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ABSTRACT  

Biogas is a renewable energy produced through anaerobic digestion, which means that 

organic matter is degraded by microorganisms under anaerobic conditions. The produced 

biogas can then be used for cogeneration, electricity, heat or upgraded to vehicle gas. 

Eskilstuna Energy & Environment AB has four digesters at Ekeby water sewage treatment 

plant, Eskilstuna. One of the biogas reactor (RK4) is equipped with a jet-mixing system while 

the remaining digester uses top-mixing. The mixing system is an important parameter to 

achieve optimum operating conditions for the process regarding gas production and degree 

of digestion. This study aims to evaluate the two mixing systems, jet-mixing and top- mixing. 

The design of the reactors is identical and they are assumed to be fed with the same amount 

of substrate. By collection, analysis and compiling of process- and operational data such as 

gas production, degree of digestion and energy consumption for the two different systems 

their performance has been compared to each other.  Different operational conditions 

considering the energy consumption for the jet-mixing system has been done theoretical to 

try to reduce the energy consumption. The result shows that both rectors operates under 

stable process conditions, although the result indicates that the gas production for the reactor 

installed with jet-mixing system is greater than the system with top-mixing system. 

Hopefully, the result of the study could be used of Ekeby water sewage treatment plant as an 

indication of how the system could be run.  

Keywords: Biogas, mixing, mixing system, anaerobic digestion, gas production, energy 

consumption, degree of digestion, Ekeby water sewage plant.  

Nyckelord: Biogas, omrörning, omrörningssystem, anaerob rötning, gasproduktion, 

energiförbrukning, utrörningsgrad, Ekeby reningsverk. 
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FÖRORD  

Denna rapport avser ett examensarbete och innebär ett avslut på min 

civilingenjörsutbildning med inriktning energisystem vid Mälardalens högskola. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng inom energiteknik vid akademien för ekonomi, 

samhälle och teknik. Arbetet har genomförts i samarbete med Teklink AB, FVB Sverige samt 

Ekeby reningsverk i Eskilstuna, där biogasanläggningen är placerad.  

Ett stort tack till personalen på Ekeby reningsverk som alltid funnits tillgängliga för att 

besvara mina frågor, ingen nämnd ingen glömd. Tack även till de referensanläggningar som 

tog sig tid att besvara min enkät. Peter Ahlbäck på MAFpump har gett mig information om 

jetomrörningssystemets konstruktion och funktion vilket har varit värdefullt för arbetet, tack. 

Slutligen, ett extra stort tack till mina handledare Stefan Svartström och Johan Lindmark för 

er expertis inom området samt peppning under arbetets gång.  
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SAMMANFATTNING  

Biogas är en förnybar energikälla som framställs genom en anaerob process, vilket innebär 

att organiskt material bryts ned av mikroorganismer under syrefria förhållanden. Det 

organiska materialet består av kolhydrater, protein och fetter och omvandlas under 

nedbrytningsprocessen till metan och koldioxid, så kallad anaerob rötning. Den framställda 

biogasen kan sedan användas till kraftvärme, elproduktion, värme eller uppgraderas till 

fordonsgas. 

Studien syftar till att utvärdera de två omrörningssystemen, jetomrörning samt 

toppomrörning, som är i bruk vid Ekeby reningsverk. Reaktorerna är identiska till sin 

utformning och antas matas med samma mäng och fördelning av substrat. Jetomrörning är 

ett relativt nytt koncept, och det finns lite information kring dess betydelse för 

biogasprocessen att tillgå.  

Principen för jetomrörningssystemet är att substratet sätts i rörelse med hjälp av 

centrifugalpump -som arbetar genom att suga upp material från rötkammarens botten. 

Därefter återförs materialet till rötkammaren genom jetmunstycken som är utplacerade inne 

i rötkammaren. Jetomrörningen kombinerar laminär strömning, som har sin maximala 

hastighet vid kammarens ytterkant och vortexorienterad strömning som har sin högsta 

hastighet i kammarens centrum.  

Erhållen processdata för Ekeby reningsverk för perioden januari till september 2014 

sammanställdes och analyserades, på så sätt kunde viktiga parametrar gällande omrörningen 

och gasproduktionens samband identifieras. Därefter bestämdes i samråd med personalen på 

anläggningen att noggrannare mätningar göras under en testperiod på en månad för att 

samla in data som saknades för att göra en riktig bedömning och utvärdering av 

omrörningssystemen. De beräkningar som gjorts för att utvärdera systemet innehåller bland 

annat uppskattat flöde, hydraulisk uppehållstid, organisk belastning samt utrötningsgrad. 

Data gällande gasproduktionen sorterades ut för respektive rötkammare och jämfördes sedan 

med den beräknade potentiella gasproduktionen. Aktuella studier användes som underlag för 

att se hur energiförbrukningen skulle kunna reduceras för jetomrörningssystemet genom en 

mer intermittent omrörning.  

För att reducera energiförbrukningen för jetomrörningen har tre driftfall studerats; A, B samt 

C. Där driftfall A är basscenariot, 40 minuters omrörning följt av 90 minuters paus vilket är 

den aktuella driften av systemet i dagsläget. Driftfall B togs fram enligt Sulaiman et al. studie 

på en fullskalig anläggning, där omrörningen är 30 minuter i drift följt av 6 timmars paus. 

Driftfall C baseras på Kowalczyk et al. studie i labbskala, där omrörningen är 10 minuter i 

drift följt av 230 minuter paus. 

Ett antal referensanläggningar som har installerat systemet kontaktades och intervjuades för 

att ge en bättre bild av vilken påverkan systemet har och har haft på biogasprocessen.  

Resultatet visar på en stabil process för både RK3 och RK4 gällande bikarbonatalkalinitet, 

pH och flyktiga fettsyror. pH värdet varierar mellan 7,1 – 7,3 för RK3 under 

utvärderingsperioden och mellan 7,1-7, 2 för RK4, där värdet för en optimal process bör ligga 
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mellan 6,8- 7,2. Bikarbonatalkaliniteten varierar mellan 3100- 3300 mg HCO3/l för RK3 och 

mellan 2950-3200 HCO3/l för RK4, där värden som visar på en stabil process bör ligga 

mellan 3000- 15 000 mg HCO3/l. Flyktiga fettsyror är enbart uppmätt för en vecka av den 

totala utvärderingsperioden och visade då ett värde på 115 mg HAc/l för RK3 respektive 135 

mg HAc/l för RK4, där värden för en stabil process bör vara i intervallet 50-500 mg HAc/l. 

Samtliga värden ligger inom det intervall för vad som anses rimligt för en väl fungerande 

nedbrytningsprocess. Utrötningsgraden för RK3 är något högre än för RK4, sett till ett 

medelvärde för hela utvärderingsperioden. RK4 har en högre standardavvikelse för det givna 

tidsintervallet, vilket visar på en större spridning av värden.   

Den organiska belastningen är beräknad till 3,56 kg VS/m3, dygn för bägge reaktorerna 

under utvärderingsperioden, vilket ligger inom det intervall på 3,2 – 7, 2 kg VS/m3/dygn som 

anses gynnsamt. Den hydrauliska uppehållstiden är beräknad till 11 dagar för 

utvärderingsperioden, vilket kan ses som något lågt då det rekommenderade värdet för 

uppehållstiden är satt till > 12 dagar. Ekeby reningsverk uppger en uppehållstid på 20 dagar, 

och sanningen ligger nog någonstans däremellan. 

Resultatet för energiförbrukningen gällande omrörningen för respektive rötkammare är 

19 622 kWh för RK3 med toppomrörningssystem och 56 210 kWh/år för RK4 med 

jetomrörningssystem.  

Resultatet gällande att teoretiskt undersöka olika driftfall för att reducera 

energiförbrukningen hos jetomrörningssystemet visar på att det finns goda förutsättningar 

för ett lägre energibehov, dock måste det utredas närmare i praktiken för att se vilken 

påverkan det får på gasproduktionen. Driftfall B skulle kunna reducera energiförbrukningen 

med 75 % samtidigt som driftfall C skulle kunna ge en minskad energiförbrukning med 86, 5 

%, jämfört med hur systemet är i drift i dagsläget.  

Resultatet av gasproduktionen för respektive rötkammare under utvärderingsperioden visar 

att RK4 har en högre gasproduktion med 99, 3Nm3/dygn jämfört med RK3, mätt utifrån 

medelvärde för hela perioden. Utifrån medianvärdet har RK4 en högre gasproduktion med 

131,4 Nm3/dygn än RK3 för utvärderingsperioden. Summan av den totala gasproduktionen 

för respektive rötkammare under utvärderingen är 19 101, 6 Nm3 för RK4 och 1786, 8 Nm3, 

vilket ger RK4 en högre gasproduktion med 94 Nm3/ dygn. 

Anläggningar som har installerat jetomrörningssystemet redogör för minskat driftunderhåll 

och i vissa fall ökad gasproduktion. Ingen anläggning redogör någon negativ aspekt av 

installationen.  

Utvärderingen av det installerade jetomrörningssystemet vid Ekeby reningsverk visar 

tendens till att öka biogasproduktionen samtidigt som processen förblir stabil. Under 

utvärderingsperioden produceras 4, 9 % mer biogas med jetomrörningssystemet i 

förhållande till toppomrörningen.  

