
risken. Dessutom är sannolikheten för gasansamlingar lägre i glesbygd där det
inte finns så många källare och krypgrunder vilket minskar faktorn ”Spridning”.
Motåtgärderna inkluderar att identifiera okontrollerade gasflöden så tidigt som
möjligt och att fördela biogasen för att förhindra bildning av explosiva blandningar. Säkerhetsrisken av höga svavelvätehalter kan effektivt minskas genom
att göra en grovavsvavling före inmatning i rågasledningen. Även efter en sådan
grovrening kan gasen fortfarande vara toxisk, så att ytterligare säkerhetsåtgärder bör vidtas jämfört med arbeten vid konventionella gasledningar. Dessa kan
inkludera användning av gasmask, skyddskläder och H2S-detektorer.
Mer forskning kring utbredning av biogas vid ett gasläckage samt påverkan på
läcksökningsmetoderna måste göras.
4.2.2 Faktorer för fel i gasledningen
4.2.2.1 Korrosion och utmattning
Medan naturgas har visat sig ha lite påverkan på normalt använda rörledningsmaterial, leder halten av svavelväte och koldioxid tillsammans med hög fuktighet i biogasen till en mycket korrosiv miljö. Korrosionsrisken kan minskas betydligt genom torkning och grovavsvavling före inmatning i gasledningen. Grovavsvavling genom syretillsats är en vanlig metod i flera länder. Torkning minskar
även risken för kondensbildning och efterföljande igensättningar. De flesta länder föreskriver eller rekommenderar PE eller rostfritt stål för biogasledningar för
att begränsa korrosionsrisken.
4.2.2.2 Skada orsakad av tredje part
Risken för skada genom tredje part kan effektivt minimeras genom att lägga
ledningarna på större djup. Dessutom kan sträckningen markeras med signalband över ledningen och signalering ovan jord. Avstängningsventiler i ledningen
ger möjlighet att sektionera nätverket så att gasläckaget kan begränsas vid
skada på ledningen.
4.2.2.3 Utformning: Övertryck
Främsta fördelen med naturgasledningar jämfört med biogasnät är flexibiliteten.
Gasproduktionen kan relativt enkelt anpassas till förbrukningen, och själva gasnätet samt särskilda gaslager kan buffra för att jämna ut skillnader mellan produktion och konsumtion. Biogasnät har normalt inte sådana möjligheter, gasproduktionen i rötningsanläggningar kan inte styras i större utsträckning.
Om gasförbrukningen minskar oväntat kan detta leda till ett förhöjt tryck i ledningen. Risken för att trycket överstiger det tillåtna värdet bedöms vara större
än i naturgasledningar om inte lämpliga motåtgärder vidtas.
4.3

Motåtgärder och sammanfattning

I originalrapporten görs en mer djupgående analys av möjliga motåtgärder för
att minska risknivåerna i de punkter där en förhöjd risk jämfört med naturgas-
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ledningar identifierats. Motåtgärderna som nämns för att minska risken för läckage inkluderar bl.a.:

Säkerhetsventiler vid inmatningspunkten för
att förhindra övertryck
Gastorkning och grovavsvavling för att
minska korrosion
Läggning av ledningar på större djup för att
minska risken för skada.

Avstängningsventiler
Odörisering och regelbunden läcksökning
H2S-mätning och max koncentration vid arbeten, gasmask
Utbildning, kommunikation

Under förutsättning att dessa motåtgärder kommer till användning har den kvarvarande risken undersökts och sammanfattats i en bild enligt Muhlbauer, se
figurerna nedan. Utvärderingen har delats upp i glesbygd och tätort för att återspegla olika förutsättningar.

Figur 3: Kvarvarande risk efter motåtgärder för en biogasledning i glesbygd
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Figur 4: Kvarvarande risk efter motåtgärder för en biogasledning i tätort
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5. Kostnadsanalys och teknisk utvärdering
En ekonomisk och teknisk utvärdering har gjorts för tre av de fyra typfallen enligt Figur 2. Det är bara typfallet med bara en producent och en konsument som
inte har undersökts närmare.
Fall 1

är ett fall med en stor biogasproducent och tre förbrukare (bageri, mejeri
samt kontorsbyggnad) och anses vara typiskt för Tyskland. Ledningsnätet
har två förgreningar och en totallängd på 3,6 km. Förbrukningsprofilen varierar över dagen, så att ett gaslager rekommenderas för att buffra variationerna.

