
Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

 
 

 

 
 

BESLUTSUNDERLAG FÖR 
BIOGASPRODUKTION 

Teknikkartläggning över biogasprocessen 

EVA-MAJ JOHANSSON 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling 
Energiteknik 
Avancerad nivå 
30 HP 
Civilingenjör Energisystem 
ERA400 

Handledare: Johan Lindmark  
Examinator: Eva Thorin 
Uppdragsgivare: Stefan Svartström, FVB 

Sverige ab 
Datum: 2012-07-02 

 



Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

2 
 

 



Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

 
 

Abstract 

Biogas is the gas, which is produced when organic matter such as household food 

disposal is left to digest in a chamber without any oxygen. For the organic matter to 

become biogas it has to go through certain different steps like pretreatment and 

purification and/or upgrading. What kind of pretreatment method that is necessary 

depends on which organic matter, or substrate, you wish to create your biogas from. The 

same applies for the treatment of the gas between the digestion and the actual usage of 

the gas, but here the selecting of after treatment also depends on in what application you 

wish to utilize the gas. If the gas for example is to be used as fuel in vehicles the gas 

needs to go through both cleaning and upgrading whilst if being used for creating heat it 

only needs to go through some cleaning. All the different technologies to take organic 

matter to biogas is many and it can be difficult and time consuming to search and 

evaluate all these methods when deciding whether to build a biogas plant or not. To 

summon the most current technologies, discuss their flaws and edges and also to 

calculate how much biogas and energy that comes of some substrates, chosen by the 

user, would be a good idea. And that is what this thesis intends to do.  

Keywords: Anaerobic digestion, substrate, pretreatment, energy.     
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Förord 

Denna rapport avser ett examensarbete och innebär ett avslut på min 

civilingenjörsutbildning inom energisystem vid Mälardalens högskola. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng inom energiteknik vid akademien för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling. Arbetet har genomförts i samarbete med FVB Sverige ab.  

Under hela arbetet har jag haft mina två handledare Johan Lindmark och Stefan 

Svartström som alltid funnits till hands för hjälp och inspiration, väldigt stort tack!  
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Sammanfattning 

Biogas bildas när organsikt material, eller substrat, innesluts i en syrefri rötkammare 

under en begränsad tid. Det organiska material som rötas i rötkammaren kan till 

exempel vara matrester från hushåll, skörderester från lantbrukare eller slam från ett 

avloppsreningsverk. Rötningen, alltså själva bildandet av biogasen, kan sammanfattas i 

tre steg; hydrolys, syrabildning och till sist metanbildning. Substratet som ska rötas är 

som material en sammansättning av olika komplexa organiska föreningar. Vid det första 

steget, hydrolysen, delas substratets komplexa föreningar upp i mer okomplicerade 

organiska föreningar. Nästa steg består egentligen av flera händelser men produkten, 

det som tillslut har bildats i slutet av steget är att flyktiga (instabila) syror har bildats. I 

det tredje och sista steget sker själva produktionen av metangasen genom att 

mikroorganismer byter ned de flyktiga syrorna som bildats vid syrabildningen. När 

mikroorganismerna bryter ned dessa syror bildas metangasen som efterhand kommer 

att kallas biogas.  

För att biogasen ska produceras med så hög effektivitet som möjligt krävs viss 

förbehandling av det material som ska rötas. Vad för slags förbehandling som krävs för 

att på ett bra sätt kunna röta ett visst substrat eller en viss blandning av flera substrat 

beror på substratets eller substratens speciella egenskaper. Beroende på vad den färdiga 

biogasen ska användas till krävs viss efterbehandling av den nyproducerade gasen, 

rågasen. 

Någon sammanställning av dessa tekniker som tar ett substrat från att vara organiskt 

material till att bli biogas fanns ännu inte riktigt i opartisk form, något som var avsikten 

med denna rapport. Det visade sig vara svårt och i vissa fall till en nackdel, att koppla 

enskilda substrat till endast en specifik produktionslinje Istället har de mest aktuella, 

enligt författarens uppfattning, teknikerna utvärderats och diskuterats för- och 

nackdelar. Till förbehandlingsmetoderna har substratens egenskaper parats ihop med 

de olika metoderna baserat på ABP-kategori och sammansättning.  

Substrat från kategorierna gödsel, livsmedelsindustrin, källsorterat matavfall och 

slakteriavfall bör genomgå någon form av hygienisering för att, enligt förordning, 

säkerhetsställa att eventuella skadliga ämnen i substratet tas bort. Substrat som kan 

tänkas innehålla föroreningar som plast eller metall bör genomgår sortering och detta 

gäller substrat från livsmedelsindustrin samt källsorterat matavfall. En finfördelning av 

substrat krävs av de allra flesta substratkategorier, dessa typer av förbehandlingar 

underlättar rötningen och ger ett högre gasutbyte.  Många substrat kräver också 

förbehandling i form av spädning med vatten för att substratet ska kunna hanteras i 

anläggningen, pumpar och så vidare.  
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Efterbehandlingen kan vara mer eller mindre omfattande, ska rågasen fungera som 

bränsle för värme- eller elproduktion kan det räcka med enkel avvattning och eventuellt 

rening av svavelväten. Ska rågasen däremot kunna fungera som bränsle i fordon, 

fordonsgas, krävs förutom avvattning och rening av gasen även uppgradering till ett 

högre energivärde. Uppgradering genom tryckvattenabsorption är en väl använd teknik 

i Sverige och rågasen renas då från koldioxid, svavelväten och ammoniak. 

En beräkningsmodell har byggts upp i MS Excel för att underlätta beslut rörande 

biogasproduktion. Modellen beräknar metanproduktion, biogasproduktion och 

energiutvinning utifrån ett eller flera valbara substrat eller med kännedom om ett eller 

flera substrats näringssammansättning. Modellen beräknar även den nyttiga 

produktionen av värme, el och/eller fordonsgas beroende på vald verkningsgrad för 

dessa. Sist i modellen ligger även en investeringskalkyl med känslighetsanalyser rörande 

priser på värme, el och fordonsgas samt kostnader för drift och underhåll. Den 

validering som har varit möjlig att utföra visar att modellen överensstämmer bra med 

verkligheten med en avvikelse på endast 3 %. 
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Förklaring av tecken och definitioner 

 
 
Gasutbyte  Hur mycket biogas ett substrat kan bilda. 

GWh  Gigawattimme, 109 wattimmar. 

Hydraulisk uppehållstid  Vattnets genomsnittliga tid i reaktorn. 

kWh  Kilowattimme, 103 wattimmar. 
 

MWh  Megawattimme, 106 wattimmar. 

Normalkubikmeter [Nm³] En kubikmeter gas vid standardtrycket 1 
atmosfär och standardtemperaturen 0°C.  
 

Patogener  Smittoämnen. 
 

Predation/antagonism 
 

Aggressiv konkurrens, motsatsförhållande. 

PSA Pressure Swing Absorption, 
uppgraderingsteknik. 

Redoxpotential 
 

Den energi som bildas när en förening 
bildas eller splittras per elektron. 
 

Rejektvatten Vatten som bildas vid avvattning. 

Samrötning Rötning av två eller flera substrat samtidigt. 

Substrat 
 

Organiskt material som lämpar sig för 
biogasproduktion. 
 

 
Uppehållstid  

Den tid det tar att omsätta hela 
rötkammarvolymen med substrat. 
 

 
Utrötningsgrad 

Hur stor del av substratets organiska 
material som bryts ned vid rötning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid nedbrytning av organiskt material bildas biogas, en förnybar energikälla 

som kan användas som såväl bränsle i fordon som bränsle för värme- 

och/eller elproduktion. När biogas produceras återvinns organiskt material 

på ett mycket effektivt sätt och ett slutet kretslopp kan bildas. För att en 

”hållbar utveckling” ska uppnås krävs denna typ av energikällor, 

förnyelsebara energikällor som ingår i ett kretslopp. 

Biogas är en allt mer förekommande energikälla i Sverige och i Europa. År 

2010 producerades cirka 1,4 TWh biogas från Sveriges 229 

rötningsanläggningar, 44 % av det kom från avloppsreningsverken. Den 

största delen av den producerade biogasen används i Sverige som 

fordonsbränsle, därefter följer värmeproduktionen och elproduktionen. 

(Energimyndigheten, 2011).  

För att biogas som energikälla ska bli riktigt konkurrenskraftig gentemot 

andra mer väletablerade energikällor måste tekniken för att framställa 

gasen ligga i framkant och anläggningarna som producerar gasen vara väl 

optimerade. Vilka olika metoder det finns för att ta substrat till färdig biogas 

och vilka för- respektive nackdelar som finns för varje metod finns ännu 

inte riktigt sammanställt. Att samla och sammanställa denna information 

för att då underlätta vid investeringsbeslut rörande biogasproduktion kan 

vara av intresse.  

1.2 Problemformulering 

Metoderna för att på ett effektivt sätt framställa och använda biogas är 

många och informationen om dessa kan vara väldigt utspridd och svår att 

hitta. Information från tillverkare kan i vissa vara till viss del partisk. Att 

samla informationen om metoderna för förbehandling, rötning, rening och 

uppgradering av rågasen, behandling av biogödsel och rötslam samt olika 

användningsområden för den färdiga biogasen kan därför vara av intresse. 

Även att granska för- respektive nackdelar för varje metod som en opartisk 

informatör kan vara intressant vid investeringsbeslut rörande en eventuell 

produktionsanläggning av biogas.    
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1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete består av två delar. Den första delen 

innebär att skapa en teknisk översikt av biogasprocessen, försöka 

sammanställa de idag mest aktuella metoderna för att ett substrat ska bli 

biogas. Detta ska göras synligt med hjälp av ett lättöverskådligt 

blockschema. Den andra delen ska bestå av en beräkningsmodell där det 

ska vara möjligt att se den uppskattade biogas-, metan- och 

energiproduktionen för önskad typ av substrat.  

1.4 Mål 

Målet med detta arbete är att ta fram ett lättöverskådligt material där 

substratets väg från substrat till färdig biogas ska kunna följas. 

Uppdragsgivaren ska förhoppningsvis kunna använda både blockschemat 

och beräkningsmodellen som hjälpmedel för att underlätta beslut om 

biogasproduktion. 

1.5 Avgränsning 

Utredningen av teknikerna som för substratet till färdig biogas har 

begränsats till de mest aktuella, enligt författarens egen uppfattning, 

teknikerna i Sverige och för våtrötning. Utredningen bör ses som bred 

snarare än fördjupad. 
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1.6 Metod 

För framtagningen av blockschemat används litteratur som hittats på 

internet, i databaser och i bibliotek. Litteraturen består till stor del av 

rapporter från olika forskningsinstitut och liknande. All litteratur har 

granskats källkritiskt för att sammanställningen ska bli helt opartiskt. För 

att få med så mycket ny teknik som möjligt har källorna för dessa valts att 

inte vara äldre än 5-6 år. Äldre källor har accepterats vad gäller biologin 

bakom rötningsprocessen. Hur arbetsgången för framtagningen av 

blockschemat sett ut kan ses i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Arbetsgång för framtagning av blockschema. 

För framtagningen av beräkningsmodellen har experimentellt framtagna 

värden om substratens sammansättning används, dessa värden är hämtade 

från ”Substrathandboken” (Carlsson & Uldal, 2009) och från rapporten 

”Biogas- nuläge och framtida potential” (Nordberg, 2006). Programmet som 

beräkningsmodellen är framtaget i är MS Excel.  Hur arbetsgången för 

framtagningen av beräkningsmodellen sett ut kan ses i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Arbetsgång för framtagning av beräkningsmodell. 
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2 Biogasprocessen 

Följande avsnitt kommer att handla om biogasprocessen med en beskrivning 

av mikrobiologin bakom rötning, viktiga processparametrar för rötning samt 

förklaring av olika typer av substrat. En översiktlig bild över biogasprocessen 

kan ses i figuren nedan.  

 
Figur 3. Översiktlig bild över biogasprocessen. 
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2. 1 Substrat 

Ett substrat är biomassa som lämpar sig väl för biogasproduktion. Det finns 

väldigt många olika substrat med varierande näringsinnehåll, 

sammansättning med mera. I detta avsnitt tas substratens olika egenskaper 

upp. 

För att kunna utvärdera ett substrat föreslår SGC (Svenskt Gastekniskt 

Center) i ”Substrathandboken” (Carlsson & Uldal, 2009) att följande 

parametrar för substratet undersöks:  

 TS-halt. 

 VS-halt. 

 COD. 

 Biogasutbyte och nedbrytbarhet. 

 Näringssammansättning. 

 Förbehandlingsbehov. 

 Mekaniska problem. 

 Mikrobiologiska problem. 

 Påverkan på biogödseln kvalitet. 

 Lukt. 

 

Förklaring av dessa parametrar följer nedan. Deublein och Steinhauser 

(2008) understryker även vikten av att sammansättningen av den färdiga 

produkten, biogasen, ska hålla sådan kvalitet att den är lämplig att använda 

i vidare applikationer.  

Torrsubstans 

Substratets halt av torrsubstans (TS-halt) anger hur mycket torr massa som 

substratet innehåller efter indunstning av allt vatten. Substrat med en hög 

TS-halt (TS> 10 - 15 %) kan till exempel behöva spädas ut för att kunna 

fungera i en rötningsanläggning med avseende på till exempel pumpar och 

rörsystem. Undantag från detta är substrat som innehåller mycket fett, t ex 

melass som har en mycket hög TS-halt men ändå går att pumpa. Ett substrat 

med hög TS går med fördel att blanda med ett substrat med låg TS och på så 

sätt få en effektiv spädning. (Carlsson & Uldal, 2009). 
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Volatile Solides  

Volatile Solides (VS-halten) anger hur hög halt organiskt material ett 

substrat innehåller, hur effektivt rötkammaren kan utnyttjas. Vad som är 

viktigt att ha i åtanke när ett substrats VS-halt studeras är att massan kan 

innehålla ämnen som inte går att utvinna gas ur. Plast är ett exempel på 

ämne som ingår i VS-halten men som det inte går att utvinna någon gas ur. 

Ofta anges ett substrats andel VS av TS i procent och detta anger hur hög 

andel av substratets organiska del i TS-halten som går att producera gas av. 

(Carlsson & Uldal, 2009). 

COD 

För att bryta ned det organiska substratet krävs en viss mängd syre, hur 

mycket syre som behövs för ett speciellt substrat ska kunna brytas ned 

anges COD (Chemical Oxygen Demand). Ett högt COD-värde betyder, precis 

som en hög VS-halt att det ur substratet går att utvinna mycket biogas per 

transportenhet. COD är också ett mätetal för hur mycket organiskt material 

i substratet som går att bryta ned (Jarvis & Schnurer, 2009). 

Biogasutbyte och nedbrytbarhet  

Ett substrats biogasutbyte beror av flera olika faktorer; vilka andra substrat 

som finns med vid rötningen, tiden i rötkammaren, andra näringsämnen i 

blandningen, hur bra eller dåligt omrörningen fungerar och hur effektiv 

biogasprocessen är (Carlsson & Uldal, 2009). Tabellen nedan visar 

biogasutbytet och metanutbytet för fett, protein och kolhydrat. 

 
Tabell 1. Biogasutbyte för olika beståndsdelar (Carlsson & Uldal, 2009). 