Hållbarhet handlar om miljö, arbetsmiljö och ekonomi och därför bör man inte glömma de 

fördelar som systemet uppges ha ur driftsynpunkt. Om det dessutom ger ökad gasproduktion 

samt kan vara driftsatt på ett sätt så att energiförbrukningen för systemet kan hållas inom 
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rimliga ramar så har det goda förutsättningar att bli ett komplement till den klassiska 

propelleromrörningen. Därav bör jetomrörningen ses som en möjlighet att öka 

biogasproduktionen hos en anläggning och på sikt ha möjlighet till att bli ett väl 

implementerat system för omrörning hos biogasanläggningar, och på så vis ta en plats i det 

hållbara energisystemet såväl nationellt som internationellt.  
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

Gasutbyte   Hur mycket biogas ett substrat kan bilda.  

Metanogener Mikroorganismer som producerar metan som biprodukt av sin 

metabolism i syrefria eller syrefattiga miljöer. 

Normalkubikmeter En kubikmeter gas vid standardtrycket 1 atmosfär och 

standardtemperaturen 0°C. 

Organisk belastning  Mängden inmatat substrat som mikroorganismerna kan 

tillgodogöra sig.  

RK3                Benämning för rötkammare tre vid Ekeby reningsverk. 

RK4               Benämning för rötkammare fyra vid Ekeby reningsverk.  

Rågas    Den biogas som bildas vid rötning och ännu inte renats. 

Samrötning   Rötning av två eller flera substrat samtidigt. 

Specifik värmekapacitet   Beskrivs som den mängd energi som går åt för att värma upp 

ett kilogram av ett specifikt ämne en grad. 

Standardavvikelse   Beskriver hur mycket olika värdena i en population avviker 

från medelvärdet. 

Substrat   Organiskt material som lämpar sig för biogasproduktion. 

Torrsubstans (TS)  Det som återstår när vatten torkats bort vid 105°C.  

 

TSin  Medelvärde av TS-halten beräknat för samtliga substrat 

uttryckt i procent. 

TSut  TS-halt på rötkammarmaterial uppmätt veckovis under 

utvärderingsperioden, uttryck i procent.  

Uppehållstid   Den tid det tar att omsätta hela rötkammarvolymen med 

substrat. 

  

Utrötningsgrad   Del av substratets organiska material som bryts ned vid 

rötning. 

VFA  Flyktiga fettsyror.  

Volatile Solids (VS)  Den organiska delen av TS, det vill säga torrsubstansen minus 

aska. Benämns oftast som procent av TS.  

VSin  Medelvärde av TS-halten beräknat för samtliga substrat 

uttryckt i procent. 

VSut  VS-halt på rötkammarmaterial uppmätt veckovis under 

utvärderingsperioden, uttryck i procent.
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1 INLEDNING  

Biogas är en förnybar energikälla som framställs genom en anaerob process, vilket innebär 

att organiskt material bryts ned av mikroorganismer under syrefria förhållanden. Det 

organiska materialet består av kolhydrater, protein och fetter och omvandlas under 

nedbrytningsprocessen till metan och koldioxid, så kallad anaerob rötning. De mest 

förekommande substraten vid produktion av biogas är slam från avloppsreningsverk, 

matavfall samt gödsel.  Den framställda biogasen kan sedan användas till kraftvärme, värme 

eller uppgraderas till fordonsgas. (Bioenergiportalen, 2014) 

I Sverige fanns det år 2013 sammanlagt 264 anläggningar som tillsammans producerade 

1686 GWh, vilket motsvarar en ökning på 97 GWh jämfört med år 2012. Fördelningen för 

biogasens användningsområde var följande; 54 % uppgraderades, 31 % nyttjades för 

värmeproduktion, 3 % användes för produktion av el och 11 % facklades bort, vilket innebär 

att oanvänd gas eldas upp. (Energimyndigheten, 2013) 

Av de 1686 GWh som producerades år 2013 så kom omkring 40 % från avloppsreningsverk, 

34 % från samrötningsanläggningar, 14 % från deponier och 7 % från industrianläggningar 

och 5 % kom från småskalig gårdsbaserad biogasproduktion. (Energimyndigheten, 2013) 

 

 

Figur 1 Procentuell fördelning över biogasproduktionen för anläggningar i Sverige år 2013. 

(Biogasportalen, 2014) 
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Det finns ett flertal pågående och planerade projekt för att öka biogasproduktionen i Sverige, 

prognosen visar på att den sammanlagda produktionen år 2015 ska uppgå till 2,5 TWh. Inom 

biogasproduktionen pågår forskning för att optimera framtagandet av biogas så att maximalt 

utbyte kan erhållas samtidigt som energiförbrukningen hålls på en låg nivå och 

miljöbelastningen minimeras. (Energimyndigheten, 2013) 

1.1 Bakgrund 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB har fyra stycken rötkammare på Ekeby reningsverk, 

Eskilstuna. En av rötkammarna (RK4) är utrustad med ett så kallat jetomrörningssystem och 

är nyligen driftsatt. Två av rötkammarna (RK2-RK3) har toppomrörare och en rötkammare 

(RK1) är nedstängd för revision.  

För att uppnå en god biogasproduktion är samtliga rötkammare vid Ekeby reningsverk 

utrustade med omrörningssystem. Omrörningens syfte är att se till att det inte bildas 

områden av icke nedbrutet material i rötkammaren samt säkerhetsställa god kontakt mellan 

mikroorganismerna. (Biogassyd 2014) 
Ett väl fungerande omrörningssystem skapar förutsättningar för en bättre gasproduktion, 

god nedbrytning av organiska material i rötkammaren samt minskad elförbrukning. Det kan 

därför vara av intresse att utvärdera den installerade jetomrörningen vid RK4 och jämföra 

driften med RK3 som har toppomrörning. 

1.1.1 Biogasens utvecklingspotential i Sverige 

Sverige har som klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 40 % till år 

2020, jämfört med år 1990. Detta ska ske genom att utveckla och underlätta för förnybara 

energikällor, arbeta mot ett energieffektiviserat samhälle och mot en transportsektor 

oberoende av fossila bränslen. Sverige verkar mot att år 2020 ha en transportsektor som 

består av 10 % förnybar energi samtidigt som halva Sveriges energianvändning ska bestå av 

förnybara energikällor. (Naturvårdsverket, 2014) 

Den svenska transportsektorn är idag ansvarig för 25 % av växthusgasutsläppen, vilket skulle 

kunna reduceras med en ökad användning av biobränslen. (Olsson & Fallde, 2014) En studie 

har utförts på en gårdsbiogasanläggning som samrötar gödsel och avfall från 

livsmedelsindustrin, där den erhållna gasen uppgraderas och utnyttjas som fordonsgas. 

Resultatet visar att utsläppen av växthusgaser skulle kunna minska med upp till 90 % om 

fossila bränslen ersättas av biogas producerad av de studerade substraten. (Lantz & 

Börjesson, 2014)  

Det finns en stor utvecklingspotential för biogasproduktion i Sverige. Biogasproduktionen 

har ökat långsamt de senaste åren samtidigt som användandet av biogasdrivna fordon har 

tilltagit. Detta har lett till att naturgas har använts för att täcka det ökade behovet och på så 

sätt gett en falsk bild av att växthusgasutsläppen minskar med ökningen av biogasdrivna 

fordon. För att kunna möta det ökade behovet av biogas som fordonsbränsle och på så sätt 
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reducera utsläppen av växthusgaser måste förutsättningarna för en ökad produktion ses över 

av forskare och beslutstagare. (Olsson & Fallde, 2014) 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att utvärdera de två omrörningssystemen, jetomrörning samt 

toppomrörning, som är i bruk vid Ekeby reningsverk. Genom insamling och analys av 

mätdata ska viktiga parametrar så som gasproduktion, utrötningsgrad och elförbrukning för 

de två olika systemen sammanställas för att ge en bild av hur systemens prestanda förhåller 

sig till varandra. Arbetet syftar också till att teoretiskt utvärdera hur energiförbrukningen för 

jetomrörningssystemet skulle kunna minimeras genom att använda sig av olika driftfall för 

intermittent omrörning och på så sätt optimera driften av systemet. Förhoppningen är att 

Ekeby reningsverk sedan ska kunna se studien som ett underlag för de förutsättningar det 

finns att reducera energiförbrukningen genom intermittent omrörning samtidigt som 

gasproduktionen behålls stabil.  

1.3 Avgränsning 

Litteraturstudiens fokuserar på omrörningens betydelse för en väl fungerande 

biogasproduktion och därmed förklaras bara de begreppen samt parametrar som anses 

relevanta för studien gällande biogasprocessen.  

Vikten i arbetet har lagts på att utvärdera förutsättningarna för en ökad biogasproduktion 

samt minskad energianvändning genom användning av jetomrörningssystem, snarare än se 

till de ekonomiska aspekterna av installationen. 

För förslag av driftförhållande för jetomrörningssystemet gällande reducerad 

energiförbrukning har enbart en teoretisk analys sammanställs. Där gasproduktionen 

variation vid olika driftfall är antaget utifrån den forskning som utförts för liknande fall. 

2 LITTERATURSTUDIE 

I det kommande avsnittet kommer de viktigaste stegen i biogasprocessen övergripande 

beskrivas. Nedan visas ett flödesschema för biogasprocessen, från substrat till fordonsgas. 
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Figur 2. Översiktlig bild över biogasprocessen.  