Fall 2

återspeglar ett typiskt gasnät i Sverige och består av en större och en
mindre biogasanläggning (avfallsrötning och reningsverk) på produktionssidan samt ett gastankställe med uppgraderingsanläggning och en
mindre gaspanna för fjärrvärmeproduktion på förbrukningssidan. Nätet
har två förgreningar och en längd på totalt 8 km. I detta fall antas att pannan använder bara 1/10 av gasproduktionen så att variationer i behovet
för fjärrvärme är försumbara jämfört med förbrukningen av fordonsgas.

Fall 3

beskriver ett lantligt område med ett antal gårdar som producerar gödsel.
Här har olika optioner belysts: Gödseln kan å ena sidan rötas på plats i
små anläggningar. Då kan gasen uppgraderas antingen lokalt och matas
in i naturgas-distributionsledningen, eller rågasen transporteras via biogasledningar till en central uppgraderingsanläggning där den uppgraderade gasen kan matas in i naturgasens transmissionsnät. Å andra sidan
kan även gödseln transporteras med lastbil till en central rötningsanläggning där uppgradering och inmatning i transmissionsnätet sker. Framförallt för det sista alternativet har separata beräkningar gjorts för Danmark
och Nederländerna eftersom transportkostnaden för gödsel skiljer sig
stort mellan dessa länder. Ledningen har i fall 3 fyra förgreningar och en
total längd på 29 km.
Det finns en rad parametrar för varje typfall. Konstanta parametrar inkluderar
ledningslängden resp. körsträcka, förbrukningsprofiler och biogasproduktionen
(i Nm³/h). Rörliga parametrar som har anpassats för kostnadsoptimering och
simulering av ledningsnätet är trycket på trycksidan av kompressorer och därmed kostnaden för kompressorerna, rördiameter och materialval för rören. Som
trycknivåer har 0,5, 1 och 4 bar använts. Som rördiameter har standarddiametrar för respektive material använts. Optimeringen har gjorts med hjälp av ledningsnäts-simuleringsmjukvaran IRENE®.
Beräkningarna har lett till några allmängiltiga tumregler vid optimering av biogasnät. Detaljer kring beräkningarna finns i Appendix IV till originalrapporten.
5.1

Trycknivå

En högre trycknivå leder till att ledningsdimensionen kan väljas mindre, vilket
minskar kostnaden för själva rörledningen. Således är gasnät med det högsta
möjliga trycket (4 bar(ö)) mest fördelaktiga. Denna effekt motverkas dock av
faktumet att tryckhöjningsutrustningen blir dyrare med högre tryck. Resultatet är
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att det krävs en viss ledningslängd för att besparingen i rörledningen ska överväga merkostnaden i kompressorutrustningen.
För typfall 1 med sina relativt korta ledningar är det därför fördelaktigt att använda ett lågt tryck i gasledningen (0,5 bar(ö)) för att minimera totalkostnaden.
Transportkostnaden ligger mellan 0,04 och 0,05 EUR/Nm³ biogas. Biogasnätet
kräver ungefär den dubbla kapitalinsatsen jämfört med en naturgasledning
p.g.a. tillkommande utrustning såsom kompressorer, gaslager och fackla.
I typfall 2 är skillnaderna mellan tryckalternativen ganska små, totalkostnaden
för gastransporten ligger mellan 0,031 EUR/Nm³ (0,5 bar(ö)) och
0,036 EUR/Nm³ (4 bar(ö)).
Det är först i typfall 3 med sina långa ledningar där högtrycksalternativet
(4 bar(ö)) är klart överlägset de lägre trycken. Även här ligger totalkostnaden för
gasöverföringen mellan 0,03 EUR/Nm³ (Danmark) och 0,04 EUR/Nm³ (Nederländerna). Det är värt att notera att detta är samma storleksordningen som merkostnaden för en småskalig decentraliserad gasuppgradering (se nedan).
Det går dock inte att göra ett allmängiltigt uttalande om bästa trycknivå. Bästa
valet beror inte minst på huruvida trycket på förbrukarsidan kan utnyttjas, vilket
inte har ingått i beräkningarna. Om t.ex. gasen ska uppgraderas måste den
normalt trycksättas, så det är önskvärt att få in gasen med så högt tryck som
möjligt. I så fall skulle en del av kostnaderna ovan tillfalla gasuppgraderingen.
5.2