Substrat 
Biogas 

[Nm³/kg VS] 

Metan 

[Nm³/kg VS] 

Metan 

[%] 

Fett 1,37 0,96 70 

Protein 0,64 0,51 80 

Kolhydrat 0,84 0,42 50 

 

Ju mer ett substrat går att röta ur, dvs. substrat med en hög utrötningsgrad, 

desto mer gas går att utvinna. 
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Näringssammansättning 

För att en effektiv rötning ska kunna ske så måste mikroorganismerna 

trivas och för att dessa ska trivas krävs en viss balans mellan vissa 

näringsämnen i substratet. Förhållandet mellan kol- och kväveinnehåll i 

substratet är viktigt mätetal för rötningsprocessen och definieras som 

mängden kol dividerat med mängden kväve i substratet. Ett överskott på 

kväve (kvoten < 15) orsakar för basiska förhållanden och ammonium bildas 

vilket är giftigt för mikroorganismerna i rötningen. En hög kvot däremot 

betyder ett överskott av kol vilket får processen att avstannas. Skulle ett 

specifikt substrat ha en för hög kol/kväve-kvot kan det med fördel blandas 

med ett substrat med en låg kol/kväve-kvot för att då samrötas. (Carlsson & 

Uldal, 2009), (Kossmann, et al., 1997).   

Förbehandlingsbehov 

Olika substrat kräver olika typer av förbehandling. Förbehandling av 

substrat görs för att substratet ska fungera väl i rötningsanläggningen och 

för att det ska kunna brytas ned inom rimliga tidsgränser. Olika typer av 

förbehandlingar kan vara finfördelning av materialet, spädning eller 

separering. Mer om dessa metoder följer senare i rapporten. 

Mekaniska problem  

Olika substrat kan orsaka olika typer av mekaniska problem i 

rötningsanläggningen. Vissa material klumpar sig på omröraren, andra 

material skummar och jäser vid varmt väder eller är för lätta eller för tunga. 

Lätta material lägger sig ovanpå ytan i rötkammaren som en hinna medan 

tunga material sjunker till botten och sköljs med ut i rötresten vilket gör att 

uppehållstiden i rötkammaren blir för kort. För att lösa dessa problem 

krävs någon form av förbehandling av substratet vilket tas som ovan nämnt 

upp närmare senare i rapporten. 

Mikrobiologiska problem  

Mikrobiologiska problem är hinder som på något sätt stör den 

mikrobiologiska processen i rötningen. Mikroorganismerna i rötkammaren 

är känsliga och det är därför väldigt viktigt att ha kännedom om substratets 

eller substratens ämnesinnehåll och sammansättning så att inget i det som 

ska rötas stör själva rötningen. Det är speciellt viktigt vid samrötning av två 

eller flera substrat att ha kännedom om sammansättningen. Innehåller 

blandningen för mycket fett fås som produkt av hydrolysen långa fettsyror 

som i sin tur bidrar till ett sjunkande PH-värde i rötkammaren om de inte 

”äts upp” av mikroorganismer. Innehåller blandningen för mycket protein 

hämmas också metanbildningen, för när protein bryts ned bildas det 

ammonium och ammoniak vilket båda två är giftiga för metanogener. (Jarvis 

& Schnurer, 2009). 
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Påverkan på biogödselns kvalitet  

 I restprodukten från biogasproduktionen finns nästan all näring från 

ingående substrat kvar och lämpar sig ofta som gödsel (Jarvis & Schnurer, 

2009). Här är det återigen viktigt att ha kännedom om substratets eller 

substratens sammansättning så att inget sänker kvaliteten på gödslet eller 

är rent skadligt. 

Lukt  

Olika substrat orsakar olika problem med lukt och måste därför behandlas 

på olika sätt när de tas emot av biogasanläggningen (Carlsson & Uldal, 

2009). Detta beroende på om de är fasta, flytande eller flyktiga, vilka 

egenskaper substratet har.  
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2. 2 Förbehandling  

För att ett substrat ska fungera väl i biogasprocessen och kunna rötas på ett 

effektivt sätt är olika typer av förbehandlingar vara nödvändigt. I avsnittet 

nedan följer ett antal metoder för mekanisk och kemisk-termisk 

förbehandling av substrat  

Beroende på vilket typ av substrat som ska rötas behövs det någon form av 

förbehandling av substratet eller substratblandningen. Något som också 

styr valet av förbehandlingsmetod är EU:s ABP-förordning (Animaliska 

Biproduktförordningen) (Jordbruksverket, 2011) som kräver viss 

förbehandling för olika kategorier av substrat. De aktuella huvudmetoderna 

för förbehandling är: 

 Sortering 

 Finfördelning 

 Spädning 

 Hygienisering 

2.2.1 Sortering 

Sortering av substrat kan behövas när substratet innehåller material som 

inte ska in i rötkammaren; det kan vara material som kan orsaka problem i 

driften av biogasanläggningen, förorena rötresten eller störa 

rötningsprocessen. Till exempel olika typer av metaller, plast eller annat 

skrot som kan störa rötningsprocessen. Problem vid sortering är att med 

det utsorterade materialet följer ibland en viss mängd rötbart substrat med 

och därigenom går en del av metanproduktionen förlorad (Hansen, et al., 

2007).  

Utsortering av metaller görs vanligtvis med hjälp av magneter som kan sitta 

på undersidan eller ovansidan av transportbandet som substratet 

transporteras in på. Utöver dessa magneter finns också trummagneten, 

virvelströmsseparatorn, allmetallseparatorn och allmetalldetektorn 

(Mobergs, 2012). Innehåller substratet många små metalliska fraktioner är 

trummagneten användbar där en roterande, magnetisk trumma fångar upp 

metallerna från det överströmmande substratet. Virvelströmseparatorn 

fungerar bäst på substrat som förväntas innehålla aluminium och koppar 

och andra metaller som inte är magnetiska och fungerar så att det icke-

magnetiska materialet skjuts iväg i en virvelström. Allmetallseparatorn är 

en bred separationsmetod som tar bort i princip alla magnetiska och icke-

magnetiska metallföremål ur materialet. Allmetalldetektorn känner av så 

att inget metalliskt föremål finns kvar i materialet.  
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Siktar är en sorteringsmetod som kan användas på olika ställen i 

förbehandlingsledet. Det är för torrt material som siktar lämpar sig för och 

trumsikt är ett vanligt alternativ där materialet roteras i en stor trumma 

med hål i en viss storlek där acceptet faller igenom och det oönskade 

rejektet stannar kvar för bortforsling (Nordberg, 2006). Skivsiktar används 

också och fungerar så att substratet rullas över flera parallella skivor, fint 

material släpps igenom och större fraktionen så som plast avskiljs och 

stannar kvar ovanpå (Hansen, et al., 2007). För vått material används ofta 

skruvpressar för sortering, det våta substratet trycks då in i en press och 

skruvas genom en mantel som är försedd men antingen hål eller spalter av 

en viss bestämd storlek där oönskat material sorteras ut. Det som sedan 

kommer ut från skruvpressen kallas för pressvätska och är det som används 

i rötningen, det som sorterats ut från pressen är torrt och kan användas till 

förbränning eller kompostering (Nordberg, 2006).  

Optisk sortering av matavfall är en ganska vanlig metod som går ut på att 

avfallet källsorteras i olikfärgade påsar som sedan avskiljs från varandra 

med ett system som känner igen färger (Alvarez de Davila, 2002).  Dessa 

system finns i olika varianter som skiljer sig något beroende på leverantör. 

2.2. 2 Finfördelning 

För att få en mer homogen substratblandning som lättare kan rötas kan 

anordningar som krossar, maler, mosar eller skär substratet eller 

substratblandningen behövas (Nordberg, 2006). Finfördelning är en effektiv 

förbehandlingsmetod och vid sönderdelning av substrat som är svåra att 

bryta ned kan gasutbytet öka med upp till 20 % (Palmowski & Muller, 

2000). I de flesta fall så behövs någon form av finfördelning och valet av 

teknik för finfördelningen beror på hur grovt substratet är. Kvarnar och 

krossar behövs när substratet än väldigt inhomogent och består av stora 

delar, är substratet på något sätt inneslutet i någon förpackning hjälper 

krossning till att få ut materialet ur förpackningen (SYSAV, 2005). 
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2.2. 3 Spädning 

Spädning används ofta för att få ner ett substrats TS-halt till önskad nivå. En 

del substrattyper ligger på för hög TS-halt än vad som är önskvärt vid 

våtrötning. Om huruvida spädning av substrat är till fördel eller inte finns 

det spridda åsikter om. Å ena sidan sägs det att spädning ska undvikas så 

mycket som möjligt eftersom materialmängden som ska värmas innan 

rötningen ökar och då också kostnaderna (Starberg, 2005). Enligt (Lissens, 

et al., 2001) är å andra sidan de ekonomiska skillnaderna mellan våt- och 

torrötning inte så stora då de minskade kostnaderna för pumpar och rör 

avsedda för flytande substrat tar ut den ökade kostnaden för den större 

rötningsreaktorn som behövs vid våtrötning. Torrötning är inte ännu så 

utbrett i Sverige varpå mer utvecklad och känd teknik finns tillgänglig för 

våtrötningsmetoder.  

Det som händer med substratet vid spädning är att det tillsätts vatten till 

substratet under kraftig omrörning, ibland med knivar för att ytterligare 

finfördela materialet och få en så homogen blandning som möjligt. För att 

återvinna viktiga mikroorganismer från rötningsprocessen till det nya 

färska substratet kan processvatten, avloppsslam eller rejektvatten från 

avvattningen av reaktorinnehållet användas istället för vanligt vatten till 

spädningen (Nordberg, 2006). När ett substrat genomgår en sådan 

homogeniseringsbehandling som spädning frigörs det organiska materialet 

i substratet och blir mer lättillgängligt för mikroorganismerna senare i 

rötningsprocessen.  
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2.2. 4 Hygienisering 

Hygienisering av substrat kan behövas för att avlägsna alla eventuella 

ämnen som är farliga för människa och natur från substratet eller 

substratblandningen (Naturvårdsverket, 2003). Det som måste tas bort, 

eller ”dödas” är organismer i form av t ex virus, parasiter, olika bakterier 

m.m. För att göra detta kan följande faktorer regleras (Norin, 2007): 

 Temperatur. 

 Torka. 

 Strålning. 

 Den kemiska miljön. 

 Näringsbrist/konkurens. 

 Predation/antagonism 

Metoderna för Hygienisering kan delas upp i fyra olika behandlingar; 

termisk behandling, kemisk behandling, biologisk behandling och övriga 

metoder.  

2.2.4. 1 Termisk behandling 

Vid de termiska behandlingarna dödas patogenerna genom reglering av 

temperatur och exponeringstid och detta kan göras genom metoderna 

autoklavering, pastörisering, värmebehandling vid termofila 

temperaturnivåer eller termisk torkning (Norin, 2007).  

Autoklavering betyder kokning under tryck och går ut på att under en viss 

tid (ca 20-30 minuter) och vid ett visst tryck på minst 3 bar absoluttryck 

(Norin, 2007) hetta upp substratet eller substratblandningen. En specifik 

metod av autoklavering är termisk hydrolys, företaget Cambi AS:s metod 

går ut på att biomassan hettas upp med ånga med temperaturen 165-170°C 

(Cambi AS, 2012) under ett tryck på ca 12 bar (Hellstedt, et al., 2009). Vid 

denna behandlig bryts långa kolkedjor av vilket ökar gasproduktionen 

senare i rötningen. Avvattningen av slammet blir också mer effektivt vilket 

ger rötkammaren ett substrat med en lägre TS-halt och högre 

nedbrytningsgrad vilket i sin tur kräver en mindre volym på rötkammaren 

(Norin, 2007).  

Pastörisering får klassas som den mest vanliga hygieniseringsmetoden för 

pumpbara substrat (Norin, 2007). Enligt EU:s förordning 1774/2002/EG 

måste animaliska biprodukter uppnå temperaturen 70°C under minst 60 

minuter med en partikelstorlek på högt 12 mm, detta gäller även för icke 

pumpbara substrat. Blandningen bör också vara totalt omblandad (Norin, 

2007). Även denna typ av termisk behandling ger ett högre gasutbyte. 
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Värmebehandlig vid termofila eller mesofila temperaturnivåer är en slags 

pastörisering som sker inom det termofila eller mesofila 

temperaturintervallet (se Figur 5), alltså vid något lägre temperatur än 

konventionell pastörisering. 

Termisk torkning är främst en metod som lämpar sig för material som redan 

genomgått någon form av biologisk behandling (t.ex. rötning) eftersom att 

den levererar materialet i form av pellets som enkelt och billigt kan 

transporteras eller lagras (Norin, 2007). Metoden går ut på att materialet 

torkas, antingen direkt eller indirekt. Sker torkningen direkt är materialet i 

kontakt med det värmande mediet som då är någon form av het gas, t.ex. 

ånga eller rökgaser. Indirekt torkning betyder att materialet torkas genom 

mantelväggarna och det torkande mediet kan då även vara i flytande form 

som t.ex. hetvatten eller het olja. 

2.2.4. 2 Kemisk behandling 

Vid de kemiska behandlingsmetoderna dödas patogenerna på kemisk väg 

och det kan ske genom kalkbehandling, urea/ammoniakbehandling, 

behandling med syra eller behandling med övriga kemikalier (Norin, 2007). 

Behandling med kalk passar sällan för material till biogasanläggningar och 

tas därför inte upp närmare i denna rapport. En metod som inte är så 

utvecklad ännu är ozonbehandling. Ozon (O3) är ett starkt oxidationsmedel 

och kan användas för att förstöra bakteriernas cellväggar i slammet 

(Hultman & Levlin, 2003). Ingen anläggning med ozonbehandling finns 

ännu i Sverige men försök i japan har gjorts med goda resultat (Hellstedt, et 

al., 2009).  

Lämpligheten för urea/ammoniakbehandlingen för material till 

biogasproduktion varierar beroende på substrat och process och får 

bedömas från fall till fall om den överhuvudtaget går att applicera. 

Behandlingen tar död på patogener då den höjer pH-värdet i blandningen 

med hjälp av ammoniak eller urea. Urea är en produkt av en syntes mellan 

ammoniak och koldioxid (kemikalieinspektionen, 2012). Ammoniaken 

tillsätts i form av lösning eller som granulerad urea (Albihn, 2006) och för 

att behandlingen ska bli effektiv bör ungefär 0,5-1 vikt % ammoniak och 2 

vikt % urea tillsättas (SLU, 2012). Ammoniak är ett väldigt luktstarkt ämne 

och för att förhindra problem med lukt bör behandlingen ske i en täckt 

behållare. Kalkbehandlingen som oftast inte är lämplig alls för material till 

biogasproduktion använder sig också av en höjning av pH men en högre 

höjning än vid denna behandlingsmetod.  
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Behandling med syra eller kemisk hydrolys är en metod som är mest effektiv 

om den kombineras med en termisk behandling och får då namnet 

termokemisk hydrolys (Hellstedt, et al., 2009). Det material som ska 

behandlas är det färdigrötade avloppsslammet innan avvattningen. När 

materialet behandlas med en syra, ett starkt basiskt ämne eller ett 

oxidationsmedel förstörs materialets cellväggar och innehållet frigörs. Syror 

och baser löser ut oorganiskt respektive en del organiskt innehåll ur 

materialet medan oxidationsmedel verkar oxiderande på cellväggarna för 

att lösa ut innehållet. Vissa kemikalier kan påverka avvattningen negativt 

och en efterföljande neutralisering kan behövas vilket kan leda till höga 

kostnader (Hellstedt, et al., 2009). Mest effektiv blir den kemiska 

behandlingen om den görs under värmning. Undersökningar har gjorts på 

behandling med natriumhydroxid där pH får uppgå till ett värde 12 under 

en uppvärmning till 30°C och 60°C, det visade sig då att upplösningen av 

organiskt material blev större än vid enbart uppvärmning till 100°C 

(Hultman & Levlin, 2003). En termokemisk behandling är däremot en 

komplicerad och dyr metod som lämpar sig bäst på stora anläggningar.  