2.1 Substrat 

Det organiska material som används vid framställning av biogas kallas substrat. Substraten 

har olika sammansättning, partikelstorlek, ursprung och homogenitet och måste därför 

genomgå skilda förberedande behandlingar. (Nordberg, 2006) 

Det finns en mängd olika substrat att välja mellan vid framställning av biogas, några av de 

mest förekommande är slam från avloppsreningsverk, matavfall samt gödsel. Det går även att 

samröta substrat, då rötas två eller flera substrat tillsammans vilket kan erhålla en större 

mängd metan än om substraten skulle rötas var för sig.  Vid rötning av flera substrat 

tillsammans är det betydelsefullt att studera varje material för sig samt bestämma dess TS- 

och VS- halt, då det är viktigt att ha kännedom om hur olika material påverkar varandra då 

de blandas. (Carlsson & Uldal, 2009) 

Vid utvärdering av ett substrats lämplighet för framställning av biogas finns det ett antal 

faktorer att ta hänsyn till, vilket kortfattat redovisas nedan.  

 

2.1.1 TS- halt  

Substratets innehåll av torr massa efter att vattenvolymen indunstas vid 105 ◦ C anges som 

torrsubstanshalt, och benämns i biogaskretsar som TS-halt. Substrat med en 

torrsubstanshalt högre än omkring 10 %, kan i vissa fall behöva spädas för att användas i 

anläggningar gällande omrörare, pumpar och mottagningssystem. Substrat som innefattar en 

låg torrsubstanshalt kan fördelaktigt användas för att späda ut tjockare material. (Carlsson & 

Uldal, 2009) 
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2.1.2 VS- halt 

VS står för Volatile Solids på engelska och betyder på svenska glödförlust. VS-halten anger 

andelen organiskt material i ett substrat, vilket redogör för hur väl rötkammaren kan nyttjas. 

En hög VS- halt resulterar ofta i ett högt gasutbyte, då det bara är denna organiska andel av 

torrsubstansen som kan brytas ned i reaktorn och på så sätt medföra biogasproduktion. VS- 

halten kan dock vara missvisande då det inte går att utvinna biogas ur alla material som ingår 

i VS, plast är ett sådant exempel. (Carlsson & Uldal, 2009) 

2.1.3 Nedbrytbarhet och biogasutbyte 

Hur stor mängd biogas som kan utvinnas ur ett organiskt material beror på 

substratsammansättning, rötkammarens uppehållstid, vilken tillgång det finns till 

näringsämnen, den organiska belastningen, om systemet störs av hämmande substanser 

samt hur väl processens omrörning fungerar. Nedan visas en tabell för hur mycket biogas 

samt metan som det går att utvinna teoretiskt ur fett, protein samt kolhydrater. (Carlsson & 

Uldal, 2009) 

Tabell 1 Teoretiskt biogasutbyte samt metanutbyte för protein, fett och kolhydrater. (Carlsson & 

Uldal, 2009) 

 

 

2.1.4 Behov av förbehandling 

Behovet av förbehandling samt syftet av behandlingen varierar från substrat till substrat. 

Syftet med förbehandlingen är att minska substratets tid i rötkammaren genom att göra det 

mer lättnedbrytbart. Förbehandling kan ske i form av finfördelning av materialet, 

frånskiljning av icke önskvärt material eller i form av lagring av substrat. (Christensson, et 

al., 2009) 

Hygienisering och avvattning är även det två typer av förbehandling. Animaliska produkter 

som bland annat innefattar matavfall ska enligt Jordbruksverkets förordning hygieniseras, 

vilket innebär att substratet värms till 70 ◦ C under minst en timmes tid.  Avvattning används 

för att höja substratets torrsubstanshalt och kan bland annat ske genom tillsättning av 

polymer. Polymer har förmågan att sammanslå mindre partiklar till större, vilket ökar 

partikelstorleken. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Vid rötning av slam är det vanligt att tillsätta polymer, då torrsubstanshalten ökar minskar 

volymen och på så sätt kan rötkammarvolymen minimeras och därmed minska 

uppvärmningsbehovet. (Starberg, et al., 2005) 
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2.1.5 Risk för mikrobiologiska problem 

Mikrobiologiska problem är faktorer som rubbar rötningsprocessens mikrobiologiska förlopp 

och kan bland annat uppstå om rötkammaren överbelastas. För att undvika mikrobiologiska 

störningar är det av stor vikt att känna till substratets näringssammansättning av fett, 

kolhydrater samt protein. (Carlsson & Uldal, 2009) 

Organiskt som innehåller en hög andel fett kan resultera i ackumulering av långa fettsyror 

och om inte mikroorganismerna hinner tillgodogöra sig dessa fettsyror tillräckligt snabbt 

finns det risk att pH- värdet i reaktorn sjunker. Vid nedbrytning av protein bildas ammonium 

och ammoniak, två ämnen som kan vara giftiga för metanogener om de förekommer i stor 

utsträckning och därmed hämma metanbildningen. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

2.1.6 Risk för mekaniska problem 

Vid rötning kan sedimentation, jäsning och skumning förekomma vilket fastställs som 

mekaniska problem. Sedimentation uppstår då små delar av substratet lagras på 

rötkammarens botten istället för att spolas ut med resterande material vilket leder till 

minskad reaktorvolym och därmed minskad uppehållstid. Om det valda substratet består av 

lätta material som till exempel fjädrar finns det risk att det flyter upp till rötkammarens topp 

och bildar en hinna. Om det organiska materialet består av en stor andel fett finns det risk för 

skumbildning vilket även kan uppstå vid varmt väder i mottagningsdelen. (Carlsson & Uldal, 

2009) 
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2.2 Rötningsprocessen 

Vid bildning av biogas så bryts det organiska materialet ned i fyra steg, detta genom ett 

avancerat mikrobiologiskt förlopp. De olika faserna är hydrolys, fermentering, anaerob 

oxidation samt metanbildningen.  

 

  

Figur 3.  Stegvis nedbrytning av organiskt material till biogas. 

2.2.1 Hydrolys 

Det första steget i nedbrytningsprocessen är hydrolysen. Under hydrolysen så bryts det 

organiska materialet i form av fetter, protein och kolhydrater ner till enkla sockerarter, 

aminosyror, fettsyror och alkoholer. För att mikroorganismerna ska kunna livnära sig på det 

organiska materialet utsöndrar de enzymer, som bryter ned molekylerna i mindre delar. När 

materialet har spjälkats in till mindre delar kan det tas upp av de mikroorganismer som 

infinner sig i det andra steget av rötningsprocessen. (Gerardi, 2003) 

2.2.2 Fermentation 

Under rötningsprocessens andra fas tas de molekyler som brutits ner under hydrolysen upp 

av bakterier och fermentation, jäsning, sker. Jäsningsfasen är ofta okomplicerad och går 

relativt fort, detta beror på snabb tillväxt hos de syrabildande bakterierna vilket generar 

mycket energi. Under fermenatationsprocessen bildas acetat, vätgas, koldioxid, fettsyror och 

alkoholer. (Biogassyd, 2014) 

De reaktioner som sker som leder till att olika föreningar bildas beror till stor del av den 

omgivande miljön och det substrat som används, samt vilka bakterier som finns tillgängliga 

under fermentationen.  (Schnürer & Jarvis, 2009) 
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2.2.3 Anaerob oxidation 

De fettsyror och alkoholer som bildades under fermentationen omvandlas under den 

anaeroba oxidationen ner till acetat, väte och koldioxid. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Bakterierna som verkar under den anaeroba oxidationen är acetogener. Acetogenerna kräver 

låga vätekoncentrationer för sin tillväxt och överlevnad. Den anaeroba oxidationen bromsas 

upp av höga vätekoncentrationer, vilket reduceras med hjälp av metanogener som förbrukar 

ett överskott av vätgas. På detta sätt kan vätekoncentrationen bevaras låg. (Deublein & 

Steinhauser, 2011) 

2.2.4 Metanogenes 

Det sista steget i rötningsprocessen är metanbildningen, metanogenes, vilket sker under en 

strikt syrefri miljö. I detta steg verkar mikroorganismer, metanogener, och bildar metan utav 

de substrat som bildas under den anaeroba oxidationen, det vill säga acetat (ättiksyra) 

koldioxid och vätgas. (Deublein & Steinhauser, 2011) 

Det kan även förekomma bildning av metan utav andra substrat såsom alkoholer. Under 

metanogenesen bildas inte bara metan utan också koldioxid, dessa två produkter utgör sedan 

tillsammans det vi kallar biogas. Under metanogenesen kan det även framställas 

föroreningar i form av svavel- och kväveföreningar. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

2.3 Rötningstekniker 

Det finns ett stort antal rötningstekniker samt metoder att utforma olika processlösningar 

när det kommer till att producera biogas. Rötningsprocessen kan ske i ett steg eller i två steg, 

den kan vara kontinuerlig eller satsvis och den kan ske genom torrötning och våtrötning  

Vid enstegsrötning sker alla steg så som hydrolys, fermentation, anaerob oxidation och 

metanbildningen i en och samma rötkammare, det vill säga i ett steg. Under tvåstegsrötning 

sker processens två första faser, hydrolys och fermentation i en rötkammare där det främst 

bildas syra medans metanbildningen sker i det andra steget. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Beroende på vilket substrat som ska rötas kan rötningen antingen ske kontinuerlig eller 

satsvis. Kontinuerlig rötning sker då substratet pumpas in i rötkammaren på regelbunden 

basis och på så vis skapas ett jämnt flöde vilket i sin tur leder till en balanserad 

gasproduktion. (Christensson and m.f.l 2009) Processen då allt material rötas på samma 

gång kallas för satsvis rötning. Då pumpas inget nytt material in under rötningsperioden och 

rötresten tas ut först när utrötningen är färdig, därefter pumpas nytt material in. (Deublein & 