Placering av gasuppgraderingen

För gasuppgraderingen i typfall 3 har alternativen central och lokal uppgradering undersökts. Två huvudfördelar för central uppgradering har identifierats:
Central uppgradering möjliggör inmatning av biometan i naturgasens högtrycksledning (transmissionsnätet). Tack vare nätets storlek och högre tryck
finns det större kapacitet att buffra gasmängder och därmed ta emot all
producerad gas. Regionala naturgasledningar (distributionsnät) kan ha begränsningar i detta avseende.
Det finns tydliga skalfördelar när det gäller konventionella gasuppgraderingstekniker.
Vid lokal uppgradering är gasmängden 800 Nm³/h på två anläggningar och
150 Nm³/h på tre anläggningar, vilket leder till uppgraderingskostnader på 0,08
respektive 0,2 EUR /Nm³.
Vid central uppgradering är rågasflödet 2050 Nm³/h, och uppgraderingskostnaden skulle ligga vid 0,075 EUR/Nm³.
Siffrorna gäller konventionella uppgraderingstekniker. Ifall småskaliga tekniker
som t ex uppgradering med membranteknik utvecklas och blir kommersiellt tillgängliga är det möjligt att central uppgradering blir mindre intressant.
5.3

Transport av gödsel eller rågas

För typfall 3 har även alternativet av att transportera gödsel med lastbil till en
central rötningsanläggning istället för lokal rötning undersökts. Stora skillnader i
transportkostnaden har identifierats mellan Danmark (1,4–3,9 EUR/ton) och
Nederländerna (ca 15 EUR/ton). Skillnaderna beror på större kontrollkrav i Nederländerna såsom vägning, provtagning och GPS-spårning.
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På grund av den låga transportkostnaden med lastbil i Danmark kan biogasnätet där inte konkurrera mot vägtransporten. Bara de årliga fasta kostnaderna
för underhåll samt energikostnaden för komprimeringen är lika stora som hela
kostnaden för lastbilstransport. Därmed kan hela kapitalkostnaden för nätet ses
som en merkostnad jämfört med vägtransporten.
I Nederländerna är utvärderingen lite mer komplicerad och beror på olika ekonomiska faktorer. I första hand har den ekonomiska livslängden (som påverkar
avskrivningskostnaden) varierats för att jämföra alternativen. Beroende på drifttrycket leder en livslängd på över 18 år (för 4 bar) respektive 24 år (för 0,5 bar) till
en lägre totalkostnad av rörledningsalternativet.
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6. Slutsatser
En inventering av nuvarande praxis gällande biogasledningar i flera europeiska
länder har gjorts. I de flesta länder i Europa finns det ännu inga särskilda lagar
för biogasnätverk. Istället används ofta regler och lagstiftning för naturgasledningar. Särskilda biogasanvisningar där kunskaperna kring naturgas tjänar som
utgångspunkt håller däremot på att tas fram i vissa länder. Vid jämförelse av
praxis i olika länder kan följande konstateras:
Typ av biogasnät:
I Tyskland är de flesta biogasnät dedikerade ledningar till (små) kraftvärmeanläggningar som förser enstaka användare med el och värme. Senare projekterade eller byggda biogasnät i Danmark, Sverige och Nederländerna används
ofta för att samla biogas från flera leverantörer för att kunna utnyttja skalfördelar
vid gasuppgraderingen. Gasen används då för inmatning i naturgasnätet eller
som fordonsgas.
Utformning, projektering, drift och underhåll:
Reglerna kring naturgasledningar används som utgångspunkt. I några länder
används särskilda komponenter såsom lajnade ventiler eller ytterligare säkerhetsåtgärder såsom gasmask och detektorer för att varna för höga H2Skoncentrationer i biogasen.
Dessutom har en riskanalys utförts för att belysa skillnaderna i säkerhet och
tillförlitlighet av biogasledningar jämfört med konventionella gasdistributionssystem. Risker och motåtgärder för naturgasledningar är även giltiga för biogasnätverk, så att befintliga rutiner och regler för utformning, drift och underhåll kan