Övriga kemikalier som går att använda som hygieniseringsbehandlig är lut, 

natriumhydroxid och perättikssyra (Norin, 2007). Lut och natriumhydroxid 

fungerar på ungefär samma sätt som kalkbehandlingen, pH-värdet höjs och 

de fungerar då som desinfektionsmedel. Även perättikssyra (PAA) fungerar 

som desinfektionsmedel och är effektivt på pumpbara substrat (Norin, 

2007).   
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2.2.4. 3 Biologisk behandling 

De biologiska behandlingsmetoderna för hygienisering innefattar mesofil 

och termofil rötning, våtkompostering och kompostering.  

Temperaturen vid mesofil rötning klarar inte temperaturkravet för att 

substratet ska bli hygieniserat men tillsätts däremot ammoniak till 

blandningen kan resultatet bli acceptabelt enligt undersökningar i labb 

(Norin, 2007 se Vinnerås & Ottoson, 2006). Hygienisering kan uppnås vid 

termofil rötning och blandningen utsätts för temperaturen under tillräckligt 

lång tid (Jarvis & Schnurer, 2009). 

Våtkompostering är en aerob behandlingsmetod för att utvinna biogas men 

var ursprungligen en hygieniseringsmetod för anaerob rötning. 

Komposteringen sker i det termofila området och vid normal drift uppfylls 

kravet för tiden som materialet utsätts för temperaturen. Våtkompostering 

för torrare substrat är helt enkelt kompostering och även här kan 

hygieniseringskraven uppfyllas. Problem med att säkerhetsställa att hela 

massan material blivit hygieniserad kan dock uppkomma men detta löses 

med ett luftningssystem, välisolerad reaktor samt ett energirikt substrat 

(Norin, 2007). 

2.2.4. 4 Övriga metoder 

Övriga metoder som kan användas för hygienisering är långtidslagring, 

elektroporation och superkritisk oxidation (Norin, 2007). Vid långtidslagring 

utsätts materialet för UV-strålning från solen och blir då uttorkat så att de 

skadliga mikroorganismerna i stor mån dör. Det går däremot inte att 

garantera en total avdödning av dessa mikroorganismer och sker lagringen 

på stora öppna ytor går det inte heller att garantera att det inte sker en 

återväxt i materialet. Elektroporation är en metod som inte använts på 

avfall annat än vissa försök på avloppsslam. Luleå Tekniska Universitet har 

utfört försök med elektroporation på substrat tänkt till rötning men funnit 

att metoden inte hade önskad effekt. Elektroporationen går ut på att skapa 

porer i cellernas cellmembran med elektriska spänningspulser, detta gör att 

cellerna inaktiveras (Norin, 2007). Superkritisk oxidation är en relativt dyr 

metod som inte lämpar sig väl för att behandla substrat till 

biogasanläggningar eller komposteringsanläggningar (Norin, 2007). 
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2. 3 Rötningsprocessen 

Rötningsprocessen är den process som tar substratet från material till gas och 

kan delas upp i tre huvudsteg; hydrolys, fermentering och metanbildning. I 

detta avsnitt kommer dessa tre steg att förklaras. 

  

Rötningen kan ske i ett enda steg eller delas upp i två steg. 

Enstegsrötningen fungerar så att substratet matas in i rötkammaren och 

alla mikrobiologiska nedbrytningsprocesser sker samtidigt. Görs rötningen 

i två steg blir fraktionen utvunnen metangas högre och vägen från substrat 

till metangas går något fortare än vid enstegsrötning. När processen delas 

upp i två steg startar hydrolysen och fermenteringen i den första kammaren 

och själva metanbildningen i den andra rötkammaren (eller reaktorn). En 

liten del metan bildas redan i första kammaren men rötresten tas därifrån 

till den andra kammaren som är byggd till fördel för snabb metantillväxt så 

att mycket metangas kan utvinnas snabbt (Biogasportalen 2012a). Dessa 

rötkammare kan se ut på många olika sätt och dessa tas upp senare i avsnitt 

2.4. 

 

De tre stegen i rötningsprocessen beskrivs nu närmare. Processens första 

steg, hydrolysen är en kemisk reaktion där en förening spjälkas, sönderdelas 

i kontakt med vatten och enzymer till enklare föreningar som t.ex. socker 

och aminosyror. Komplicerade föreningar som fetter, kolhydrater eller 

proteiner blandas med vatten och speciella bakterier som sätter sig fast på 

fett-, kolhydrat- eller proteinpartiklarna och börjas utsöndra ett enzym som 

då sönderdelar föreningen (Persson, et al., 2010). 

 
I steg två, fermenteringen, händer två viktiga saker; syrabildning och 

ättiksyrabildning. De enkla organiska föreningarna som kommit ut ur 

hydrolysen bryts ned till organiska syror av bakterier med antingen jäsande 

eller oxiderande effekt. Dessa bakterier har en väldigt snabb tillväxt vilket 

gör att de genererar mycket energi till processen och just detta steg i 

rötningen går väldigt fort. Produkterna av detta mellansteg bryts sedan ned 

av ättiksyrabildande bakterier till vätgas, koldioxid och ättiksyra. Dessa 

ättiksyrabildande bakterierna är ganska känsliga och kräver en blandning 

av bakterier som ”äter” väte och bakterier som bildar metan (Callstam & 

Henrik, 2004).  
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Tredje och sista steget i rötningsprocessen är själva metanbildningen och 

det kan ske i samma rötkammare som hydrolysen och syrabildningen 

(enstegsprocess) eller i en separat rötkammare (tvåstegsprocess). 

Produkterna från steg två, vätgasen, koldioxiden och ättiksyran blir här 

nedbrutna av metanbildande bakterier. Dessa bakterier är väldigt känsliga 

när det kommer till dess omgivning, de måste ha tillgång till vissa specifika 

spårämnen och vitaminer och är känsliga för hastiga förändringar i 

temperatur och pH-balans. (Jarvis & Schnurer, 2009). På grund av dessa 

specifika önskemål från metanbakterierna är det just detta tredje och sista 

steg som blir det kritiska, optimerande steget i hela rötningsprocessen och 

det är viktigt att det optimeras på rätt sätt. Dessa parametrar tas upp i 

avsnitt 2.3. 1.   

 

 
Figur 4. Rötningsprocessen förenklad. 

 

Hyrdolys 

•Sönderdelning av komplexa organiska 
föreningar 

Syrabildning och ättiksyrabildning 

•Bildande av flyktiga organiska syror 

Metanbildning 

•Nedbrytning av metanbildande bakterier 
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Rötningsprocessen kan ske i olika temperaturintervall (LRF 2012) och 

innehåller då olika sorters mikroorganismer beroende på 

temperaturområde. Dessa temperaturintervall eller temperaturområden 

kallas för det psykrofila området, det mesofila området och det termofila 

området. Se figur 2 nedan. Beroende på vid vilken temperatur rötningen 

sker vid går rötningsprocessen olika fort eller långsamt. Vid höga 

temperaturer som vid det termofila området kan mikroorganismerna jobba 

något snabbare och nedbrytningen går då fortare vilket resulterar i en 

snabb rötningsprocess. Om rötningen dessutom sker under en viss tid vid 

högre temperaturer sker också en viss avdödning av skadliga 

mikroorganismer och materialet hygieniseras då i rötkammaren. (Jarvis & 

Schnurer, 2009).  

 
Figur 5. Temperaturintervall 

 

2. 3. 1 Processparametrar 

För att rötningsprocessen ska fungera effektivt och bryta ned och stabilisera 

så mycket organiskt material som möjligt krävs det att en del viktiga 

förutsättningar uppfylls för att det specifika material som ska rötas trivs i 

rötkammaren. Biogasens sammansättning beror helt på det substrat eller 

substratblandning som rötats i reaktorn. Att den levande 

nedbrytningsprocessen kontrolleras är därför viktigt. Enligt Deublein och 

Steinhauser (2008) påverkas nedbrytningsprocessen av följande 

parametrar: 

 Partialtrycket för väte. 

 Koncentration av mikroorganismer. 

 Typ av substrat. 

 Ytans storlek som substratet eller blandningen av substraten sprids 

ut på i rötkammaren. 

 Sönderdelning av materialet. 

 Odling, blandning och volymlast. 

 Ljusinsläppet där metanbildningen sker. 

 Temperatur i rötkammaren. 

 pH-värde i rötkammaren. 

Psykrofil 

4-25°C 

Mesofil 

24-45°C 

Termofil 

45-60°C 



Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

30 
 

 Redoxpotentialen i jästanken. 

 Substratets näringssammansättning. 

 Spårämnen. 

 Utfällningsmedel. 

 Hur biogasen tas ut från reaktorn/kammaren utan att 

mikroorganismerna störs. 

 Bakteriehämmare. 

 Syretillgång i rötkammaren. 

 Svavelföreningar som kan hindra processen. 

 Tillgången på organiska syror i substratet. 

 Koncentrationen av nitrat.  

 Koncentrationen av ammonium och ammoniak.  

 Tungmetaller. 

 Tanniner som bromsar processen. 

 Övriga ämnen som verkar bromsande för processen. 

 Substratets förruttnelsegrad. 

 Skumning. 

 Slammets flytförmåga som kan orsaka en hinna. 
 

Enligt Nordberg (2006) kan dock de viktigaste parametrarna för en lyckad 

anaerobisk nedbrytning sammanfattas till; pH, temperatur, näringsinnehåll, 

vattenhalt, uppehållstid, organisk belastning och omblandning.  

Olika typer av mikroorganismer är essentiella för rötningen och dessa typer 

lever under olika pH-förhållanden, därför är det viktigt att pH-värdet under 

rötningsprocessen kontrolleras och hålls stabilt. (Nordberg, 2006). Oavsett 

om rötningen sker under psykrofila -, mesofila - eller termofila förhållanden 

är det viktigt att temperaturen hålls konstant. Rötningens mikroorganismer 

kräver viss näring för att kunna överleva, denna näring finns i substratet 

eller substratblandningen men bör kontrolleras och eventuellt justeras. I 

föregående avsnitt 2.1 tas vikten av kol/kväve - kvoten upp. För att 

substratet ska kunna transporteras och för att dess näringsämnen ska 

utlösas krävs en viss spädning med vatten, vattenhalten kan ligga runt 60 – 

95 %. (Nordberg, 2006) 
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Den tid som substratet eller substratblandningen befinner sig i 

rötkammaren kallas för uppehållstid, denna tid (uttryckt i dygn) varierar 

mycket mellan olika rötningstekniker och under vilka 

temperaturförhållanden rötningen sker under. Viktigt är dock att 

uppehållstiden inte är för kort då en del av materialet då kan passera 

rötkammaren utan att brytas ned. (Biogas Syd, 2010a). En väldigt lång 

uppehållstid är däremot inte heller det till fördel för processen då 

effektiviteten för systemet i helhet sjunker när det krävs väldigt lång tid 

innan någon biogas utvinns ur materialet.  

OLR (Organic Loading Rate) är ett mått på den organiska belastningen på 

rötningsprocessen. OLR är en funktion av innehållet vattenfritt, organiskt 

material (VS) per reaktorvolym och dygn:  
     

                 
 (Nordberg, 

2006). För att mikroorganismerna ska kunna bryta ner materialet i 

rötkammaren krävs kontroll av hur mycket substrat som körs in i 

rötkammaren. Med för mycket material i rötkammaren har inte 

mikroorganismerna möjlighet att bryta ned allt och en stor del substrat kan 

lämna rötkammaren outnyttjat. Maximalt OLR (OLRmax) kan användas till 

att jämföra olika processers kapacitet att bryta ned substrat.  

För att mikroorganismerna ska komma åt allt material i rötkammaren krävs 

en viss omblandning av substratet. För kraftig omrörning kan störa 

mikroorganismerna medan för lite omrörning kan lämna 

nedbrytningsprocessen ofullständig. Omrörning hjälper också till att hålla 

en jämn temperatur i hela rötkammaren och underlättar också gasavsläpp. 

(Nordberg, 2006)  
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2.4 Rötningstekniker  

För att röta biomassa anaerobt och utvinna biogas finns många olika 

metoder. I detta avsnitt kommer olika tekniker för att röta biologiskt material 

anaerobt att tas upp. Den första uppdelningen kan göras i torrötning och 

våtrötning.  

2.4. 1 Torrötning 

Torrötning är väldigt ovanligt i Sverige, en anläggning i Järna söder om 

Södertälje finns i drift idag (Bioenergiportalen, 2012c). Torrötning bygger 

på att materialet som skall rötas normalt är stapelbart och har en 

torrsubstans på 20-35 %. Ympning är ett viktigt begrepp inom torrötningen 

och innebär att rötrest tillsätts det substrat som ska rötas innan rötning för 

att öka tillgången av viktiga mikroorganismer som ökar 

nedbrytningshastigheten. (Welin, 2011).  

Torrötningen kan ske satsvis eller kontinuerligt. Vid satsvis rötning är de 

vanligaste metoderna perkolationsbädd, dränkt bädd och passiv bädd. I 

tyskland är torrötning väldigt vanligt vid biogasproduktion och den metod 

som används mest är perkolationsbäddar. En perkolationsbädd fungerar så 

att biomassan matas in i rötkammaren av en traktor via en gastät ingång 

ungefär en gång i månaden beroende på storleken på kammaren. Materialet 

körs alltså inte in i rötkammaren under rötningens pågående utan när 

processen avstannat helt eller delvis. Vätska som kommit från biomassan 

samlas upp i en tank för att sedan sprutas ned över hela bädden. Vätskan får 

sedan sakta perkolera ned genom biomassan, därav namnet 

perkolationsbädd. Biogasen tas ut från bortersta toppen av kammaren. 

(Bioenergiportalen 2012a). Figuren nedan visar en förenklad bild över 

anläggningen.  

Figur 6. Perkolationsbädd.  
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En passiv bädd är en enkel rötningsmetod där rötningen sker i ett antal 

plastslangar ihopkopplade i serie. För att biomassan ska uppnå en 

temperatur som lämpar sig för rötning komposteras materialet innan 

rötningen börjar genom att luft blåses in i slangarna, metoden förenar på 

detta sätt både aerob och anaerob rötning. I plastslangarna får sedan det 

komposterade materialet ligga och rötas utan någon omrörning eller 

bortforsling av vätska. Slangarna är anslutna till ett biogaslager och när 

gasproduktionen avtagit blåses återigen luft in i slangarna för att massan 

återigen ska komposteras. Tillsist öppnas slangarna och biomassan som nu 

blivit kompost kan användas för spridning. (Nordberg & Nordberg, 2007). 

I en dränkt bädd dränks biomassan helt i vatten i rötkammaren under 

rötningen. När gasproduktionen stannat av pumpas detta vatten ut för att 

sedan återanvändas för att dränka det nya substratet, på så sätt 

återanvänds viktiga mikroorganismer och metanbakterier för 

nästkommande rötning. Den dränkta bädden kan delas upp i två steg där 

metanbildningen sker i en separat metanreaktor och vattnet får cirkulera 

mellan bädden och reaktorn, detta ger en jämn rötningstemperatur och bra 

tillförsel av metanbakterier. (Nordberg & Nordberg, 2007). 

Torrötningens kontinuerliga rötningsprocesser består i huvudsak av 

typerna pluggflödesreaktor och perkolationsrötkammare.  

Pluggflödesreaktorn kan fungera horisontellt eller liggande. Den vertikala 

pluggflödesreaktorn matas med substrat från toppen av en blandare där en 

del av rötresten blandas med det färska substratet. Biogasen tas ut från 

toppen av reaktorn och den uttjänade rötresten tas ut från botten av 

reaktorn. I en liggande reaktor matas substratet in i ena änden av reaktorn 

och tas ut ur den andra änden. Flödet sker med hjälp av paddlar som sitter 

på tvärmonterade axlar (Linde-system) eller med hjälp av medbringare som 

istället sitter på en längsgående axel (Kompogas-system). Rötresten 

avvattnas i båda fallen innan en del tas tillbaka till omblandaren för att 

blandas med det nya substratet och resten tas ut i fast och flytande form. 