Steinhauser, 2011) 

Våtrötning avser substrat som har en torrsubstanshalt på 2- 12 %. Materialet som används 

vid våtrötning är pumpbart eller flytande, så som slam från avloppsreningsverk eller 

flytgödsel. (Bioenergiportalen, 2014) 
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En våtrötningsanläggning består i princip av tre delar; mottagningsdel, rötkammare samt 

lager för rötrest, vilket återges i figur 4. Innan substratet matas in i rötkammaren samlas det 

upp i en mottagningsdel, där det material som ska rötas blandas och vid behov späds ut med 

vatten tills önskad konsistens uppnås. Vid rötning av fastare material kan sönderdelning 

krävas innan substratet når blandningsbehållaren, i vissa fall kan behållaren kompletteras 

med en skärande pump som sönderdelar materialet. Mottagningsdelen kan även bestå av en 

hygieniseringstank samt fungera som ett lager för det substrat som ska rötas. (Nordberg & 

Nordberg, 2007) 

 

 

Figur 4. Schematisk beskrivning av en biogasanläggning för kontinuerlig våtrötning. (Gutekunst, 

2014) Denna bild är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt tillstånd. 

Vid torrötning används substrat som är stapelbara och har en högre torrsubstanshalt oftast 

mellan 20-35 %. Det organiska materialet behöver då inte spädas ut med vätska utan är 

anpassat för den torra behandlingstekniken. Torrötningens fördelar är att anläggningen 

kräver mindre dimensioner då vätskemängden är relativt låg, jämfört med våtrötning av 

samma mängd substrat. Den låga mängden vatten ger ett lägre uppvärmningsbehov samt gör 

det effektivare att transportera och lagra substrat och rötrest. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

2.4 Processparametrar 

Hur väl nedbrytningsprocessen fungerar styrs till stor del av ett antal processparametrar. 

Detta avsnitt behandlar de för detta arbete viktigaste parametrarna vilket är uppehållstid, 

organisk belastning, temperatur, omrörning, pH och alkalinitet, utrötningsgrad samt flyktiga 

fettsyror.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
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2.4.1 Uppehållstid  

Den tid som det organiska materialet förblir i rötkammaren uttryckt i antal dygn kallas för 

uppehållstid och benämns ofta med förkortningen HRT. Uppehållstiden kan även anges i 

SRT, vilket definieras som den tid partiklarna befinner sig i reaktorn. HRT och SRT är ofta 

lika, men för processer där den fasta delen av rötresten återförs till rötkammaren blir SRT 

längre. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Biogasprocessens uppehållstid kan variera, men ett vanligt tidsintervall är 10-40 dygn. Ett 

överbelastat system resulterar i en kort uppehållstid vilket kan leda till att det spolas ut mer 

metanbildande bakterier än vad som produceras. En överbelastad rötkammare medför även 

en sämre nedbrytningsgrad. (Nayono, 2009) 

2.4.2 Organisk belastning  

Organisk belastning benämns ofta som OLR, vilket står för organic loading rate och beskriver 

den mängd organiskt material som tillförs processen samt är anpassad till dess 

nedbrytningskapacitet. Hur mycket material som kan matas in beror dels på substratets 

sammansättning och dels på vilka mikroorganismer som är aktiva i rötningsprocessen. En för 

hög belastning kan leda till icke nedbrutet material då mikroorganismerna får för mycket 

material att arbeta med, samtidigt kan en för låg belastning leda till att processen stannar av. 

Den organiska belastningen anges i kg VS/m3 och dygn eller kg TS/ m3 och dygn. (Schnürer 

& Jarvis, 2009) 

2.4.3 Temperatur 

Vid en anaerob biogasprocess lösgörs energi, den största delen av energin sammanbinds med 

metanbildningen och en liten del av energin frigörs i form av värme till processen. Därför 

måste värme tillsättas processen för att erhålla lämplig temperatur för mikroorganismernas 

tillväxt. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Metanbildningen förekommer under olika temperaturintervall vilka är psykrofil-, mesofil- 

eller termofil temperatur. Dessa temperaturintervall lämpar sig väl för rötning eftersom 

tillväxten hos mikroorganismerna är som störst då. (Christensson, et al., 2009) 

När temperaturen i rötkammaren är lägre än 25 ◦ C så sker metanbildningen under psykrofila 

förhållanden. Under mesofila förhållanden sker rötningen vid ett temperaturintervall på 32- 

42 ◦ C. Mesofila processer resulterar i bra gasutbyte och en relativt stabil process, vilket gör 

det till ett vanligt förekommande temperaturintervall. Rötning där temperaturer mellan 50-

57  ◦ C används benämns termofila processer. (Bioenergiportalen, 2014) 

2.4.4 Omrörning 

En god omblandning av det organiska materialet i rötkammaren är viktigt för att kunna 

uppnå en jämn rötningsprocess med god nedbrytning samt hög biogasproduktion. 

Omblandningen ska eftersträva en homogen miljö och göra så att bakterierna kommer i 
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kontakt med det inkommande substratet på ett optimalt sätt. Omrörningen ska även 

förhindra att partiklar flyter upp till ytan och bildar ett så kallat svämtäcke samt förhindra 

sedimentbildning vid botten. (Christensson, et al., 2009) 

Omrörningssystem kan delas in i tre olika tekniker: mekanisk, hydraulisk och pneumatisk.  

(Christensson, et al., 2009) Utformningen av olika omrörningssystem samt dess påverkan på 

biogasproduktionen förklaras närmare i avsnitt 2.7. 

 

2.4.5 Alkalinitet och pH  

Alkaliniteten talar om hur stor mängd alkaliska, det vill säga basiska, ämnen det finns i 

biogasprocessen samt dess förmåga att neutralisera syra. En hög alkalinitet redogör för en 

process med stor buffertförmåga vilket underlättar för processen att hålla ett stabilt pH- 

värde och på så vis undvika störningar i processen. (Carlsson & Uldal, 2009) 

Både alkalinitet och pH kan rättas till genom att tillsätta stabiliserande ämnen till processen. 

Alkalinitet kan mätas antingen som bikarbonatalkalinitet och benämns då BA eller som den 

totala alkaliniteten, TA. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

Biogasprocessens bakterier trivs i olika pH-områden, de bakterier som verkar under de två 

första stegen, hydrolysen och fermentationen, trivs i sura miljöer. De bakterier som opererar 

under de två sista stegen, ättiksyrabildningen samt metanbildningen vill däremot ha neutrala 

pH förhållanden. Lämpliga värden på pH för en biogasanläggning brukar ligga runt 7-8,5, 

vilket är ett intervall där pH-värdet är neutralt. (Ek, 2007) 

2.4.6 Flyktiga fettsyror (VFA) 

Flyktiga fettsyror benämns ofta som VFA vilket står för volatile fatty acids och bildas efter det 

inledande hydrolyssteget. De kan ses som en viktig parameter för att bedöma processens 

stabilitet. Flyktiga fettsyror byggs upp under en instabil process och speglar på så sätt 

förhållandet mellan syrans producenter och konsumenter. Koncentrationen av flyktiga 

fettsyror är sammankopplade med pH värdet, då ett avvikande pH värde kan antyda på 

bildning av VFA. En för organisk belastning kan leda till att pH värdet sjunker vilket 

indikerar en ökad mängd av flyktiga fettsyror. (Naik, et al., 2014) 

 

2.4.7 Utrötningsgrad 

Utrötningsgraden är ett mått i procent på hur stor del av substratet som brutits ned och 

omvandlats till biogas under ett specifikt tidsintervall. En lång uppehållstid leder till ett 

större metanutbyte eftersom mikroorganismernas kontakt med det organiska materialet 

utökas. (Schnürer & Jarvis, 2009) 
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I kontinuerliga processer sker aldrig fullständig utrötning då uppehållstiden är för kort. 