även tillämpas på biogasledningarna. Därutöver har dock följande tillkommande
eller större risker hos biogasnät jämfört med naturgasnät identifierats som kräver ytterligare motåtgärder:
Övertryck
Korrosion
Grävningsaktiviteter
Kunskaper vid räddningsinsatser
Exponering av giftiga ämnen (H2S) vid arbetsplatsen
Därtill kommer en kunskapslucka som kan innebära en ökad risk när det gäller spridning av biogas i atmosfären vid gasläckage, eftersom biogas har en
större densitet än naturgas.
Motåtgärder för att mildra de tillkommande eller större riskerna har identifierats. Det rekommenderas starkt att både torka rågasen och göra en grovavsvavling före inmatning i rågasnätet för att minska risken för korrosion och förgiftning. Dessutom bör arbetsanvisningar inkludera ytterligare försiktighetsåtgärder för arbeten vid ledningen, t.ex. användning av H2S-detektorer och gasmasker. Risken för övertryck kan effektivt minskas genom att installera ett lämpligt tryckkontrollsystem vid inmatningspunkten. En fackla bör installeras för nödsituationer. Risken för skada genom tredje part (grävarbeten) kan vara högre;
här rekommenderas att lägga ledningen på större djup, markering av ledningen
och regelbundna avsyningar. Odörisering är en viktig faktor vid räddningsinsatserna. Till skillnad från naturgas har rågas sin egen karakteristiska lukt från
svavelvätet. Ytterligare säkerhetsåtgärder bör vidtas ifall odörisering inte kan
göras enligt konventionell praxis för att minska risken för oupptäckta gasläck-
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age, t.ex. avstängningsventiler eller mer frekvent läcksökning. Genom kommunikationsinsatser för att höja medvetenheten hos allmänheten kan risken för
externa arbetare och allmänheten delvis minskas.
Följande slutsatser kan dras baserat på nätsimuleringar och analys av tre typfall och utvärderingen av kapacitet och kostnader:
Drifttrycket är en viktig parameter med avseende på den totala investeringskostnaden. Ökande tryck leder till mindre rördiameter, men ökar även
kostnaden för kompressorer och energiåtgången.
Optimering av drifttrycket ska göras från fall till fall. Andra aspekter såsom
önskat tryck vid förbrukaren eller säkerhetskrav kan vara av större vikt än
kapitelkostnaden. Högt drifttryck lönar sig mest när det handlar om långa
ledningar.
Biogasnät kräver särskilda investeringar utöver de för konventionella gasdistributionsnät, t.ex. fackla och kompressorer.
Rörledningskostnaden är i alla typfall den största kostnadsposten, men annan utrustning kan också bidra med signifikanta kostnader.
Biogasnätverk kan inte alltid konkurrera med vägtransporter av gödsel. Beroende på förutsättningarna visar kostnaden för gödseltransporter stora variationer som kan avgöra lönsamheten av investeringen i ett gasnät.
6.1 Rekommendationer
Med utgångspunkt av arbetet inom GERG-avtalet ”New networks for biogas”
rekommenderar parterna att initiera följande aktiviteter:
Spridning av biogas i marken och i luften: I och med att biogas har ungefär
samma densitet som luft medan naturgas har lägre densitet, kan spridningsbeteendet av biogas i marken och i atmosfären skilja sig från naturgasen. Spridningen av gasen kan ha konsekvenser för säkerhetsåtgärderna
som krävs vid underhåll och även påverka läcksökningen. Mer kunskap behövs i detta område.
Säkerhetsåtgärder med avseende på explosionsrisken av biogas: Explosionsrisken för biogas skiljer sig från den för naturgas. Konsekvenserna för
säkerhets- och detektionsgränser för att identifiera gasläckage bör undersökas.
Lukten av biogasen med avseende på säkerheten: Odöriseringen av biogas
med THT är normalt inte effektiv då den maskeras av H2S och andra ämnen. Det är oklart hur allmänheten reagerar på biogasens lukt och relaterar
den till en gasläcka. Nya luktämnen eller andra förebyggande åtgärder
borde minska risken.
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