(Tamm, 2010). 

En kontinuerlig perkolationsrötkammare fungerar på ungefär samma sätt 

som den satsvisa men i den kontinuerliga versionen ligger reaktorn ned. 

Substratet förs in i reaktorn där det vattnas med vätska från rötkammaren 

och förs hela tiden framåt med hjälp av medbringare. Substratet förs 

därefter, tillsammans med avvattnad rötrest in i rötkammaren. Vätskan från 

avvattnaren kan antingen pumpas direkt tillbaka till rötkammaren för att 

blöta upp substratet eller gå via en extra rötkammare för att få en snabbare 

metangasproduktion (enstegs eller tvåstegsprocess). (Nordberg & 

Nordberg, 2007). 
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2.4. 2 Våtrötning 

Den andra typen av anaerob rötning av biomassa är våtrötning. Våtrötning 

är den absolut vanligaste i Sverige och får anses ganska välutvecklad. 

Våtrötningsprocessen kan, precis som torrötningsprocessen ske satsvis 

eller kontinuerligt.  Den i Sverige vanligaste rötningstekniken är CSTR 

(Continuosly Stirred Tank Reactor) vilket är en rötningsprocess som sker i 

ett steg där substratet förs in kontinuerligt i rötkammaren och blandas med 

omrörare (Nordberg, 2006). I tvåstegsprocesser, där själva 

metanbildningen är skild från hydrolysen och syrabildningen, kan 

rötkammare nummer två (eller reaktorn) vara utformad som ett anaerobt 

filter, slambädd eller fluidiserad bädd.  

I en reaktor med anaerobfilter kan mikroorganismerna fastna på reaktorns 

väggar där de tillåts växa till sig utan att sköljas ut med rötresten. Denna typ 

av reaktor passar substrat med låg TS-halt i flytande form. (Nordberg, 

2006). 

Slambäddreaktorerna karakteriseras av att de skapar en god sedimentering 

och pelletisering av slammet. De vanligaste reaktorerna av typen slambädd 

är UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), EGSB (Expanded Granular 

Sludge-bed) och IC (Internal Circuit). UASB är den enklaste varianten och 

fungerar så att substratet (i flytande form) pumpas in i botten av reaktorn 

och strömmar uppåt genom en filt av grynigt slam där det bryts ned av de 

metanbildande mikroorganismerna som sitter fast i det gryniga slammet, en 

så kallad ”sludge bed”. EGSB-reaktorn är en utveckling av UASB-reaktorn, 

det sker en återcirkulation av det renade vattnet med en väldigt hög 

hastighet, detta gör att kontakten mellan ”grynfilten” och det passerande 

substratet blir närmare och gasutbytet större. EGSB-reaktorn kan byggas 

mindre än UASB-reaktorn och har därför en lägre investeringskostnad än 

UASB-reaktorn. Ännu en utveckling av UASB-reaktorn är IC-reaktorn vilken 

består av två UASB-reaktorer ovanpå varandra. Energiåtgången att driva 

denna typ av reaktor minskar då rundpumpningen av reaktorinnehållet 

sker av sig självt under produktionen och behövs enbart vid uppstarten av 

reaktorn. (Deublein & Steinhauser, 2008).  

I en fluidiserad bädd, eller utökad slambäddsreaktor, blir uppehållstiderna 

låga då kontakten mellan mikroorganismerna och substratet är väldigt god. 

Substratet matas in underifrån i reaktorn och möts med 

mikroorganismerna som fäster vid hängande partiklar på substratet. 

(Nordberg, 2006).  
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2.5 Biogas och dess användningsområden 

Den färdigproducerade biogasen kan användas inom olika områden. I detta 

avsnitt tas aktuella användningsområden för biogasen upp, såväl redan 

etablerade tekniker som ännu inte etablerade tekniker. 

Biogasens användningsområden kan delas upp i värmeproduktion, 

elproduktion, drivmedel för fordon och inblandning i naturgasnät 

(Nordberg, 2006); Biomil, 2012); Boyle, 2004).  

För värmeproduktion och elproduktion/kraftvärmeproduktion med biogas 

behöver inte gasen uppgraderas men däremot renas. För värmeproduktion 

förbränns biogasen och behöver då, ur driftsynpunkt bara avskiljas från 

vatten vilket kan göras genom antingen torkning av gasen eller dränering i 

gassystemet. Ur miljösynpunkt bör gasen även renas från svavelväten för 

att minska utsläppen av svaveldioxider från förbränningen. (Persson, 

2003). För att utöver värme också utvinna elektricitet används biogasen i 

ett kraftvärmeverk. Ska gasen användas i ett kraftvärmeverk bör den, 

förutom dränering och/eller torkning även renas från stoft, svavelväten och 

klorerade kolväten som annars orsakar korrosion i motorerna (Norin, 

1998). Ett annat alternativ till förbränning i kraftvärmeverk för att 

producera el och värme av biogasen är att använda gasen i en bränslecell. 

En bränslecell producerar el vid tillgång på syre och väte. Syrekällan är 

luften och vätekällan är den omvandlade biogasen. Omvandlingen av 

biogasen till vätgas kan ske antingen utanför bränslecellen i en separat 

anläggning eller i vissa fall inuti bränslecellen. Bränsleceller som drivs av 

biogas är inte särskilt utbrett i Sverige men utomlands finns leverantörer av 

bränsleceller och omvandlingsanläggningar. 

För att fungera som drivmedel i fordon och som inblandning i naturgasnätet 

måste rågasen, förutom att renas, även uppgraderas. För att gasen ska 

fungera som drivmedel måste den renas från vatten, svavelväten, 

halogenererade kolväten och koldioxid (Nordberg, 2006). Reningen från 

koldioxid är det som innebär själva uppgraderingen. Koldioxid renas bort 

för att gasen som bränsle ska kunna driva fordonet en längre sträcka och 

det genom att energiinnehållet i gasen höjs när koldioxiden renas ut. 

Emissioner av kväveoxider minskar även när koldioxiden renas ut från 

gasen, går det åt mindre mängd gas för att driva fordonet släpps också 

mindre emissioner ut från fordonet (verkningsgraden i förbränningsmotorn 

i fordonet höjs). Som inblandning i naturgas bör även metall och syre renas 

bort från gasen (Nordberg, 2006) och för att få ett högre värmevärde på 

biogasen tillsätts ett högvärdigt kolväte, ofta propan, till gasen.  
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2.5. 1 Tekniker för rening och uppgradering 

Olika tekniker finns för rening av olika ämnen i biogasen och vilken typ av 

rening som behövs beror på vad gasen ska användas till och hur 

sammansättningen av själva rågasen ser ut.  

Vatten 

Avskiljning av vatten från biogasen behövs i princip alltid för att undvika 

korrosion, kondensation eller proppbildning och används ofta som ett steg i 

uppgraderingen. Biogasen som kommer färdig från rötningsprocessen 

innehåller vanligen runt 5 % vatten (Nordberg, 2006) vilket är en relativt 

hög vattenhalt. Metoder för vattenavskiljning innefattar kondensavtappning, 

kompression och kylning samt adsorption (Sällvik, et al., 2010). Då de flesta 

metoder för avskiljning av koldioxid även tar bort vatten ur gasen får dessa 

metoder räknas som en extra avskiljning av vatten i de fall detta behövs. 

I system med lågt tryck för värmeproduktion är kondensavtappning en 

tillräcklig metod att använda sig av. Vattnet kondenserar ut i själva 

gassystemet och kondensatet samlas upp i kärl som är placerade i 

systemets lågpunkter (Wågdahl, 1999). 

För att sänka vattnets daggpunkt i gasen och därmed hindra utfällning kan 

gasen kylas, alternativt även komprimeras innan kylningen. Denna metod 

lämpar sig i system med lågt tryck (Wågdahl, 1999). Ska rågasen användas 

som drivmedel i fordon krävs en mycket låg daggpunkt, detta kan uppnås 

genom uppgradering av gasen med adsorption. En adsorptionsanläggning 

består av två reaktorer fyllda med torkmedel, t.ex. aluminiumbaserade 

zeoliter eller kiselgel, där gasen förs igenom en av reaktorerna för att 

torkas. För att regenerera torkmedlet växlas reaktorerna om och den andra 

av de två värms upp eller blåses igenom med en del av den vattenavskilda 

gasen. (Wågdahl, 1999).   
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Svavelväten 

Metoderna för avskiljning av koldioxid fungerar även för rening av 

svavelväten men innan rågasen behandlas i uppgraderingsanläggningen 

behövs en grov rening av svavelvätena för att minska slitaget. Detta kan 

göras med fällning eller reaktion med järnklorid, adsorption på aktivt kol, 

biologisk rening, luttvätt (NaOH-absorption) eller med en biogasskrubber 

(Sällvik, et al., 2010). 

Tillsätts järnklorid till rötkammaren fälls svavelvätena ut till svårlösliga 

salter och följer med rötresten ut, detta är en billig och enkel metod. 

Järnkloriden måste däremot överdoseras eftersom det är svårt att avgöra 

hur mycket svavelväten som det ingående substratet eller 

substratblandningen innehåller. (Benjaminsson, 2006). En annan rening 

med järn är att gasen, inuti reaktorn, passerar en bädd av material 

innehållande järnoxid i form av pellets, t.ex. myrmalm eller järnsvamp 

(Persson, 2003).  

Svavelvätet kan i en katalytisk reaktion på aktivt kol oxideras ner till 

enklare svavel. Luft blåses in i behållaren eller tanken och syret i luften och 

svavelvätet omvandlas då till vatten som övergår i gasfas och svavel bundet 

i det aktiva kolet. Det aktiva kolet regenereras med kvävgas eller ånga eller 

byts ut när det är mättat med svavel. Det aktiva kolet kan impregneras med 

svavelsyra eller kaliumjodid, detta gör att reaktionshastigheten ökar och 

även halogenererade kolväten kan avskiljas. Adsorption på aktivt kol är en 

effektiv rening av svavelväten och används till fördel innan uppgradering 

med PSA (Pressure Swing Absorption). (Persson, 2003).  

Biologisk rening kan antigen ske med hjälp av inblåsning av luft eller en 

bädd med bakterier. Luft kan blåsas in över substratet eller i en separat 

kammare, i båda fallen fälls svavlet ut av Thiobacillusbakterier på 

kammarens väggar (Nordberg, 2006). I ett biologiskt filter behandlas den 

färdiga biogasen som får mötas med luft i en kolonn, med väggar täckta av 

svavelutfällande bakterier, av ett näringsrikt vattenflöde som svavlet fälls ut 

till. Anledningen till att vattnet gärna får vara näringsrikt är att det, 

samtidigt som det tar hand om det utfällda svavlet också ger näring åt de 

svavelutfällande bakterierna (Nordberg, 2006).  

Luttvätt är en mycket grov avskiljningsmetod där svavlet fälls ut i ett 

absorptionstorn till ett svårlösligt salt med hjälp av 

natriumhydroxidlösningar eller andra alkaliska lösningar (Wågdahl, 1999). 

Om en stor mängden gas renas på detta sätt skulle mängden utfällt salt bli 

oerhört stor, därför lämpar sig denna metod bäst för små anläggningar 

(Ström, 1991). 
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Rening med en biogasskrubber fungerar på ungefär samma sätt som vid 

biologisk avskiljning men har en högre investeringskostnad och hanterar 

större gasflöden. Metoden bygger på en katalytisk oxidation under 

omrörning (Wågdahl, 1999).   

Koldioxid 

I många fall behöver koldioxid renas bort från biogasen innan den kan 

användas vidare och aktuella tekniker för detta innefattar 

tryckvattenabsorption, absorption med kemikalier, PSA, polära vätskor, 

membranseparation och kryoteknik. (Nordberg, 2006; Wågdahl, 1999).  

Tryckvattenabsorption är en mycket vanlig metod i Sverige och bygger på 

att koldioxid, svavelväten och ammoniak är lösliga i vatten under ett förhöjt 

tryck och en sänkt temperatur (Nordberg, 2006). Tryckvattenabsorptionen 

kan vara utformad med recirkulerande vatten och icke- recirkulerande 

vatten. En process med recirkulerande vatten inleds med en 

vattenavskiljning. Rågasen komprimeras sedan innan den tas in i botten av 

absorptionskolonnen där gasen möts av motströmmande vatten. Inuti 

kolonnen råder ett förhöjt tryck och en sänkt temperatur vilket gör att 

koldioxid, svavelväten och ammoniak absorberas av vattnet. När gasen 

lämnar absorptionstornet är den väldigt blöt och behöver tokas, detta kan 

göras i en adsorptionstork (Persson, 2003). Vattnet som mött rågasen i 

absorptionskolonnen innehåller, på grund av dess delvis löslighet i vatten, 

en del metan som måste tas tillvara. Detta görs i en flashtank där trycket 

sänks igen och metanet lämnar vattnet i gasfas och återförenas med 

inkommande rågas innan kompressering. Reningsvattnet avskiljs från 

koldioxid av ett mötande luftflöde i en desorptionskolonn där också en del 

av det lösta svavelvätet avskiljs. (Persson, 2003). En viss mängd svavelväte 

kommer att finnas kvar i vattnet vid detta recirkulerande system och 

vattnet måste efter en tid bytas ut helt. Vid tryckvattenabsorption utan 

recirkulerande vatten leds vattnet bort efter flashtanken.  

En metod liknande tryckvattenabsorptionen är absorption med en kemisk 

reaktion. Metoden, som namnet avslöjar, fungerar istället för vatten med en 

kemikalie som koldioxiden binds till. (Persson, 2003).  

Vatten är ett s.k. polärt ämne, något som gör att bl.a. koldioxid är lättlösligt i 

just vatten (Timberlake, 2010). Selexol och Genosorb är av typen 

polyetylenglykoler och är även de polära, Selexol löser koldioxid, 

svavelväten och ammoniak bättre än vatten. Behandlingen med dessa 

ämnen är liknande den med vatten men istället för vatten används en 

lösning med dimetyleterderivat av polyetylenglykol. (Nordberg, 2006).  
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Ännu en metod för att rena ut koldioxid, vatten, svavelväten och ammoniak 

från biogasen är PSA och är den näst vanligaste reningsmetoden i Sverige 

efter tryckvattenabsorptionen. Uppgraderingen av gasen sker här i fyra 

olika kärl i fyra olika steg: absorption, trycksänkning, regenerering (PSA) 

och trycksättning (Nordberg, 2006). I det första kärlet adsorberas syre, 

koldioxid och kväve på det material som används som adsorbent. Gasen 

som kommer ut ur detta första kärl innehåller nu en hög halt av metan, ca 

97 %. De andra tre kärlen är till för att regenerera adsorptionsmaterialet. 

Detta är en effektiv uppgraderingsmetod främst för små anläggningar och 

de flesta leverantörer av systemet utlovar en metanförlust på högst 2 % 

(Lloyd Engineering AB, 2012). 

Genom att tvinga igenom biogasen genom ett membran under högt tryck 

(20-30 bar) separeras koldioxid, vatten, syre, svavelväten och vätgas från 

gasen då dessa ämnen är mer permeabla än metan som tillåts igenom 

membranet. Även här kan en föravskiljning av svavelväten vara nödvändigt 

för att skydda anläggningen mot korrosion. Då vattnet tenderar att 

kondensera på membranet och på så sätt minskar membranets 

reningsförmåga kan det vara till fördel att torka gasen innan. Systemen kan 

vara av hålfibermodell eller spiralmodul. Hålfibermodellen består av ett 

knippe rör som består av ett membranmaterial inneslutna i ett tryckkärl, 

spiralmodulen har ett membranark lindat runt en perforerad stav med hjälp 

av ett nät av något slag. (Benjaminsson, 2006); Wågdahl, 1999). Någon 

kommersiell uppgraderingsanläggning som använder sig av 

membranseparation finns ännu inte idag i Sverige (Dahl, 2003); Sällvik, et 

al., 2010). 