Utrötningsgraden beror även på det valda substratet. Lättnedbrytbara material kan ha en 

utrötningsgrad på 90 % motsvarande en utrötningsgrad på 60 % för mer svårnedbrytbara 

substrat då processerna drivs under samma uppehållstid. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

2.5 Användningsområden för biogas 

Biogas kan nyttjas i form av värme, el, kraftvärme, fordonsbränsle, injiceras till naturgasnätet 

eller facklas bort. Den erhållna rågasen behandlas på olika sätt beroende på dess 

användningsområde. Överskott av gas eller gas som inte uppfyller kraven facklas bort, vilket 

innebär att man tänder eld på metanet så att koldioxid och vatten bildas. (Biogasportalen, 

2014) 

2.5.1 Värmeproduktion 

Vid uppvärmning förbränns gasen i en gaspanna för att generera värme. Värmen kan 

användas för att hålla temperaturen i rötkammaren på rätt nivå samt för uppvärmning av 

tappvarmvatten och lokaler. Vid uppvärmning ställs inga större krav på gasens kvalité, 

metanhalter ned till 20 % kan användas utan problem. Då gasen ska användas till 

värmeproduktion behöver den ur driftsynpunkt bara skiljas från vatten, vilket kan ske genom 

att torka gasen eller dränering i gassystemet. (Ek, 2007) 

2.5.2 Produktion av el och värme 

Om den erhållna metangasen ska användas för att producera el erfordras någon form av 

turbin eller kolvmotor. Biogas som har till syfte att användas till kraftvärmeproduktion bör 

renas från vatten, svavelväte samt halogener. (Nordberg, 2006) 

2.5.3 Fordonsgas samt injektion i naturgasnät  

Då rågasen ska uppgraderas till fordonsgas renas den från vatten, svavelväte, halogener och 

koldioxid. Det är själva reningen från koldioxiden som kallas att uppgradera gasen, då 

metanhalten höjs när koldioxiden avskiljs från gasen vilket innebär att gasen får ett högre 

energiinnehåll och blir på så sätt ett bättre bränsle för transporter. Utvunnen gas som har för 

avsikt att användas till fordonsgas eller i gasnätet ska uppgraderas så att metanhalten 

överstiger 97 %. (Nordberg, 2006) 

Den gas som ska matas in till naturgasnätet bör genomgå samma reningsprocess som 

fordonsgas, men det kan även vara nödvändigt att rena gasen från metaller och syre. Vid 

injektion av biogas till naturgasnätet måste gasens kvalité anpassas till naturgasens och 

därför blandas biogasen ut med omkring 8 % gasol. (Nordberg, 2006) 

 



 13  

2.6 Rötrest 

Rötrest kallas den produkt innehållandes det organiska material som inte brutits ned när 

metanbildningen är färdig. De växtnäringsämnen som finns i det inkommande substratet är 

fortfarande kvar i rötresten när biogasen har utvunnits och kan därmed användas som ett 

komplement till handelsgödsel. (Biogasportalen, 2014) 

Den restprodukt som bildas vid framställning av biogas kan behövas efterbehandlas eller 

lagras, där efterbehandlingen syftar på att ta hand om den eventuellt fortsatta 

metanbildningen samt avvattning av rötresten för att underlätta transportering. Att den 

metanbildande processen fortsätter är vanligt då flytande rötrest lagras, det är då viktigt att 

ta tillvara på gasen då den har en negativ klimatpåverkan. (Nordberg, 2006) 

2.7 Omrörningssystem 

Ett väl fungerande omrörningssystem kan inte bara bidra till en ökad biogasproduktion utan 

studier menar på att den reducerade energianvändningen som följd av ett optimerat 

omrörningssystem är av likvärdig betydelse. Blandningen i rötkammaren kan stå för upp till 

54 % av anläggningens totala energiförbrukning. (Lindmark, et al., 2014) I det här avsnittet 

presenteras olika för omrörningssystem, viktiga parametrar för att uppnå en god omrörning 

samt den forskning som pågår om blandningens utformning och varaktighet för en optimal 

biogasprocess.  

2.7.1 Olika typer av omrörningssystem 

2.7.1.1. Mekanisk omrörning 

Mekanisk omrörning är enligt Lindmark et al. (2014)  den vanligaste tekniken i Europa idag, 

konceptet används enligt Starberg et. al (2005) i upp till 80 % av de svenska anläggningarna. 

En variant av denna teknik är mekanisk toppomrörning. Vid toppomrörning är motorn 

placerad på rötkammarens tak med drivaxeln rakt ned.  Det finns olika utformningar av 

toppomrörningssystem där en variant är att placera en propeller i rötkammarens övre del och 

den andra propellern närmare rötkammarens botten. På det viset kan både svämtäcke på 

toppskiktet och bottensedimentation undvikas. Omrörning med hjälp av propellrar har en 

lägre energiförbrukning än gasomblandande system. Effektförbrukning för ett sådant system 

är uppskattningsvis 1 W/m3 rötkammarvolym. (Starberg, et al., 2005) 

Vid rötning kan oönskat material förekomma i substratet vilket kan sätta sig på 

propellerbladen och på så sätt tynga ner propellrarna eller skapa störningar i form av 

axelbrott. Om den övre propellern placeras för långt ner i rötkammaren så tillgodoses inte 

den övre delen av rötkammarvolymen av omrörningen och ett svämtäcke kan uppstå. 

(Starberg, et al., 2005) 
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2.7.1.2. Hydraulisk omrörning 

Hydraulisk omrörning sker genom recirkulation av det rötade materialet via pumpar, 

placerade utanför rötkammaren. (Lindmark, et al., 2014) Omrörningen sker oftast några 

gånger per dygn, då omsätts hela rötkammarinnehållet det vill säga hela rötkammarvolymen 

pumpas runt. 

En typ av hydraulisk omrörning är jetomrörning. Grundprincipen för jetomrörningssystemet 

är att slammet på rötkammarens botten sugs upp av en centrifugalpump och matas sedan ut 

med hjälp av munstycken utplacerade i rötkammaren. Jetomrörningssystemet utvecklades 

från en början för att förebygga bottensedimentering samt undvika att material fastnade i 

inne i omrörningssystemet, vilket kan inträffa då omblandningen består av rörliga delar i 

rötkammaren. (Ahlbäck, 2014) 

En av fördelarna med hydraulisk omrörning är underhållet, eftersom de rörliga mekaniska 

delarna är placerade utanför rötkammaren är utrustningen lättillgänglig vid eventuella 

driftstörningar. (Starberg, et al., 2005) 

 

2.7.1.3. Pneumatisk omrörning  

Denna teknik utnyttjar den producerade gasen genom att pumpa tillbaka den till 

rötkammaren och på så vis skapa en horisontell omblandning. Gasomrörning har en hög 

elförbrukning relativt andra omrörningstekniker vilket kan bidra till en kortare drifttid utan 

belägg för att en god omrörning tillgodoses. (Starberg, et al., 2005) 

Vid pneumatisk omrörning kan det uppstå igensättningar i gasrören, vilket kan rättas till 

genom att blåsa rören med biogas och vatten. Gasomrörning kan även åstadkomma mer 

skumning vid rötning av slam där filamentbakterier förekommer, än den mekaniska 

omrörningen. (Starberg, et al., 2005) 

 

 

Figur 5 Schematisk bild för två olika typer av omrörningssystem; pneumatisk omrörning samt 

mekanisk omrörning. (Starberg, et al., 2005) Denna bild är upphovsrättsskyddad, och används med 

särskilt tillstånd.   
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2.7.2 Omrörningens inverkan på biogasproduktionen 

Ett väl fungerande rötningsförlopp kräver god fördelning av mikroorganismer och 

näringsämnen detta för att uppnå en så homogen miljö som möjligt med minimala 

koncentrationsskillnader, vilket kan åstadkommas med god omblandning. Omrörningen ska 

även bidra till en jämn temperaturnivå i rötkammaren, tillgodose en kort blandningstid för 

det ingående materialet samt sörja för en så god nedbrytning med en så hög 

biogasproduktion som möjligt och förhindra driftstörningar i form av sedimentering, 

svämtäcke och skumning. (Lindmark, et al., 2014) 

Rötningsprocessen kan ske med kontinuerlig omrörning, intermittent blandning eller utan 

någon omrörning överhuvudtaget, där det sistnämnda alternativet är ovanligt. Vid 

kontinuerlig omrörning sker en konstant blandning av rötkammarinnehållet där intensiteten 

kan skilja sig kraftigt mellan olika system. Intermittent omrörning är ett så kallat 

oregelbundet system, då omrörningen sker med jämna mellanrum där varaktigheten kan 

variera alltifrån tio minuters omrörning till flera timmars omrörning. Intermittent 

omrörning kan reducera systemets energibehov, Kowalczyk et al. (2013) redogör för 12-29 % 

lägre energibehov vid oregelbunden blandning jämfört med en kontinuerlig process. 

Ett omblandningssystems intensitet kan anges som effekt per volymenhet, rotationshastighet 

(RPM) för eller det utgående flödet för en pump. Ett riktmärke på en effekt av 5- 8 W per m3 

har angetts av US EPA, The United States Environmental Protection Agency. (Karim, et al., 

2005)  

2.7.2.1. Viktiga parametrar 

Vid utvärdering av omrörningssystem kan koncentrationen av flyktiga fettsyror ses som en 

värdefull parameter. Flyktiga fettsyror hämmar metanbildningen och en hög halt av dessa 

syror visar på ett ostabilt system.  Uppstarten av omrörningen är ett känsligt läge för 

processen, då en hög intensitet på blandningen kan leda till ökad koncentration av flyktiga 

fettsyror. Karim et al. (2005) redogör för instabilitet vid igångsättning av omrörningssystem 

vid TS-halter på 10 och 15 %, vilket resulterade i fördröjning av metanbildning och lägre pH 

värde, men kan inte säkerhetsställa att det beror på ackumulering av flyktiga fettsyror. 

Samtidigt redovisar Lindmark et al. (2014) för en ökning av flyktiga fettsyror under 

igångsättning för en kontinuerlig process med låg intensitet på omrörningen (25 RPM) samt 

för system med intermittent omrörning, men ingen skillnad i bildning av flyktiga syror för 

system med kontinuerlig omrörning under hög intensitet (150 RPM). 

Viktiga parametrar när omrörningsprocessen ska utvärderas är den uppehållstiden (SRT) 

den organiska belastningen (OLR) samt vilket substrat som skall rötas. Den hydrauliska 

uppehållstiden har betydelse för gasproduktionen och styrs till viss del av rötkammarens 

blandning, men det betyder inte att en högintensiv omblandning är att föredra. En för hög 

organisk belastning kan bidra till ökad ackumulering av flyktiga fettsyror med avtagande 

gasproduktion som följd. Substratets egenskaper har också betydelse för omrörningen, 

material med hög viskositet kräver till exempel en högre intensitet på blandningen för att 

erhålla samma effekt. (Lindmark, et al., 2014) 
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2.7.3 Forskning kring omrörningssystem 

Att metanbildningen och den erhållna biogasen påverkas av omrörningens intensitet samt i 

vilken form blandningen i reaktorn sker är forskare eniga om, detta styrks bland annat av 

Lindmark et. al (2014). 

2.7.3.1. Intensitet och varaktighet för omblandningen 

Kowalczyk et al. (2013), Lindmark et. al (2014) och Karim et. al (2005) har alla studerat 

omrörningens betydelse för processens prestanda. Kowalczyk (2013) och Lindmark et. al 

(2014) genom att jämföra kontinuerlig omrörning med intermittent blandning. I båda fallen 

har tre olika intensitetsnivåer granskats i laboratorieskala där bägge studierna visar på att ett 

intermittent system inte har någon negativ påverkan på framställningen utav biogas utan 

tvärtom kan optimera produktionen.  

Kowalczyk et al. (2013) använder sig av samrötning i två olika utformningar, som består utav 

en majsmix och kogödsel respektive kogödsel och majsensilage. Vid samrötning av majsmix 

och kogödsel jämfördes två intermittenta processer, två timmar omrörning med en timmes 

paus respektive sju timmars omrörning med en timmes paus, med en kontinuerlig process. 

Resultatet visade en liknande gasproduktion och metankoncentration för samtliga processer. 

Rötningsförsöket med kogödsel och majsensilage utgjordes av två intermittenta processer, tio 

minuters omrörning med tvåhundratrettio minuters paus respektive tio minuters omrörning 

med femtio minuters paus och även där användes en kontinuerlig omrörd rötkammare som 

referensvärde. De intermittenta processerna visade en högre gasproduktion de första dagarna 

samt en högre metankoncentration för att sedan vara likvärdiga med den kontinuerliga 

processen. 

Substratet som studerats av Lindmark et. al (2014) är den organiska delen av källsorterat 

kommunalt avfall. För det kommunala avfallet skedde rötningen i tre olika omrörningslägen, 

varav två kontinuerliga på 25 respektive 150 varv per minut (RPM) och ett intermittent 

system. Experimentet utfördes med varierande organisk belastning (OLR) och varade under 

31 dagar. Resultatet visar att den sammanlagda gasproduktionen var högre för det 

intermittenta systemet samt 25 RPM processen än för den mest intensiva omrörningen på 

150 RPM oavsett organisk belastning. Den lägre gasproduktionen för 150 RPM kan inte 

förklaras av VFA ackumulation, då det uppkom i större utsträckning för den intermittenta 

blandningen. 

Karim et. al (2005) har granskat tre olika omrörningstekniker med kontinuerlig omrörning 

respektive ingen omrörning. Substratet som användes var en slurry bestående av kogödsel, 

med olika torrsubstanshalt, 5, 10 samt 15 % TS-halt. Resultatet visar på att omrörningen inte 

har någon signifikant betydelse för materialet med 5 % TS-halt. Däremot producerades mer 

biogas för kontinuerlig omrörning än för processerna som saknade omrörning när TS-halten 

på slurryn var 10 samt 15 %. 
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Även om dessa studier inte kan jämställas helt då olika substrat, organisk belastning samt 

variationer i omrörningens intensitet använts så kan resultaten ändå ses som en indikation 

på att intermittent omrörning är fördelaktigt både gällande biogasproduktion samt ett 

reducerat energibehov. Dock påpekar både Lindmark et. al (2014) och Kowalczyk et. al 

(2013) svårigheterna med att använda de studerade koncepten på en fullskalig anläggning, då 

problem i form av skumbildning och bildande av svämtäcke kan uppstå, vilket det gjorde 

redan under testperioden för Kowalczyk et. al (2013).  

2.7.3.2. Modeller och metoder för att utvärdera omrörningen  

Omrörningens betydelse för processen kan bland annat mätas i erhållen gasproduktion, 

processtabilitet och energikonsumtion, men det finns även modeller och spårmetoder för att 

utvärdera omrörningens kapacitet. 

En metod som finns tillgänglig för att analysera och studera omrörningens beteende är 

Computional Fluid Dynamic (CFD) analys. Genom att modellera en CFD kan en fluids 

dynamik i ett slutet system förutses. Genom att använda en CFD modell kan optimala 

förutsättningar för reaktorns geometri samt omblandningen tas fram och därmed bidra till 

en energieffektivare process. (Maier, et al., 2010) CFD är ett användbart verktyg för att 

optimera, konstruera och utvärdera biogasprocessen då flödesfälten, hastighetskonturer, 

turbulens samt stillastående områden kan identifieras. CFD modellen måste dock valideras 

mot data framtagen från verkliga experiment för att ge en verklighetstrogen bild av processen 

och de erhållna resultaten. (Lindmark, et al., 2014) 

Bridgeman (2011) utformade en CFD modell för att simulera ett mekaniskt 

omrörningssystem med olika intensitetsnivåer på blandningen; 30, 50, 100 samt 200 RPM. 

Experimentet utfördes i laboratorieskala, med avloppsslam som substrat. Simuleringen 

visade ingen skillnad på erhållen biogas för de olika intensitetsnivåerna. Resultatet visade att 

en ökad torrsubstanshalt på avloppsslammet hade märkbar inverkan på blandningens 

karakteristik. En ökad torrsubstanshalt reducerade materialets möjlighet till rörelse samt 

ökade andelen död volym i rötkammaren.  

Genom att tillsätta en viss mängd spårämnen som litium eller fluorid till materialet kan data 

om blandningens påverkan på biogasprocessen erhållas och utvärderas. Då uppehållstiden 

ofta beräknas teoretiskt, vilket är en förenkling som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. (Lindmark, et al., 2014) 

3 METOD 

En litteraturstudie har utformats för att ge en övergripande bild av biogasprocessen samt de 

rötningstekniker som finns tillgängliga. Litteraturstudien behandlar även de tekniker som 

finns för omrörningssystem och den forskning som bedrivs om omrörningens påverkan på 
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biogasprocessen utförande. Litteraturen gällande biogasprocessen består till stor del av 

rapporter som behandlar ämnet funna på internet eller i bibliotek, medan litteraturen som 

har använts för att beskriva omrörningssystemens utformning och dess betydelse för 

biogasproduktionen till största del består av vetenskapliga studier funna på väsentliga 

databaser samt framtagna av handledare. 

Därefter gjordes ett platsbesök på Ekeby reningsverk för att utifrån given information av 

personal samt egna observationer kunna ge en så bra bild av anläggningen som möjligt. 

Erhållen processdata för Ekeby reningsverk för perioden januari till september 2014 

sammanställdes och analyserades, på så sätt kunde viktiga parametrar gällande omrörningen 

och gasproduktionens samband identifieras. Därefter bestämdes i samråd med personalen på 

anläggningen att noggrannare mätningar bör göras under en testperiod på en månad för att 

samla in data som saknades för att göra en riktig bedömning och utvärdering av 

omrörningssystemen. 

Vid utsortering av data användes Velleman et al.  (2012) litteratur som underlag. Data som 

har en stor variation och inkluderar ”outliers” analyseras bäst med hjälp av medianvärdet, då 

värden som ligger långt ifrån centrum lätt sorteras ut. En modell togs fram i programmet 

Excel för att sortera ut data som avvek mer än ±; 10, 20, 30 samt 40 % från medianvärdet för 

respektive rötkammares gasproduktion. Vilket gav en indikation på hur stor spridningen för 

mätdata gällande gasproduktionen var för RK3 och RK4. Därefter beräknades den potentiella 

gasproduktionen som sedan fick ligga till grund för data som användes i analysen. Samtlig 

data för gasproduktionen som låg inom intervallet 350 till 1600 Nm3/ dygn användes i 

analysen. Vilket resulterade i att av totalt 29 stycken mätvärden (dygn) så kunde 20 stycken 

användas för att analysera gasproduktionen för respektive rötkammare.  

Vid analys av viss data som TS-halt på substrat, VS-halt på substrat, pH, 

bikarbonatalkalinitet samt flyktiga fettsyror har ett medelvärde använts. För att se hur stor 

avvikelsen var från medelvärdet för respektive parameter s användes standardavvikelse, 

vilket beräknas enligt 

𝑠 =
√Σ(𝑦 − 𝑦)̅̅ ̅

2

𝑛 − 1
 

Där y är det ursprungliga värdet, y̅ är medelvärdet och n är antalet mätvärden. Där en hög 

standardavvikelse talar för en stor spridning av värden medan en låg standardavvikelse visar 

på att samtlig data ligger nära medelvärdet. (Velleman, et al., 2012) 

De beräkningar som gjorts för att utvärdera systemet innefattar bland annat uppskattat flöde, 

hydraulisk uppehållstid, organisk belastning samt utrötningsgrad.  

Beräkningarna av flödet för respektive substrat utgår från att RK3 och RK4 matas med 

samma mängd material per dygn. Till grund för det resonmenaget är att värmeförbrukningen 

för RK3 och RK4 är jämn, vilket tyder på att det matas med samma mängd material. Det 

finns en osäkerhet kring att bestämma substratfördelningen utifrån värmeförbrukningen, 

men personal vid Ekeby reningsverk redogör att det är den bästa lösningen för tillfället.  
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Utifrån de sammanställda analyserna och beräkningarna för jetomrörningen togs ett förslag 

på hur driften för systemet skulle kunna justeras för att reducera energiförbrukningen fram, 

vilket även återkopplar till den forskning som bedrivits inom omrörningssystem för 

biogasanläggningar.  