En metod för koldioxidavskiljning som ännu är på utvecklingsstadiet är 

kryoteknik. Kryoteknik baseras på att under ett förhöjt tryck kyla biogasen 

ner till kokpunkten för koldioxid. Kokpunkten för koldioxid ligger runt           

-78°C och är betydligt högre än kokpunkten för metan vilket gör att 

koldioxiden kan, vid denna temperatur kondenseras ut från biogasen. 

(Benjaminsson, 2006). Kryotekniken kan även gå under benämningen 

kondenseringsmetoden. Uppgradering med kryoteknik finns idag inte 

kommersiellt i Sverige (Hagen, et al., 2001).  
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Övrigt 

Förutom att gasen bör renas från några eller av alla dessa ovan nämnda 

ämnen, vatten, svavel och/eller koldioxid, kvarstår en del åtgärder innan 

gasen kan användas på ett effektivt och säkert sätt.  

Rågasen innehåller en varierande mängd partiklar i olika storlek som ofta 

måste avskiljas för att undvika skador eller proppar i senare 

användningssystemen. Hur fint filter som behövs beror på storleken på 

partiklarna som ska avskiljas vilket i sin tur beror på vad gasen ska 

användas till. Grova och fina filter kan kombineras för att få en god 

avskiljning. (Sällvik, et al., 2010). 

Ur säkerhetssynpunkt måste gasen, om den ska distribueras i nät eller 

användas som fordonsbränsle, vara möjlig att uppfatta med lukten. När 

gasen ska luktsättas tillsätts ofta THT (TetraHyrdoTiofen), THT innehåller 

en viss mängd svavel och det är därför viktigt att iaktta gränsvärden för 

detta vid doseringen till gasen (Sällvik, et al., 2010). 
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2. 6 Rötrest 

Från rötningsprocessen blidas det en restprodukt, den s.k. rötresten. För att så 

effektivt som möjligt utnyttja naturresurserna är återvinning viktigt och 

vidare användningsområden för rötresten tas upp i detta avsnitt. 

Beroende på vilket substrat som använts i rötningen, vilken förbehandling 

som utförts och hur rötningsprocessen sett ut kan rötresten användas som 

biogödsel eller rötslam. 

2.6. 1 Biogödsel 

Biogödsel används som gödselmedel i svenska lantbruk och för att 

rötresten ska få kallas för biogödsel får inte slam från reningsverk ha 

använts som substrat. I Sverige finns en speciell certifiering för biogödsel, 

denna certifiering är frivillig men ger ett bevis på att gödslet är av god 

kvalitet (Baky, et al., 2006).  

Innan rötresten används som biogödsel kan det krävas någon form av 

förbehandling eller uppgradering. Rötresten innehåller en stor del vatten, 

omkring 90-95 % av rötresten är vatten (Dahlberg, 2010) vilket gör 

transporten av rötresten väldigt dyr i förhållande till mängden 

näringsämnen i den transporterade mängden rötrest. Trots detta 

transporteras rötresten idag i viss utsträckning oavvattnad till jordbruken, 

med lastbil eller traktor eller pumpas via ett ledningssystem. Trots att 

transporterna kan bli onödigt dyra och ineffektiva är fördelen med ett 

oavvattnat biogödsel att ingen som helst förbehandling av rötresten behövs 

och därmed bildas inte heller någon övrig restprodukt utan all rötrest 

sprids ut på åkern. Ska rötresten användas som gödsel i jordbruket behöver 

bonden kunna lagra resten på ett bra sätt. Ofta används stora bassänger till 

detta. Dessa bassänger bör täckas och det görs ofta med ett svämtäcke i 

form av t.ex. halm (Berg, 2000).  Efter en tids lagring tenderar biogödslet att 

sedimentera varför en omrörning med propeller eller liknande krävs innan 

spridning. För att driva omröraren räcker ofta en traktor till (Berg, 2000). 

Skulle det vara aktuellt att, förutom att avvattna rötresten, finns olika 

tekniker för vidare behandling av denna.  
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För avvattningen är dekantercentrifuger en vanlig och välanvänd teknik i 

Sverige men silbandspress, skruvar och kammarfilterpress är också aktuella 

tekniker för avvattning av rötsresten (Dahlberg, 2010).  

Dekantercentrifuger fungerar så att rötresten matas i kärnan av en skruv 

som finns inneslutet inuti en trumma. Skruven roterar och rötrestens fasta 

material pressas ut genom hål i skruvens kärna för att sedan matas ut med 

hjälp av skruven. (Norin, 2008). Polymer kan tillsättas rötresten innan 

centrifugeringen sker men detta tillåter inte vissa mottagare av det 

färdigbehandlade biogödslet.  

Innehåller rötresten mycket fint material kan ultrafilter och omvänd osmos 

användas för att avskilja vattnet ytterligare. Anläggningar för användning 

av ultrafilter finns ännu bara på testnivå i Sverige idag (Dahlberg, 2010). 

För att skilja av ammoniak som löst sig i rejektvattnet från avvattningen av 

rötresten kan ammoniakstrippning användas. Med hjälp av luft eller ånga i 

kombination med alkali, t.ex. bränt kalk eller lut, kan ammoniaken fällas ut i 

olika ammoniumlösningar (Dahlberg, 2010).  

Rötresten går att torka och det oönskade vattnet som avdunstat går senare 

att kondensera för värmeåtervinning. Avvattning eller indunstning kan vara 

nödvändigt innan torkningen för att undvika att stora energimängder går åt 

för att värma rötresten (Dahlberg, 2010).  Vid indunstning justeras tryck 

och temperatur för att driva ur vattnet från rötresten.  

Fosfor är ett attraktivt näringsämne för jordbrukarna och för att 

koncentrera och återvinna fosforn från rejektvattnet kan saltet struvit 

användas som utfällare (Carlgren & Kirchmann, 2005). Rejektvattnet 

innehåller även ofta mycket ammonium vilket också går att fälla ut med 

struvit (Dahlberg, 2010). 
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Figur 7 nedan visar exempel på olika kombinationer av behandlingar för 

rötresten och följande rejektvatten (Dahlberg, 2010).   

 

Figur 7. Exempel på behandlingslinjer. 

2.6. 2 Rötslam 

Rötslam innefattar all rötrest från rötningsprocessen som inte får kallas för 

biogödsel på grund av ingående substrat. Större delen av rötresten från 

biogasanläggningarna i Sverige är av typen rötslam då de flesta 

anläggningarna rötar slam från avloppsreningsverk. Denna typ av rötrest 

får inte användas som gödning i jordbruket med avseende på 

livsmedelsproduktion. (Bioenergiportalen, 2012b). Däremot får rötslammet 

användas som gödselmedel vid odling av djurfoder eller energigrödor. 

Rötresten kan också användas till anläggningsjord vid t.ex. vägbyggen eller 

golfbanor eller som täckningsmaterial för att täcka deponier. Innan 

rötslammet används behövs ofta avvattning och en inblandning av annat 

fast material så som spån och sand. (Biogasportalen, 2012b).  
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2. 5 Forskning 

Forskning inom biogasområdet pågår i stor utsträckning i Sverige. Ett 

problem som Biogas Väst (Biogas Väst, 2012a) uppmärksammat är att 

kopplingen mellan forskarna och aktörerna är svag. Önskvärt vore ett 

större samarbete och bättre kommunikation dessa emellan och projektet 

”Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer” 

förväntas pågå under året 2012. Projektet verkar för att synliggöra vilken 

forskning som bedrivs inom biogasområdet, vilka resultat som uppnåtts 

samt att detta ska nå ut till aktörerna.   

Göteborg Energi driver projektet ”GoBiGas” som går ut på att bygga en 

biogasproducerande förgasningsanläggning. Istället för att biogasen 

produceras genom rötning av substrat ska den här produceras genom 

förgasning av substrat. Restprodukter från skogsindustrin ska i 

anläggningen förgasas, då bildas en syntesgas som sedan uppgraderas till 

biogas. Den totala energiverkningsgraden förväntas ligga på 90 %. Samma 

förgasningsteknik som Göteborg Energis anläggning används i en 

referensanläggning byggd år 2002 i Österrike. (GoBiGas, Göteborg Energi, 

2012).   

Att förbehandlingen av substratet eller substratblandningen är viktig för att 

rötningsprocessen ska bli effektiv är något som framgår tydligt i 

litteraturen. Ett forskningsprojekt som pågår vid centret Waste Refinery går 

ut på att se förbehandlingen i en systemanalys. Projektet ska analysera 

vilken effekt förbehandlingsmetoder har på hela biogassystemet med 

omgivning med avseende på energibalans, ekonomi och miljöpåverkan. 

(Waste Refinery, 2012). 

Projekt inom området att analysera och sammanställa olika tekniker 

rörande biogasproduktion har tidigare genomförts men då inriktat sig på 

till exempel förbehandlingstekniker eller tekniker för rening och 

uppgradering av rågasen. En rapport från SGC (Svenskt Gastekniskt Center) 

genomförde år 2009 ett projekt där effekten av förbehandlingsmetoden 

elektroporation undersöks (Uldal, et al., 2009). För hygienisering och krav 

på hygienisering finns som tidigare nämnt animaliska 

bioproduktsförordningen, år 2006 ändrades kraven för hygienisering något. 

På uppdrag av avfall Sverige och SGC utreddes konsekvenserna detta med 

bland annat alternativa hygieniseringsmetoder  (Norin, 2007). I rapporten 

”Bio-Propane from glycerol for biogas addition” (Brandin, et al., 2008) 

utreds hur tekniskt och ekonomiskt genomförbart det skulle kunna vara att 

producera högvärdiga kolväten från bioglycerol. Detta för att på ett mer 

miljövänligt sätt uppgradera biogasen till fordonsgas. En iakttagelse av 
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forskningen inom området visar på att någon studie som den utförd i denna 

rapport inte tidigare genomförts då denna utvärdering är något bredare. 

2. 6 Teori bakom beräkningsmodellen  

Modellen baseras delvis på ett antal värden, egenskapsspecifika för varje 

enskilt substrat. Dessa värden är experimentellt framtagna av Carlsson & 

Uldal (Carlsson & Uldal, 2009) och av Nordberg (Nordberg U. , Biogas - 

nuläge och framtida potential, 2006). Värden för biogas- och metanutbyte 

från olika beståndsdelar av substrat är hämtat från Nordberg då dessa 

saknades i Substrathandboken. Egenskapsspecifika värden för substrat kan 

variera beroende på flera olika faktorer som till exempel hur experimenten 

utförts. Vid framtagningen av beräkningsmodellen därför flera källor 

undersökts innan de aktuella värdena valdes. Den internetbaserade källan 

Biowatts (Biowatts, 2012) innehåller en substratdatabas där 

användardefinerade värden för olika substrat lagts upp, denna sida samlar 

många olika källor för substrategenskaper. Dessa substrategenskaper kan 

som tidigare nämnts skilja sig beroende på källa, ett exempel för majs kan 

studeras. Utvunnen mängd biogas i normalkubikmeter per ton material för 

majs skiljer cirka 10 % mellan substrathandboken och biowatts 

substratdatabas. Metanutbytet för substratet vall skiljer sig 13 % mellan 

substrathandboken och rapporten ”Energianalys av biogassystem” 

(Berglund & Börjesson, 2003). Substrathanboken av Carlsson & Uldal är en 

stor och gedigen sammanställning av många olika substrat framtagen vid 

Svenskt Gastekniskt Center (SGC) som bedriver aktiv forskning inom 

energigasområdet (SGC, 2012). Substrathandboken får därför anses ligga 

som en bra grund för beräkningsmodellen.  

Egenskapsspecifika värden som tas upp i modellen är: 

 TS-halt 

 VS-halt 

 Mängd metan i normalkubikmeter per ton torrsubstans [nm³ 

CH4/ton TS] 

 Mängd metan i normalkubikmeter per ton våtvikt [nm³ CH4/ton 

våtvikt] 

 Mängd biogas i normalkubikmeter per ton VS [nm³ biogas/ton VS] 

 Energiinnehåll per ton torrsubstans [MWh/ton TS] 

 Energiinnehåll per ton VS [MWh/ton VS] 

 Energiinnehåll per ton våtvikt [ MWh/ton våtvikt]  

 Metanhalt [%] 
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2.6. 1  Beräkningar 

Till grund för beräkningarna i beräkningsmodellen ligger som tidigare 

nämnts ”Substrathandboken” (Carlsson & Uldal, 2009) och ”Biogas-nuläge 

och framtid” (Nordberg U. , Biogas - nuläge och framtida potential, 2006) 

och för beräkningarna användes ekvationerna nedan.  För att beräkna den 

nyttiga produktionen av el, värme och fordonsgas multiplicerades den 

utvunna energi- och metanproduktionen med verkningsgraderna för 

respektive användningsområde. Dessa verkningsgrader finns ifyllda i 

modellen när denna öppnas men kan också väljas av användaren. 

Produktionen av biogas respektive energi går att beräkna på två sätt, dels 

med kännedom om substratets VS-halt och dels med kännedom om 

substratets TS-halt. Detta för att biogas- och energiutbytet finns i 

”Substrathandboken” framtaget för varje substrat baserat på båda dessa 

halter. Energiutbytet finns även framtaget baserat på substratets våtvikt. 

                

                             
         

                  
 

                

                             
         

                  
 

 

                

                             
        

                  
 

                

                             
   

                  
 

                

                             
   

                  
 

                             

                     
   

                       
 

Där TS-halt anger substratets halt av torrsubstans och VS-halt anger 

substratets halt av organiskt material, båda begreppen finns närmare 

förklarat tidigare i avsnitt 2. 1. 

Ekvationerna som används är framtagna med hjälp av enhetsanalyser och 

med stöd från handledare. 
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Tabell 11 nedan visar de värden som beräkningarna för kännedom om 

substrats sammansättning grundar sig på. I övrigt användes samma metod 

för beräkningarna som med förvalt substrat. 

Tabell 2. Utbyte för beståndsdelar (Nordberg, 2006). 

  
  

Biogas 
 [nm³/kg VS] 

Metan  
[nm³/kg VS] 

Metan 
[%] 

Protein 0,64 0,51 80 

Kolhydrat 0,84 0,42 50 

Fett 1,37 0,96 70 

 

För att beräkna energiproduktionen med kännedom om substratets 

sammansättning beräknades en konstant. Enligt Nordberg (Nordberg U. , 

Biogas - nuläge och framtida potential, 2006) motsvarar 97 % metan 9,67 

MWh, konstanten beräknades då till att varje procentenhet metan 

innehåller 9,97*10-2 MWh. Genom att multiplicera denna konstant med 

metanhalten i respektive beståndsdel kunde energiproduktionen 

uppskattas. 

För beräkning av intäkter från el, värme respektive fordonsgas användes 

ekvationerna nedan. 
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Tabell 3 nedan visar de värden som använts vid beräkning av intäkter och 

kostnader. Varje parameter går att variera, de värden som tas upp i tabell 3 

är endast ett exempel. Trots att varje parameter går att variera är detta inte 

nödvändigt då defaultvärden ligger med i modellen.  

Tabell 3. Värden för intäkter och kostnader (Berg et al, 2011; Nordpool, 2012) 

Intäkter 

Elektricitet 328 kr/MWh 

Elcertifikat 250 kr/MWh 

Värmeproduktion 180 kr/MWh 

Fordonsgas 10 kr/nm³ 

Kostnader 

El-behov 0,2 kWh/nm³ biogas 

Värmebehov 0,045 kWh/kWh biogas 

El 0,6 kr/kWh 

DoU 1 000 000 kr/år 

 

Intäkter och utgifter summerades och nuvärdet kunde beräknas enligt 

ekvationen nedan. (Ljung & Högberg, 1996). 