De driftförhållande som togs fram för att reducera energiförbrukningen gällande 

jetomrörningen inkluderar tre driftfall; A; B samt C. Där driftfall A är basscenariot, 40 

minuters omrörning följt av 90 minuters paus vilket är den aktuella driften av systemet i 

dagsläget. Driftfall B togs fram enligt Sulaiman et al. (2009) studie, där omrörningen är 30 

minuter i drift följt av 6 timmars paus. Driftfall C baseras på Kowalczyk et al. (2013) studie, 

där omrörningen är 10 minuter i drift för att sedan ha en paus på 230 minuter. Sulaiman et 

al. (2009) studie valdes då den utförts för en fullskalig anläggning samt använder sig av en 

mer intermittent omrörning än de som i dagsläget är i drift vid Ekeby reningsverk. Kowalczyk 

et al. (2013) valdes trots att den är gjord i labbskala, då den visade en väldigt liten drifttid för 

systemet, vilket var av intresse att studera närmare.  

Sulaiman et al. (2009) studie utförs på en fullskalig anläggning, vilket ger en realistisk bild av 

verkliga driftförutsättningar samt olika omrörningsintensitet påverkan på gasproduktionen.  

Kowalczyk (2013) vars studie utförs i labbskala ger en sämre bild på hur gasproduktionen 

påverkas av omrörningen, då driftförhållandena kan ändras avsevärt vid en uppskalning. 

Under studiens gång gjordes även ett studiebesök på MAFpumps anläggning i Mölndal, 

Göteborg. Att få se jetomrörningens komponenter i verkligheten gav en klarare bild av 

systemet samt ytterligare förståelse till studien. 

För att få en översiktlig bild av hur en installation av ett jetomrörningssystem påverkar en 

biogasanläggning kontaktades anläggningar som installerat systemet från samma tillverkare 

som det vid Ekeby reningsverk. Av de totalt elva kontaktade anläggningarna svarade fem 

stycken på enkäten, som går att finna i bilaga 3.  

 

 

  Figur 6 Schematisk bild över studiens arbetsgång.  

Utvärdering av jetomrörning resepktive toppomrörning 

Sammanställning av 
testperiod

Analys och beräkningar 
för respektive system

Förslag för optimerad 
drift av jetomrörningen

Insamling och sammanställning av mätdata

Analys och beräkningar kring mätdata Insamling av data under testperiod

Litteraturstudie om biogasprocessen och omröringsystem

Besök på Ekeby reningsverk Anläggningsbeskrivning
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4 UTVÄRDERING AV JETOMRÖRNING 

4.1 Beskrivning av Ekeby reningsverks anläggning 

Ekeby reningsverks togs i drift på 1950 talet och den biogas som framställdes vid rötning av 

avloppsslam användes då för uppvärmning av anläggningen. Mellan 1995 och 2003 användes 

den utvunna gasen till el- och värmeproduktion. I februari 2003 togs 

uppgraderingsanläggningen i drift och man började producera fordonsgas, då till tio stycken 

tätortsgående gasbussar. Sedan togs den publika gasmacken i drift år 2004 och tre år senare, 

år 2007 kompletterades anläggningen med en LNG-backup, vilket är en tank med naturgas. 

År 2009 levererade Ekebys anläggning fordonsgas till tjugo stycken bussar inom Eskilstuna. 

(Gustavsson 2014) I slutet av februari år 2013 togs det nya blandningssystemet, 

jetomrörning, i bruk. 

 

Figur 7 Förenklad beskrivning av biogasanläggningen vid Ekeby reningsverk, Eskilstuna.  
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4.1.1 Förbehandling 

Det inkommande avloppsvattnet går igenom en reningsprocess bestående av mekanisk, 

biologisk, kemisk samt våtmarksbehandling. Mekanisk rening innefattar galler, sandfång, 

förluftning samt försedimentering. 

Avloppsvattnet går först igenom ett galler där större fraktioner rensas ut och därefter tillsätts 

en järnsulfatslösning vilken fungerar som fällningskemikalie. Vattnet leds sedan vidare till en 

avluftare vars funktion är att syresätta vattnet samt ta bort fett och olja. Den mekaniska 

reningen består även av ett sandfång som behandlar den sand som silas bort. Det sista steget 

i den mekaniska reningen är att vattnet ska avskiljas från slambildande partiklar, vilket sker i 

åtta stycken sedimenteringsbassänger. Det primärslam som samlats upp på botten leds sedan 

vidare för slambehandling. Innan slammet lämpar sig för rötning så måste det avvattnas för 

att uppnå en högre torrsubstanshalt, detta sker i en silbandspress där man även tillsätter 

polymer. Efter förtjockningen pumpas slammet till rötkammarna. 

Det organiska material som tas emot utifrån för att sedan användas till rötning är bland 

annat fettavskiljarslam, matavfall och drank. Substrat från hushållssopor och restauranger 

förbehandlas innan de anländer till anläggningen. Förbehandlingen sker genom separation 

av plast, metall och annat icke organiskt material. Substratet matas genom en skruv som 

sönderdelar det i två massor, en torr del och en våt del, varav den våta delen transporteras till 

Ekeby för att rötas ihop med avloppsslammet. 

Den biomassa som ankommer till Ekeby reningsverk förvaras i två stycken lagringtankar för 

att sedan matas vidare till hygieniseringstanken där hygienisering sker under en timme och 

70 ◦C. 

 

4.1.2 Rötning 

Anläggningen består av fyra stycken rötkammare (RK1,RK2,RK3 & RK4) som var och en har 

en våt volym på ca 1200 m3. I dagsläget är tre av rötkammarna i bruk då RK1 är nedstängd 

för revision. I RK3 samt RK4 rötas både slam och biomassa i form av bland annat 

fettavskiljarslam, matavfall och drank medan det i RK2 enbart rötas slam. Processen är 

utformad enligt kontinuerlig enstegsrötning, i fyra parallella linjer. Rötningen av det 

organiska materialet sker under mesofila förhållande med en temperatur på 37 °C och en 

uppehållstid som är beräknad till 20 dagar. Uppvärmningen sker med hjälp av fjärrvärme 

från Eskilstuna kraftvärmeverk, varje rötkammare är även ansluten till en värmeväxlare som 

slam cirkuleras över för uppvärmning av rötkammaren. 
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4.1.3 Omrörningssystem 

4.1.3.1. Jetomrörning 

Grundprincipen för systemet är att en skärande centrifugalpump sätter slammet i rörelse, 

vilket sker då pumpen suger upp materialet från rötkammarens lägsta punkt. Slammet 

återförs sedan till rötkammaren genom utplacerade jetmunstycken. Jetomrörningen 

kombinerar laminär strömning, som har sin maximala hastighet vid kammarens ytterkant 

och vortexorienterad strömning som har sin högsta hastighet i kammarens centrum. Den 

vortexorienterade strömningen syftar till att minska risken för sedimentering samtidigt som 

den laminära strömningen ska försöka erhålla en god omrörning längs med ytterkanterna. 

(Ahlbäck, 2014) 

Figur 8 visar hur jetomrörningssystemet ser ut ovanifrån sett. Där a) dubbelt jetmunstycke 

placerat längs rötkammarens yttre kant b) rötkammarens sett uppifrån, vilket visar hur flödet 

cirkulerar med hjälp av centrifugalpumpen och jetmunstyckena. De gula pilarna visar den 

vortexorienterade strömningen och de röda pilarna visar den laminära strömningen i 

rötkammaren c) skärande centrifugalpump. (Ahlbäck, 2014) 

 
 
Figur 8 Rötkammare utrustad med jetomrörning sett ovanifrån. (Ahlbäck, 2014) Denna bild 

är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt tillstånd. 

Materialet i rötkammaren sugs upp av ett rör som är utformat för låga förluster, vilket sker 

från den lägsta centrumpunkten i rötkammaren för maximal effekt. För att minimera 

förluster är den maximala hastigheten i röret dimensionerad till 2,1 m/s. Det nyinkomna 

substratet kan sedan tas in genom sugröret så att det direkt går igenom den skärande 

pumpen innan det matas ut till rötkammaren via munstyckena. Detta minskar risken för 

större partiklar i tanken och kan öka den aktiva ytan i den kemiska processen vilket i sin tur 

kan leda till ökad gasproduktion.  (Ahlbäck, 2014) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
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Figur 9 Sugrörets placering i rötkammaren. (Ahlbäck, 2014) Denna bild är upphovsrättsskyddad, 

och används med särskilt tillstånd. 