    
  

      

 

   

 

Där Ci är årligt kassaflöde och p är kalkylräntan.  

Internräntan är den räntesats där nuvärdet subtraherat med 

grundinvesteringen är lika med noll (Ljung & Högberg, 1996) och beräknas 

numeriskt med hjälp av funktion inbyggd i MS Excel.  
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3 Resultat 

Som resultat av litteraturstudien har nu ett blockschema tagits fram vilket 
ger en översikt över olika substrats väg från biomassa till biogas, den färdiga 
biogasens användningsområden samt användning av rötresten. 

3.1 Blockschema 

Utifrån litteraturstudien görs bedömningen att tekniker för torrötning av 

substrat inte kommer att tas upp i blockschemat (se bilaga 7.3), detta på 

grund av att teknikerna för torrötning inte är särskilt utbredda i Sverige. 

Blockschemat utgår ifrån bilden i Figur 3; substrat – förbehandling – 

rötning - biogas, rötrest.  Utifrån figuren dyker blockschemat ner i dessa 

”block” och överskådar tänkbara tekniker för vartdera blocket. Första 

blocket ser något annorlunda ut då det listar olika substratkategorier och 

inga tekniker. En djupare nerdykning i de olika teknikerna för 

förbehandling, rötning, biogasanvändning och rötrestanvändning görs 

utanför blockschemat i tabeller under respektive underrubrik nedan.  
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3.1. 1 Substratkategorier 

Substrat som på något sätt liknar varandra kan delas in i olika kategorier.  

 Avloppsslam  

 Energigrödor - ensilage (helsädes), jordärtskocka, majs, vall, sockerbeta, 

spannmål och vete. 

 Etanol- stärkelseindustrin - drank, glycerol och melass. 

 Grönsaks- och frukthantering - frukt- och grönsaksavfall. 

 Gödsel - djupströ från får, djupströ från nöt, hästgödsel, hönsgödsel, 

minkgödsel, nötflytgödsel, svinflytgödsel, kletgödsel från svin och urin 

från svin. 

 Jordbruksgrödor - potatis. 

 Livsmedelsindustrin - bröd, citrusskal, deg, djurfett, fettavskiljarslam, 

fiskrens, frityrfett, hundmat (torrfoder), kaffesump, potatismjöl, 

returprodukt från mejeri, ägg, äggmassa och äggskal. 

 Källsorterat matavfall - grossist/handel, hushåll, hushåll 1 (kvarnat och 

spätt), hushåll 2 (pressat och spätt), restauranger och storkök. 

 Skörderester - boss och agnar, halm, avfall från park och trädgård, 

potatisblast och blast från sockerbeta. 

 Slakteriavfall - mag/tarminnehåll, mjukdelar, spillblod och slam från 

slakteriets reningsverk. 

 Äggindustri - fjädrar. 
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Tabell 4. Substrattyper och dess förbehandlingsbehov (Carlsson & Uldal, 2009). 

Substrat 
Substrattyp Förbehandling 

Avloppsslam 
 

Energigrödor Finfördelning. 

Etanol- stärkelseindustri   

Grönsaks- och frukthantering Finfördelning, spädning. 

Gödsel Finfördelning, spädning, hygienisering. 

Jordbruksgrödor Finfördelning. 

Livsmedelsindustrin 
Finfördelning, sortering, spädning, 
hygienisering. 

Källsorterat matavfall 
Finfördelning, sortering, spädning, 
hygienisering. 

Skörderester Finfördelning, spädning. 

Slakteriavfall 
Finfördelning, hygienisering. 

Äggindustri Finfördelning, hygienisering. 

 

Tabellen ovan visar de typer av förbehandlingsmetoder som vanligtvis är 

nödvändiga för respektive substratkategori (Carlsson & Uldal, 2009).   
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3.1. 2 Förbehandlingen 

Val av förbehandlingsmetod beror på vilket eller vilka substrat som ska 

rötas och hur de ska rötas. I tabellerna tre till sex visas de 

förbehandlingsmetoder som tas upp i blockschemat och identifierade för- 

och nackdelar för respektive teknik. I de fall där inga fördelar eller 

nackdelar finns listade i tabellen betyder det inte att dessa inte finns. I 

tabellen är det de mest frekvent återkommande och kända för- respektive 

nackdelarna som diskuteras.  I Tabell 8 finns rubriken ”övrigt”, detta 

innefattar de sorteringsmetoder som sorterar bort det övriga material från 

substratet som inte är metall, till exempel plast.  

Tabell 5. Metoder för sortering (Bohn et al, 2009; Mobergs, 2012). 

Sortering 
Metod Substrategenskaper Fördelar Nackdelar 

Metall 
  

  

Magneter ovan/under 
transportband  

Låga 
materialförluster. 

Kräver hög 
substratkvalitet, 
utan plast. 

Trummagnet Små metallfraktioner 
 

  

Magnetvirvel Aluminium, koppar 
 

  

Övrigt 
  

  

Trumsikt Torrt 
 

  

Skivsikt Torrt 
 

  

Optisk sortering Olikfärgade påsar 
Hanterar avfall i 
påsar 

  

Skruvpress Blött 

Pressvätskan går 
tillbaka in i 
processen. Låg 
investering. 

Förlust av organiskt 
material. Höga 
kostnader för 
avvattning av rejekt. 

 

Förbehandling i form av sortering är det oftast substrat från kategorin 

källsorterat matavfall som kräver. Metallavskiljning med magneter 

ovan/under transportband är en ganska bred metod som innebär låga 

materialförluster. Däremot kräver metoden en hög kvalitet på ingående 

substrat. (Bohn, et al., 2010). Efter magneterna ovan/under 

transportbandet kan en trummagnet eller en magnetvirvel användas för att 

ytterligare skilja av små metallfraktioner, aluminium eller koppar (Mobergs, 

2012).   

En trumsikt eller skivsikt sorterar ut plast, glas etc. ur torrt substrat. 

Skruvpressen tar hand om blött substrat och har fördel i att pressvätskan 

som bildas när substratet ”skruvas” kan föras tillbaka in i processen för 

spädning och viktiga näringsämnen tas då tillvara. Förlusten av organiskt 
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material är däremot hög och ska rejektet gå till förbränning är avgifterna 

höga. (Bohn, et al., 2010). Vissa källsorteringssystem använder sig av 

olikfärgade påsar och då är optisk sortering ett bra alternativ.  

Tabell 6. Metoder för finfördelning (Bohn et al, 2010). 

Finfördelning 
Metod Substrategenskaper Fördelar Nackdelar 

Kvarn 
Innehållande stora 
fraktioner 

Underlättar 
rötningen. 

  

Kross 
Innehållande stora 
fraktioner.   
Förpackningar. 

Underlättar 
rötningen. 

  

Malning 
 

Underlättar 
rötningen. 

  

Mosning 
 

Underlättar 
rötningen. 

  

Skärning   
Underlättar 
rötningen. 

  

 

Finfördelning krävs för många kategorier substrat och alla här upptagna 

metoder inverkar positivt på rötningen. Kvarnar och krossar är de grövsta 

metoderna och tar hand om de större fraktionerna, krossen kan även ta 

hand om substrat inneslutet i förpackningar. Egentligen finns inga direkta 

nackdelar med en förbehandling med finfördelning. Består substratet redan 

från början av tillräckligt små fraktioner kan finfördelning däremot vara 

överflödigt och innebära en onödig utgift, både med avseende på ekonomin 

och på energiförbrukningen. (Bohn, et al., 2010).  

Tabell 7. Metoder för spädning (Jarvis & Schnurer, 2009). 

Spädning 
Metod Substrategenskaper Fördelar Nackdelar 

Pulper 
Högre TS-halt än 

önskvärt 

Mer lätthanterligt 
substrat. 
Homogenisering. 

Större mängd 
energi går åt vid 
rötning. 

Turbomixer 
Högre TS-halt än 

önskvärt 

Mer lätthanterligt 
substrat. 
Homogenisering. 

Större mängd 
energi går åt vid 
rötning. 

 

För spädningen är det främst en pulper eller turbomixer som är aktuell. 

Substrat med en TS-halt på över ca 15 % behövs normalt en spädning för att 

få ett substrat som går att pumpa. En spädning innebär också en 

homogenisering av substratet eller substratblandningen, vid samrötning 
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”möts” ofta substraten i en spädning. Nackdel med spädning är, som nämnts 

tidigare i rapporten, att en större mängd energi går åt vid rötningen då 

substratet innehåller mer vatten som måste värmas upp. (Jarvis & Schnurer, 

2009) 

Tabell 8. Metoder för hygienisering (Carlsson & Uldal, 2009; Norin, 2007). 

Hygienisering 
Metod Substrategenskaper Fördelar Nackdelar 

Pastörisering Pumpbart 
Välutvecklad teknik, 
högre gasutbyte 

  

Autoklavering 
Pumpbart.                             
Cellulosa, lignin 

Välutvecklad teknik, 
högre gasutbyte 

  

PAA Pumpbart 
 

  

Termokemisk 
hydrolys 

Större anläggningar 
 

Dyr 

Termisk torkning Färdigrötat material 
Ger pelletsprodukt - 
transporteffektivt 

  

Våtkompostering Vått, energirikt. 
 

Relativt dyr 

Kompostering Torrt, energirikt. 
 

  

Elektroporation 
Färdigrötat 
avloppsslam  

Ev. begränsad 
effekt 

Lut, NaOH 
  

Ev. 
hanteringsproblem 

Mesofil rötning 
Substrat med låg halt 
NH3 

Hygieniseringen 
sker i rötkammaren. 

  

Termofil rötning 
 

Hygieniseringen 
sker i rötkammaren. 

  

Urea, NH3  
Närsalter Ev. luktproblem 

Långtidslagring 
 

Enkel 

Lukt, återinfektion, 
svårt att garantera 
tillräcklig 
avdödning 

Superkritisk 
oxidation, 

syrabehandling 

Ej lämplig för substrat 
till biogasproduktion 

  Dyr 

 

Den metod för hygienisering som är vanligast i Sverige idag är 

pastörisering. Att metoden är så pass vanlig och utbredd i Sverige är till 

dess fördel då teknikerna är välutvecklade. ABP-förordningen delar in 

substrat i olika kategorier beroende på ursprung och dessa kategorier 

kräver vissa behandlingar för att få genomgå rötning. Den hårdaste 

kategorin är kategori tre och kräver hygienisering i en timme vid 70°C med 

en partikelstorlek av högst 12 mm (Carlsson & Uldal, 2009), alltså 

pastörisering.  
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Av de metoder upptagna i Tabell 8 skulle autoklavering, termisk hydrolys, 

termofil rötning, termisk torkning, våtkompostering, och kompostering 

kunna ersätta pastöriseringen (Norin, 2007).   

Autoklaveringen behandlar substrat men hög andel cellulosa eller lignin 

som annars kan vara svårt att bryta ned i rötkammaren. Termisk torkning 

och elektroporation lämpar sig för färdigrötat material, elektroporationen 

finns ännu bara på testnivå här i Sverige. Behandling med lut eller 

natriumhydroxid når samma effekt som behandling med släckt kalk men 

kan innebära vissa hanteringsproblem med tanke på att lut är väldigt starkt 

frätande. (Norin, 2007). 

Mesofil och termofil rötning är, som tidigare nämnt i rapporten i avsnitt 2.3, 

rötning som sker inom vissa temperaturintervall (se Figur 5). Den termofila 

rötningen skulle kunna ha samma effekt som pastöriseringen om 

exponeringstid, temperatur och partikelstorlek kontrolleras noga och 

kontinuerligt. Fördelen här är att hygieniseringen inte står som något 

ensamt processteg utan sker inuti rötkammaren. (Norin, 2007). 

 

Hygienisering med Urea eller ammoniak väntas inte kunna ersätta 

pastöriseringen men kan ändå ge hygieniseringseffekt. Eventuellt kan 

luktproblem uppstå då ammoniak är väldigt starkt luktande. 

Långtidslagringen är en väldigt enkel metod men parametrar som lukt, 

återinfektion och avdödning är svåra att styra över. (Norin, 2007). 
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3.1. 3 Rötningen 

Som nämnts tidigare i avsnittets inledning tas här endast valda metoder för 

våtrötning upp. I de fall där inga fördelar eller nackdelar finns listade i 

tabellen betyder det inte att dessa inte finns. I tabellen är det de mest 

frekvent återkommande och kända för- respektive nackdelarna som 

diskuteras.  Tabellen är uppdelad utefter typ av inmatning av substrat till 

rötkammare och utefter antal rötningssteg.  

Tabell 9. Metoder för våtrötning (Biothane, 2011; Deublein & Steinhauser, 2008; Nordberg, 
2006). 

Våtrötning 
Metod Egenskaper Fördelar Nackdelar 

Satsvis inmatning 
  

  

CSTR 
  

Ojämn 
gasproduktion 

Kontinuerlig inmatning, enstegsrötning 
 

  

CSTR 
  

  

Kontinuerlig inmatning, tvåstegsrötning 
 

  

CSTR 
  

  

Fluidiserad bädd 
  

  

Anaerobt filter Låga TS-halter 
 

  

Slambäddar: Pumpbara substrat 
 

  

UASB Avloppsslam 
 

  

EGSB Avloppsslam 
Lägre 
byggnadskostnad 
än UASB 

  

IC Avloppsslam Låg energiåtgång   

 

CSTR (Continuously Stirred Tank Reactor) är en väldigt vanlig teknik för 

våtrötning i Sverige med ett brett ”substratområde”. CSTR kan vara 

utformad för satsvisinmatning med eller utan separatorer och för 

kontinuerlig inmatning med rötning i ett eller två steg. Generellt så passar 

sig CSTR väl för pumpbara substrat, avloppsvatten med hög andel slam eller 

mycket hög andel lösligt organiskt innehåll. För substrat som tenderar 

verka skumbildande byggs gärna reaktorn något grundare än vanligt så att 

substratblandningen får en större yta att breda ut sig på. CSTR kan också 

konstrueras med en horisontell omrörare vilket lämpar sig väl för substrat 

med flytande eller sjunkande egenskaper, till exempel flytande hönsgödsel. 

(Deublein & Steinhauser, 2008).   
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Satsvis inmatning utan separatorer klarar bara av låga laster vilket kräver 

en större reaktor som gör rötningen mer mottaglig för gifter. Satsvis 

inmatning i reaktorn ger en något ojämn gasproduktion varför ett gaslager 

kan vara till fördel. (Deublein & Steinhauser, 2008). En fördel med satsvis 

inmatning till rötkammaren är att allt substrat kan garanteras en tillräcklig 

uppehållstid (Nordberg, 2006). En kontinuerlig inmatning ger däremot en 

jämn gasproduktion men investeringskostnaderna är relativt höga 

(Nordberg, 2006). 

Slambäddarna lämpar sig alla tre särskilt väl för rötning av avloppsslam. 

UASB är den enklaste varianten av de tre. EGSB har en något lägre 

byggkostnad än UASB och IC kräver mindre energi än de två andra. 

(Deublein & Steinhauser, 2008).  Slambäddarna är väl beprövade processer 

som klarar höga volymetriska laster (Biothane 2011) och är just därför 

kanske mest aktuella för anläggningar med stora volymer substrat att 

behandla.    
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3.1. 4 Rötresten 

Ut ur rötkammaren kommer förutom biogas också en rötrest. I Tabell 10 

nedan beskrivs utvalda metoder för behandling av rötrest. I de fall där inga 

fördelar eller nackdelar finns listade i tabellen betyder det inte att dessa 

inte finns. I tabellen är det de mest frekvent återkommande och kända för- 

respektive nackdelarna som diskuteras. Tabellen är uppdelad i 

behandlingsmetoder för biogödsel och för rötslam. 

Tabell 10. Metoder för behandling av rötrest (Dahlberg, 2010; Starberg et al, 2005). 

Rötrest 
Metod Egenskaper Fördelar Nackdelar 

Biogödsel 
  

  

Ingen avvattning 
 

Billigt. Bildas ingen 
restprodukt. 

Dåliga 
näringsvärden i 
gödslet. Dyr 
transport 

Avvattning: 
 

Bättre näringsvärden i 
gödslet. Effektivare 
transport. 

Kräver mer 
utrustning. Rest 
bildas. 

Dekantercentrifug, 
motströms   

  

Dekantercentrifug, 
medströms  

Torrare slam. Mindre 
slitage. 

  

Silbandspress 
  

Rengöring av 
filterduk. 

Kammarfilterpress Satsvis drift. 
 

Rengöring av 
filterduk. 

Skruvpress 
 

Luktfri.                              
Låg driftskostnad. 

  

Ultrafilter Testnivå i Sverige. 
 

  

Omvänd osmos 
Testnivå i Sverige. 
Måste föregås av 
ultrafilter. 

 
  

Torkning 
  

  

Struvit, utfällare 
 

Återvinner fosforn 
från rejektvattnet. 
Fäller ut ammonium. 

  

Rötslam 
  

  

Ev. Avvattning 
  

  

Inblandning av fast 
material 

      

 

Får rötresten klassas som biogödsel bör först valet avseende avvattning 

eller ingen avvattning göras. Fördelen med att inte ha någon avvattning är 

ekonomisk, då inget avvattningssytem behövs.  
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Det bildas naturligtvis inte heller någon restprodukt som behöver 

omhändertas. Däremot blir koncentrationen av näringsämnen i gödslet låga 

och transporten blir ineffektiv och dyr då det är mycket överflödigt vatten 

bundet i gödslet som måste transporteras. (Dahlberg, 2010). För- och 

nackdelarna med avvattning av gödslet är logiskt omvända. 

För avvattning finns ett antal aktuella metoder. Dekantercentrifugerna kan 

fungera mot- eller medströms. Medströmskonstruktionen ger ett något 

torrare slam och utsätts för mindre slitage vilket förlänger den tekniska 

hållbarheten. Silbandspressen och kammarfilterpressen innebär rengöring 

av filterdukar och kammarfilterpressen körs med satsvis drift. 

Skruvpressen är luktfri och har en låg driftskostnad. (Starberg, et al., 2005). 

Att använda kemikalien Struvit som utfällare avskiljs även ammonium ut 

och fosforn, som är attraktiv ur gödningssynpunkt, återvinns ut 

rejektvattnet. Ultrafilter och omvänd osmos finns ännu bara på testnivå idag 

i Sverige. (Dahlberg, 2010).  
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3.1. 5 Biogasens användningsområden 

För att biogasen ska kunna användas vidare, krävs alltid någon form av 

efterbehandling, beroende på vad gasen ska användas till. De olika 

behandlingsstegen har tidigare tagits upp i avsnitt 2.5. Nedan i tabell 9 och 

10 granskas utvalda renings- och uppgraderingstekniker närmare. I de fall 

där inga fördelar eller nackdelar finns listade i tabellen betyder det inte att 

dessa inte finns. I tabellen är det de mest frekvent återkommande och 

kända för- respektive nackdelarna som diskuteras. Tabellen är uppdelad 

utefter avskiljningsmetoder för vatten, svavelväten, halogener och 

koldioxid. I överskriften för koldioxid står där även vatten med inom 

parantes. Detta för att vid avskiljning av koldioxid skiljs ofta även en hel del 

vatten av från rågasen. 

Tabell 11. Metoder för rening av rågasen (Deublein ” Steinhauser, 2008; Persson, 2003; Ström, 
1991; Wågdahl, 1999). 

Biogas 
Metod Egenskaper Fördelar Nackdelar 

Vattenavskiljning       

Kondensavtappning, 
dränering 

Lågtryckssystem. Enkelt och billigt.   

Torkning 
Som 
kompletterande 
vattenavskiljning. 

    

Svavelväten       

Järnklorid   Enkelt och billigt.  
Måste 
överdoseras. 

Järnoxid   
Regenererbart 
material. Kan ske 
under atmosfärstryck. 

  

Biologisk rening   
Låg driftskostnad. 
Även ammoniak 
avskiljs. 

Stora mängder 
luft tillförs. 

Luttvätt 
Grov avskiljning. 
Passar mindre 
anläggningar. 

  

Kan generera 
hög 
materialåtgång 
och stora 
mängder rest. 

Skrubber 
Passar större 
anläggningar. 

Små mängder 
kemikalier. 

Hög 
investeringskost
nad. 

Halogener       

Adsorption med aktivt 
kol 

Fin avskiljning, 
efterföljs med 
fördel av PSA. 
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Någon form av vattenavskiljning av rågasen behövs alltid, oavsett om gasen 

endast ska användas till värmeproduktion. Uppgraderingsteknikerna för 

koldioxidavskiljning tar bort även vatten men behöver inte gasen någon 

uppgradering behövs dessa system. Kondensavtappning eller dränering är 

de enklaste metoderna för vattenavskiljning och är en billig investering och 

billig driftmässigt. Systemen lämpar sig båda två för gas vid lågt tryck. 

Torkningen kan ses som en kompletterande vattenavskiljning. (Wågdahl, 

1999). 

Svavelväten fungerar korrosiva och bör ofta skiljas av från rågasen. 

Utfällning med järnklorid är en enkel och billig metod men med nackdelen 

att järnkloriden måste överdoseras något för at kunna garantera acceptabel 

utfällning av svavelväte (Persson, 2003). En bädd av järnoxid i form av 

pellets fungerar också svavelutfällande och har fördel i att det kan ske 

under atmosfärstryck vilket minskar energiförbrukningen vid reningen. Vid 

stora anläggningar återanvänds järnoxiden men vid mindre anläggningar 

byts järnoxiden normal ut när den blivit mättad (Wågdahl, 1999).  

Biologisk rening har en låg driftskostnad och även ammoniak avskiljs här. 

En nackdel är att en stor del luft används vid behandlingen, något som bör 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Detta framförallt om gasen 

ämnas användas som fordonsbränsle eller tillsättas naturgasnätet. 

(Deublein & Steinhauser, 2008). 

Luttvätt är en grov avskiljningsmetod av svavelväten som lämpar sig bäst 

för mindre anläggningar på grund av att det går åt mycket material och 

genererar mycket restprodukt per renad volymenhet biogas. Är det då stora 

gasflöden som ska renas går det åt väldigt mycket material och en väldigt 

stor mängd bildas. För större anläggningar däremot lämpar sig en skrubber 

väl. Skrubbern använder sig till skillnad från luttvätten av små mängder 

kemikalier för reningen för varje renad volymenhet biogas. Däremot är 

investeringskostnaden för en skrubber hög och metoden lämpar sig därför 

bäst för större anläggningar. (Ström, 1991). 

En adsorption på aktivt kol är också en användbar metod för avskiljning av 

svavelväten. Metoden skiljer av svavelväten noggrant och efterföljs med 

fördel av PSA om gasen ska uppgraderas. Impregneras det aktiva kolet kan 

det även rena rågasen från halogenererande kolväten (Persson, 2003). 
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Tabell 12. Metoder för uppgradering av rågasen och övrig behandling ur säkerhetssynpunkt 
(Biogas Syd, 2010b; Dahl, 2003; Deublein & Steinhauser, 2008; Hagen et al, 2001; IEA 
Bioenergy; Nordberg, 2006; Persson, 2003). 

Biogas 
Metod Egenskaper Fördelar Nackdelar 

Koldioxid (& vatten)       

Tryckvattenabsorption, 
recirkulerande vatten 

Passar större 
anläggningar. 

Vanlig teknik i 
Sverige. Koldioxid, 
svavelväten, 
ammoniak. 

Risk för igensättning 
vid höga 
svavelkoncentration
er. 

Tryckvattenabsorption, 
icke- recirkulerande 

vatten 

Passar större 
anläggningar. 

Vanlig teknik i 
Sverige. Koldioxid, 
svavelväten, 
ammoniak. Ev. 
kostnadseffektivare. 

Svårt att uppskatta 
metanläckaget. 

Absorption med 
kemikalie 

Lågtrycksystem. 
Låg metanförlust. 
Sker vid 
atmosfärstryck. 

Stor 
energianvändning. 
Kemikaliehantering.  

Adsorption + PSA 
Passar större 
anläggningar. 

Låg metanförlust. 
Ger låg daggpunkt. 

  

Kylning/komprimering 
+ PSA 

Passar mindre 
anläggningar. 

Låg metanförlust. 
Ger låg daggpunkt. 

  

Polära ämnen   

Små anläggningar. 
Löser klorerade 
kolväten. Lågt 
arbetstryck. 

Svårt att 
regenerera. 

Membranseparation 
Fördel med torkad 
gas. 

Minskat 
kompressorarbete. 

Relativt hög 
elförbrukning. Högt 
arbetstryck. 

Kryoteknik Forskningsnivå     

Övrigt       

Luktsättning, THT 
Nödvändig åtgärd ur 
säkerhetssynpunkt. 

    

Partikelfilter Varierande storlekar      

Metall- och 
syreborttagning 

      

Gasolinblandning   
Gasen blir mer 
högvärdig. 

  

 

Rening av koldioxid innebär en uppgradering av rågasen och är nödvändig 

om gasen ska användas som fordonsbränsle eller i naturgasnätet. 

Tryckvattenabsorption är en vanlig teknik i Sverige som renar gasen från 

koldioxid, svavelväten och ammoniak. Metoden lämpar sig bäst för större 
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anläggningar på grund av reningsanläggningen blir ganska omfattande och 

dyr. (Persson, 2003). 

Skulle rågasen innehålla stora mängder svavelväten är inte 

tryckvattenabsorption att föredra då det kan orsaka igensättningar i 

anläggningen (Hagen, et al., 2001). Valet mellan recirkulerande eller icke- 

recirkulerande vatten beror bland annat på hur tillgången på vatten ser ut, 

är vattnet billig och lättillgängligt kan varianten icke- recirkulerande vatten 

vara mer kostnadseffektivt (IEA Bioenergy). Om vattnet recirkulerar 

uppstår inte heller några problem med igensättningar vid höga svavelhalter 

(Hagen, et al., 2001).  

Absorption med en kemikalie, vanligen monoetanolamin (Dahl, 2003), 

istället för vatten har en stor fördel i att kemikalien selektivt avskiljer 

koldioxid vilket gör att väldigt små förluster av metan uppstår. Beroende på 

vilken kemikalie som används som absorbent kan även svavelväten 

selektivt avskiljas från rågasen. Något kompressorarbete behovs knappt vid 

behandlingen så processen kan ske vid atmosfärstryck, däremot är 

energianvändningen väldigt stor om kemikalien ska regenereras. Ännu en 

nackdel med processen är att en kemikalie är närvarande och vid viss 

kemikaliehantering ökar även säkerhetsrisken. (Persson, 2003).  

PSA är en metod som kan lämpa sig för både större och mindre 

anläggningar beroende på vilken svavel- och vattenavskiljningsmetod som 

sker innan (Hagen, et al., 2001).  

Polära ämnen som Selexol löser ammoniak, svavelväten och koldioxid 

mycket effektivare än vatten vilket gör att en anläggning där absorption 

med Selexol kan byggas mindre (Nordberg, 2006). Denna fördel ligger även 

som nackdel för metoden, då koldioxiden löses ut lättare än i vatten är den 

svårare fälla ut från Selexolen vilket gör kemikalien svår att återanvända. 

Processen arbetar vid atmosfärstryck vilket gör att ingen energi går åt till 

kompressorarbete, denna fördel vägs mot nackdelen att det krävs mycket 

energi för att kunna regenerera Selexolen (Nordberg, 2006).   

Membranseparation är en uppgraderingsteknik som inte ännu används 

kommersiellt i Sverige (Biogas Syd, 2010b) och där i kan en nackdel finnas. 

Finns inte en metod kommersiellt på marknaden är kunnandet begränsat 

och investeringskostnaderna kan vara höga. Processen arbetar under höga 

tryck vilket medför en hög energianvändning för kompressorn. Detta gör 

dock att trycket på den uppgraderade gasen inte behöver höjas lika mycket 

efter behandling som processer med låga arbetstryck vilket betyder ett 

minskat kompressorarbete på ”andra sidan” (Deublein & Steinhauser, 

2008). 



Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

64 
 

För att biogasen ska tillåtas transporteras i gasnät måste den luktsättas och 

detta sker vanligtvis med kemikalien THT (Dahl, 2003).    

3.2 Beräkningsmodell 

För att kunna uppskatta hur mycket biogas som kan utvinnas ur ett eller flera 

substrat och hur en investerings lönsamhet påverkas av vissa parametrar har 

en beräkningsmodell byggts upp i Excel. Följande avsnitt går igenom och 

förklarar hur beräkningsmodellen byggts upp och hur den ska användas. 

Beräkningsmodellen är till för att underlätta vid beslut om 

biogasproduktion. I modellen går det att utifrån ett eller flera valt eller 

valda substrat se hur mycket metangas, biogas och energi som potentiellt 

skulle kunna produceras vid en rötning. En enklare investeringskalkyl finns 

med i beräkningsmodellens sista användarflik. Där beräknas nuvärde och 

känslighetsanalyser över elpriset, värmepriset, priset på fordonsgas och 

kostnader för drift och underhåll (DoU).  

Användaren möts först av en kort instruktion när denna öppnar 

beräkningsmodellen. Därefter väljs ett eller flera substrat som modellen då 

talar om den potentiella metangas-, biogas- och energiproduktionen för. I 

vissa fall är det intressant att istället undersöka hur mycket 

biogasproduktion ett visst känt substrat, som till exempel kogödsel ger få 

reda på hur substratets näringssammansättning påverkar produktionen. 

Ibland finns inte heller kännedom om vilket specifikt substrat som är 

aktuellt att röta men istället finns kännedom om hur substratets 

sammansättning av protein, fett och kolhydrat ser ut. I modellen går det 

därför att istället för att välja ett känt substrat fylla i hur stor andel protein, 

fett och kolhydrat det aktuella materialet har. 

För en detaljerad användarinstruktion se bilaga 1.  

En viktig egenskap hos beräkningsmodellen är att den är lätt att använda 

modifiera, stor tyngdpunkt ligger vid användarvänlighet. Uppbygganden av 

modellen har gjorts så att nya substrat enkelt kan läggas till i modellen.  

3.2. 2 Beräkningsexempel och validering av modell 

Nedan följer ett beräkningsexempel där modellen använts. Beräkningen har 

gjorts på Svensk växtkrafts anläggning i Västerås.  

Anläggningen i Västerås behandlar vallgrödor som lagras till ensilage innan 

rötning, källsorterat hushållsavfall och fettavskiljarslam. Rötningen är av 

typen våtrötning och rötkammaren är av typen CSTR. Enligt material från 

Svensk Växtkraft (Svensk Växtkraft, 2012 a & b) rötade anläggningen ett år 

cirka 15 000 ton källsorterat organiskt avfall från hushåll och storkök etc., 

3 000 ton vallgröda och 2 000 ton slam från fettavskiljare. Den utvunna 



Examensarbete Civilingenjör Energisystem 30 HP 

Eva-Maj Johansson  

 

65 
 

energin från rötningen av vallgrödorna och hushållsavfallet uppgick till 15,5 

GWh och 11,5 GWh från rötningen av fettavskiljarslammet.   

Utrötningsgraden för vallgrödor varierar beroende på vilken typ av 

förbehandling och vilken typ av rötningsanläggning som används men i 

beräkningsexemplet har utrötningsgraden 60 % används, något under 

källvärdet (Edström & Nordberg, 2004). För utrötningsgraden på 

hushållsavfallet gäller detsamma om variationen men för beräkningarna 

har utrötningsgraden 80 % använts (Käppalaförbundet och SÖRAB, 2009). 

Efter beräkning med beräkningsmodellen blev resultatet för rötning med 

3 000 ton vallgröda (ensilage) tillsammans med 15 000 hushållsavfall en 

energiproduktion på 16 GWh. Avvikelsen uppgår då till 3 % med 

beräkningsmodellen, en felmarginal som får accepteras då 

utrötningsgraden kan skilja en del. Antas utrötningsgraden för 

hushållsavfallet istället till 75 % fås resultatet 15,6 GWh med 

beräkningsmodellen. Tabell 13 nedan visar resultatet av valideringen. 

Tabell 13. Resultat av validering. 

 Svensk 

Växtkraft 

Beräkningsmodell Avvikelse 

18 000 ton 

Hushållsavfall 

och vallgröda 

15,5 GWh 16 GWh +3 % 

2 000 ton 

fettavskiljarslam 

11,5 GWh 11 GWh +4 % 
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Någon hel validering av ekonomidelen av beräkningsmodellen görs inte då 

det är svårt att få tag på prisuppgifter och liknande från leverantörer och 

anläggningar. Däremot kan känslighetsanalyserna betraktas. 

Förutsättningarna för beräkningarna är en investeringskostnad på 28 Mkr, 

en kalkylränta på 6 % samt 16 avbetalningsår. Figur 8 visar internräntan 

som funktion av en procentuell förändring av priset för el, värme respektive 

fordonsgas. Hur mycket eller lite investeringens lönsamhet påverkas av en 

förändring i pris för någon eller några av dessa tre kan alltså utläsas av 

lutningen på respektive kurva. Som kan ses i figur 8 påverkar en förändring 

av priset på fordonsgas investeringens lönsamhet mest. Men en investering 

med fordonsgas klarar även av en negativ förändring av priset. För att 

investeringen överhuvudtaget ska bli positiv krävs för värme- och el-priset 

en höjning av priset.  

 

 
Figur 8. Känslighetsanalys. Hämtad från beräkningsmodellen. 

Det visar sig ganska tydligt att för att en investering med biogasproduktion 

ska kunna bli lönsam rent ekonomiskt måste avbetalningstiden för 

projektet vara relativt lång. Trots att ekonomidelen av beräkningsmodellen 

är något under utveckling kan detta ses. Investeringskostnaderna för 

biogasproduktion är höga och produktionen kanske inte ger omedelbar 

avkastning. Beräkningar gjorda i beräkningsmodellen visar hur nuvärdet 

varierar vid en förändring av kalkylräntan, detta till en investeringskostnad 

av 28 Mkr, 28 år avbetalning samt vid produktion av el och värme. Där 

internräntan uppgår till ca 0 % har investeringen nått ett ”plus-minus noll”-

läge. Vid 28 år avbetalning visar internräntan värdet knappt 1 %. Dessa 

värden valdes för att internräntan skulle anta ett positivt värde. 
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4 Diskussion och slutsatser 

Att validera beräkningsmodellen var från början tänkt genomföras genom 

att jämföra värden framräknade med modellen med produktionsdata från 

flera olika biogasanläggningar i Sverige. Detta kunde nu bara göras mot en 

anläggning, trots att flera andra anläggningar kontaktades. Anläggningarna 

var inte villiga att lämna ut produktionsdata av det slag som behövdes för 

att jämföra mot beräkningsmodellen.   

Torrötning är i Sverige ännu inte direkt väletablerat och det beror, enligt 

flera undersökningar, till stor del på investeringskostnaderna. En 

våtrötningsanläggning är helt enkelt mycket billigare att bygga än en 

torrötningsanläggning. Även produktionskostnaden ligger lägre för 

våtrötning än för torrötning. Att produktionskostanden är lägre för 

våtrötning beror förmodligen på att teknikerna för våtrötning har funnits 

längre och därför är mer välutvecklade än de för torrötning. I Tyskland, där 

torrötning är riktigt stort, kan denna något högre produktionskostnad tålas 

då det i Tyskland finns bra bidrag för just torrötning, detta finns inte ännu i 

Sverige. Något som Sverige nog gör rätt i är att bevaka utvecklingen av 

torrötningssystem i Tyskland då forskningen och utvecklingen går fort 

framåt där. Att spekulera i är även, om frånvaron av torrötningen i Sverige 

beror på att våtrötningen har en större tradition i Sverige och om det kan 

ligga en del motstånd till torrötning i det. 

Känslighetsanalysen på förändringar av priset på el, värme och fordonsgas 

visar att en investering med produktion av fordonsgas ger absolut bäst 

avkastning. Vad som däremot ekonomidelen av beräkningsmodellen ännu 

inte tar hänsyn till är att en produktion av fordonsgas medför betydligt 

större investeringskostnad och driftskostnad då det behövs mer 

kringutrustning än vid relativt enkel produktion av värme och/eller el. 

 

Ett steg i att få ner investeringskostnaderna för biogasproduktion kan vara 

att sträva mot en standardisering. I och med att i princip alla 

biogasanläggningar i Sverige idag är mer eller mindre unika kan detta göra 

att kostnaderna för varje del i systemet blir högre då de inte är av någon 

större produktionsskala. Ett alternativ vore att konstruera anläggningar 

som är lite mer standardiserade, delarna i anläggningen skulle kunna 

produceras mer storskaligt och investeringskostanden då kunna sjunka. Att 

standardisera anläggningarna kan tyckas gå emot min tidigare diskussion 

om att varje anläggning inte ska styras av substrattyp men kanske behövs 

det ändå några standardiserade system för att pressa 

investeringskostnaden. Bidrag så som investeringsstöd är något viktigt för 

att biogasproduktionen ska öka i Sverige, framförallt i småskalig version.  
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Från början var det tänkt att blockschemat skulle bestå av olika 

substratgrupper som kopplats till en eller ett par specifika 

förbehandlingsmetoder, rötningsmetoder och efterbehandlingsmetoder. 

Tanken var att det skulle vara möjligt att följa ett specifikt substrats väg 

från substrat till biogas. Denna idé lades efter hand ned till fördel för det 

blockschema som nu istället konstruerades. Detta på grund av att det var 

väldigt svårt och i många fall även dumt att låsa ett substrat till en viss 

behandlingskedja. Inte bara substratet påverkar val av metod för 

förbehandling och så vidare utan även vilken typ av biogasanläggning som 

ska byggas och vart den ska byggas. Ska anläggningen vara stor eller liten, 

gårdsbaserad eller inte, producera fordonsgas eller kraftvärme? Ska 

anläggningen till exempel vara gårdsbaserad krävs stabila och lättstyrda 

system som ska gå att sköta helt av bonden själv. I det format som 

blockschemat tillslut blev i synliggör biogasprocessen på ett bra sätt. På det 

sätt som blockschemat visar upp substratets väg från substrat till färdig gas, 

där alla olika steg inkluderas gör det lättare att se hela processen ur ett 

systemperspektiv. Istället för att stycka upp processen och bara se åt, till 

exempel val av förbehandlingsteknik och rötningsteknik var för sig kan 

dessa val göras samtidigt och beroende av varandra. Kan hela teknikkedjan 

överskådas blir det möjligt att anpassa teknikvalen utefter gällande 

förutsättningar och önskemål och då uppnå en så hög systemverkningsgrad 

som möjligt.   

Beräkningsmodellen bra om komplement till blockschemat då det i 

planeringsstadiet av uppförande av en eventuell biogasanläggning går att se 

på ett ungefär hur stor produktion av till exempel biogas och metan 

anläggningen kan förväntas producera. Vid en eventuell försäljning av 

substrat till befintliga biogasanläggningar är beräkningsmodellen ett 

hjälpmedel. Den eventuella restprodukt till försäljning som substrat går det 

då med beräkningsmodellen att uppskatta hur stort bidrag till 

produktionen denna ger. 
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5 Förslag till fortsatt arbete 

För att ytterligare utveckla blockschemat, kartläggningen av de olika 

teknikerna för processen substrat till biogas, kan förslagsvis olika 

tillverkare kontaktas för prisuppgifter och tillgänglighet. De olika 

teknikerna för till exempel förbehandlig kan utredas ytterligare genom att 

kontakta befintliga anläggningar runt om i Sverige för att ta reda på 

eventuella driftproblem och liknande. Detta för att kunna utveckla de olika 

metodernas för- respektive nackdelarna och då kunna göra en mer grundlig 

bedömning vid beslutsfattande om biogasproduktion. 

 

Beräkningsmodellen skulle kunna byggas ut med fler typer av substrat och 

fler ingångsdata. Modellen är konstruerad så att detta ska vara möjligt utan 

mycket extraarbete. 

 

Beräkningsmodellens ekonomidel får anses vara under utveckling då den 

kan byggas ut ganska mycket. Kostnaderna för olika förbehandlings- och 

uppgraderingsanläggningar kan läggas till för att få en bild mer närmare 

verkligheten. Även produktionsberäkningarna skulle kunna kompletteras 

med olika förbehandlingsmetoder då substratens egenskaper förändras 

beroende på val av förbehandling.    
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 Bilaga 1 - Användarinstruktion 

Flik ”Substrat, egenskaper” 

Här listas alla substrat som går att välja senare i beräkningarna. De 

egenskapsspecifika värden som tas upp i tabellen är: 

 TS-halt 

 VS-halt 

 Mängd metan i normalkubikmeter per ton torrsubstans [nm³ 

CH4/ton TS] 

 Mängd metan i normalkubikmeter per ton våtvikt [nm³ CH4/ton 

våtvikt] 

 Mängd biogas i normalkubikmeter per ton VS [nm³ biogas/ton VS] 

 Energiinnehåll per ton torrsubstans [MWh/ton TS] 

 Energiinnehåll per ton VS [MWh/ton VS] 

 Energiinnehåll per ton våtvikt [ MWh/ton våtvikt]  

 Metanhalt [%] 

Andra parametrar som finns med i tabellen är: 

 ABP-kategori 

 Näringsinnehåll 

 Nödvändig förbehandling 

 Övrig kommentar 

Värdena från tabellen är hämtade från ”Substrathandboken” (Carlsson & 

Uldal, 2009) och från rapporten ”Biogas- nuläge och framtida potential” 

(Nordberg, 2006). 

Som default är tabellen uppdelad i olika substratkategorier, se avsnitt 3.1. 1

 Substratkategorier, och sorterad efter stigande TS-halt. 

Tabellen är konstruerad så att det lätt går att sortera substraten efter 

behov, varje kolumn går att sortera antingen på stigande eller fallande 

värden eller på till exempel önskad ABP-kategori eller 

förbehandlingsmetod. 

Flik ”Ingående data” 

Här finns resten av de ingående data som används i beräkningarna, detta 

för att flikarna som användaren ska se och använda ska vara så 

lättförståeliga som möjligt.  
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Flik 1 – Instruktion 

Denna första flik är den som visas när modellen öppnas och innehåller 

instruktioner om hur modellen ska användas. Inga bakomliggande 

beräkningar tas där upp utan får läsas om här i huvudrapporten som bilaga.  

Flik 2 – PRODUKTION 

Här kan produktionen uppskattas på två olika sätt; antingen med något känt 

substrat eller med kännedom om det aktuella substratets sammansättning.  

Substrat väljs med rullgardinen och de substrat som finna att välja mellan 

är de som återfinns i tabellen under fliken ”Substrat, egenskaper”. När ett 

substrat väljs med rullgardinen dyker dess rad med värden upp i fliken 

”Ingående data” med hjälp av en ”OM-funktion”. På detta sätt sker 

beräkningarna ”bakom kulisserna” och endast den viktigaste informationen 

syns för användaren. Substratets våtvikt kan fyllas i, annars kan 

beräkningarna ses som all produktion per ton substrat. VS- och TS-halt går 

att fylla i om dessa är kända, annars använder sig beräkningsmodellen av 

defaultvärden som finns i tabellen. Substratens egenskaper är baserade på 

ultimate yield, om användaren vill utföra beräkningarna på en annan 

utrötningsgrad anges detta värde i procent. Om fler än ett substrat ska rötas 

kan upp till fyra olika substrat väljas för samrötning, andelen av vartdera 

substratet fylls då i av användaren. Modellen varnar om procentandelarna 

skrivits in fel, om det totala överskriver 100 % eller tvärtom. Den totala 

biogas- metan- och energiproduktionen viktas mot andelen av varje 

substrat och summeras.  

Finns kännedom om substratets sammansättning av protein, kolhydrat och 

fett används ”Beräkning med kännedom om substratets sammansättning”.  

På samma sätt som ”Beräkning med förvalda värden” fylls substratets 

våtvikt, VS- och TS-halt i av användaren. Andelen protein, kolhydrat och fett 

i procent fylls även det i av användaren. Modellen varnar om 

procentandelarna skrivits in fel. För beräkning av uppskattad produktion av 

biogas, metan och energi hämtar modellen värden från fliken ”Ingående 

data”. Värden som hämtas därifrån är hur mycket biogas och metan varje 

ton VS som varje beståndsdel innehåller. Ett ungefärligt energiinnehåll per 

procentenhet metan har uppskattats utgående ifrån att 97 % metan 

innehåller cirka 10 kWh. Utrötningsgrad går även här att ange av 

användaren, om 100 % antas ultimate yield. Om fler än ett substrat ska 

samrötas kan även här upp till fyra substrat fyllas i och den totala 

produktionen av biogas, metan och energi viktas och summeras ihop.  
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Flik 3 – NYTTIG PRODUKTION 

När fliken ”PRODUKTION” är korrekt ifylld kan användaren i denna flik se 

hur mycket nyttig energi rötningen av substratet eller substraten skulle 

kunna ge till elproduktion, värmeproduktion eller fordonsgasproduktion. 

Högst upp på bladet måste först beräkningsmetod väljas. Detta väljs genom 

att kryssa för ”Beräkning med förvalda värden” eller ”Beräkning med 

kännedom om substratets sammansättning”, modellen hämtar då rätt 

värden från föregående flik. Detta är väldigt enkla beräkningar där önskad 

verkningsgrad går att välja med pilknapparna.   

Flik 4 – EKONOMI 

Tanken med fliken ”ekonomi” är att användaren ska kunna se hur en 

investering med biogas ser ut under olika förutsättningar. På bladet går det 

att föra in investeringskostnad, kalkylränta, avbetalningsår och hur stor 

andel av producerad el och/eller värme som används i processen. Som 

grund för beräkningarna ligger nuvärdesmetoden, en metod som är väldigt 

vanlig i Sverige för att förutse lönsamhet. Med metoden diskonteras 

investeringens framtida kassaflöde, skillnad mellan in- och utbetalningar, 

till en viss kalkylränta. Detta värde summeras över vald period, till exempel 

10 år, vilket är investeringens nuvärde. (Ljung & Högberg, 1996).     

Som intäkter går det att välja värmeproduktion, elproduktion eller 

produktion av fordonsgas. Modellen hämtar de beräknade värdena av nyttig 

produktion och använder priser på värme, el och fordonsgas (Berg, et al., 

2011). Kostnaderna för värme och el som går åt vid produktionen av 

biogasen är även de med och är baserade på schablonvärden för hur mycket 

el och värme som går åt för varje producerad kilowattimme gas. 

Känslighetsanalyser i form av grafer finns med på bladet där det blir synligt 

hur internräntan påverkas i takt med att priset på värme, el, fordonsgas 

eller kostnaderna för drift och underhåll (DoU) förändras.  
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Bilaga 2 - Beräkningsmodell 

  

Figur 9. Flik - INSTRUKTIONER. 
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Figur 10. Flik 2 - PRODUKTION. 
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Figur 11. Flik 2 - PRODUKTION. 
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Figur 12. Flik 3 - NYTTIG PRODUKTION. 
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Bilaga 3 - Blockschema 

 

Figur 13. Blockschema. 