 
Inne i rötkammaren är fyra stycken jetmunstycken utplacerade (komponent 3, 4, 6 & 8) 

varav två av dem är av typ dubbelmunstycke (komponent 3 & 4). Dubbelmunstyckena är 

placerade längs med rötkammarens båda ytterkanter och nära botten, se figur 10 för exakt 

bild av konstruktionen. Dubbelmunstyckena syftar till att skapa laminär och vortexorienterad 

strömning i två olika zoner för optimal omrörning.  I rötkammarens övre del finns ett 

munstycke placerat som syftar till att förhindra skumbildning (komponent 8). Munstycket är 

utformat så att toppskiktets yta är mellan det översta och understa munstycket. Det övre 

munstycket verkar som skydd mot bildning av skum-eller svämtäcke genom att slå ner 

slammet mot ytan med hjälp av en spridarplåt. Även dessa munstycken (komponent 6 & 8) 

matas med slam från centrifugalpumpen (komponent 2) och kan aktiveras vid behov genom 

att ventiler (komponent 5 & 7) öppnas i styrsystem av driftoperatör. Systemet är i drift 40 

minuter åt gången följt av 90 minuters paus.  

  

 

 

Beskrivning av komponenter 

1. Sugrör 

2. Centrifugalpump 

3. Dubbelmunstycke 

4. Dubbelmunstycke 

5. Ventil 

6. Munstycke 

7. Ventil 

8. Munstycke för skumbrytning 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt


 24  

 

Figur 10 Rötkammare fyra som är utrustad med ett jetomrörningssystem, Ekeby reningsverk. 

(Svartström, 2014) Denna bild är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt tillstånd. 

Jetmunstyckenas placering i rötkammaren syftar till att uppnå fullständig omrörning. 

Munstyckenas position, vinklar samt innerdiameter för kontippen är utformade för att 

tillgodose optimal omrörning för rötkammarens konstruktion.                    

 

Figur 11 Konstruktion för dubbelmunstycke i ett jetomrörningssystem. (Ahlbäck, 2014) Denna bild 

är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt tillstånd. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
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4.1.3.2. Toppomrörning 

Blandningen för RK3 är kontinuerlig och sker mekaniskt med toppomrörning, ett system 

bestående av en propeller installerad för att röra om rötkammarens toppskikt samt en 

propeller för omrörningen av rötkammarens nedre del.  

 

Figur 12 Reviderad bild av toppomrörningssystem, vilket kan ses som identiskt med det vid Ekeby 

reningsverk. (Hellström, et al., 2009) Denna bild är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt 

tillstånd. 

Propellern för toppomrörningen och propellern för huvudomröraren är sammankopplade på 

en lång omröraraxel. Den övre propellern syftar främst till att vispa ner skum vid eventuell 

skumbildning. Drifttiden för bägge propellrarna är konstant, det vill säga 24/h per dygn. 

 

 

4.1.4 Uppgradering 

Den gas som bildas under rötningsprocessen består av ca 65 % metan och måste uppgraderas 

till en metanhalt på ca 97 % för att kunna nyttjas som fordonsgas. 

Rågasen transporteras från rötkammarna till en gasklocka där den mellanlagras, vidare 

transporteras gasen till uppgraderingen och utsätts först för en tryckhöjning via en 

kompressor. Därefter går gasen igenom en vattenskrubber för att renas från koldioxiden och 

sedan torkas. Efter avslutad uppgradering lagras den uppgraderade biogasen i en tank och 

leds via rör till en kompressor för att öka trycket och slutligen anländer gasen till 

tankstationen, redo att användas som fordonsgas. Anläggningen består även av en LNG- 

tank, naturgas som ska verka som back-up vid eventuell underproduktion av fordonsgas. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt


 26  

4.1.5 Rötrest 

Efter avslutad rötning tas rötresten ut i samma mängd från samtliga rötkammare parallellt 

och leds till en tank där det total omblandas. Uttaget av rötresten sker genom att rötresten ” 

bräddar kanten på rötkammarens topp, i samband med att nytt substrat pumpas in. Slammet 

förs sedan visare för avvattning vilket sker via silbandspress. När slammet når avvattningen 

har det en torrsubstanshalt mellan 2-3 %, vilken ökar till omkring 20 % när avvattningen är 

avslutad. När slammet uppnått önskad torrsubstanshalt pumpas det vidare till en slamsilo, 

där matas rötresten ut och förs via lastbilar till återvinningsmottagning i Lilla Nyby. Vattnet 

går sedan tillbaka till reningsverket och den uttagna rötresten används i nuläget som 

sluttäckningsmaterial vid deponin. 

4.2 Sammanställning av data  

4.2.1 Identifiering av parametrar 

Efter sammanställning av litteraturstudien så identifierades de parametrar som anses 

betydelsefulla vid en utvärdering av omrörningssystemens betydelse för biogasprocessen. 

Parametrarna delas in i två grupper, driftparametrar samt processparametrar. Där 

driftparametrar avser de parametrar vars värden går att ställa in manuellt och 

processparametrar avser de parametrar vars styrs av processens förlopp.  

Följande driftparametrar identifierades 

 Mängd pumpat material i m3 för respektive substrat 

 TS-halt för samtliga använda substrat 

 VS-halt för samtliga använda substrat 

 Organisk belastning (OLR) 

 Hydraulisk uppehållstid (HRT) 

 Elförbrukning för respektive rötkammare 

 Värmeförbrukning för respektive rötkammare 

 Temperatur 

 Omrörning 

 

Följande processparametrar identifierades  

 Gasutbyte, producerad biogas  

 Metanhalt på den erhållna rågasen  

 Flyktiga fettsyror (VFA) uppmätt för materialet i rötkammaren 

 Alkalinitet och pH värde för materialet i rötkammarna 

 TS- halt för det organiska materialet i rötkammarna  

 VS- halt för det organiska materialet i rötkammarna 

 Utrötningsgrad  
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4.2.2 Data från Ekeby reningsverk; Januari- oktober 2014 

Erhållen data från Ekeby reningsverk för perioden januari- september år 2014 som är av 

intresse för studien innefattar 

 Driftrapport för gasproduktionen vilket inkluderar gasproduktionen för varje enskild 

rötkammare, totala flödet för varje rötkammare, panna och fackling uppmätt av 

huvudmätaren i maskinhuset samt metanhalten på den producerade rågasen. 

 Biomassa från Lilla Nyby vilket inkluderar levererad mängd substrat mätt i kg för varje 

månad, TS-halt och VS-halt för det erhållna substratet samt beräknad mängd TS mätt i ton 

och beräknad mängd organiskt TS mätt i ton. 

 Levererad mängd fett från specifik plats mätt i ton 

 Levererad mängd biomassa mätt i ton från externa leverantörer; GB, drank och övriga 

leverantörer.  

 Utgående mängd slam från råslamsavvattningen för varje dag, det vill säga den mängd slam 

som pumpas till rötkammarna. 

 Elförbrukningen för varje dag uppmätt i antal kWh/dygn för varje rötkammarpar, det vill säga 

den sammanslagna elförbrukningen för RK3 och RK4.  

 Värmeförbrukning för varje dag uppmätt för vare rötkammare i antal kWh/dygn.  

 Labbanalys för biomassan levererad från Lilla Nyby före hygienisering. Labbanalyserna 

innefattar pH, TS-halt samt VS-halt för substratet och är tagna med en variation på en till fyra 

gånger i månaden för perioden januari- september 2014.  

 Labbanalys för slammet efter avvattning, det vill säga det slam som sedan pumpas till 

rötkammarna. Labbanalyserna innefattar pH, TS-halt samt VS-halt och är tagna en till tre 

gånger i månaden för perioden april- juni år 2014. 

 Labbanalys från RK3-RK4, vilket innefattar TS-halt, VS-halt samt pH och vätebikarbonat 

(HCO3). Testerna är tagna en till två gånger i månaden under perioden januari- maj 2014.  

 

4.2.2.1. Rågasproduktion 

Data som erhölls från Ekeby reningsverk innefattade driftrapport gällande gasproduktionen 

för varje rötkammare uppmätt av en flödesmätare av sorten venturirör samt den totala 

gasproduktionen för sammanlagda rötkammare uppmätt av en flödesmätare i maskinhuset, 

panna samt den gas som facklats bort. Vid analys av gasproduktionen så framkom det att den 

totala gasproduktionen uppmätt för varje enskild rötkammare inte överensstämmer med det 

flöde som är uppmätt i maskinhuset inkluderat panna och fackling. 

Vid utvärdering av gasproduktionen för rötkammare tre och fyra så konstaterades allt för stor 

osäkerhet kring mätvärdens variation. Då studien syftar till att utvärdera RK3 och RK4 så 

sorterades värden som avvek mer än 20 % från medianvärdet för gasproduktionen för 

respektive rötkammare ut, för att se om det fanns något samband i gasproduktionen mellan 

de två rötkammarna.  

Resultatet av utsortering av mätdata visar på en högre gasproduktion för rötkammare fyra. 

Dock var det fortfarande svårt att se ett samband mellan för vilken period som rimliga 

mätvärden inträffade för både RK3 och RK4 samtidigt.  
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4.3 Utvärderingsperiod 

Tillsammans med personalen på Ekeby reningsverk bestämdes att en testperiod med 

noggrannare mätningar av berörda parametrar för RK3 och RK4 skulle ske från och med 

2014-11-04 till och med 2014-12-02. För att kunna jämföra toppomrörningssystemet med 

jetomrörningssystemet är det av stor vikt att driftförhållanden mellan RK3 och RK4 hålls så 

jämna som möjligt, så att fördelningen av biomassa och slam till varje rötkammare är lika 

samt att flödesmätarna rengörs dagligen för att erhålla bättre data för gasproduktionen. 

Protokoll med de parametrar som innefattar testperioden redovisas i bilaga 1.  

4.3.1 Flöde 

Beräkningarna av flödet för respektive substrat utgår från att RK3 och RK4 matas med 

samma mängd material per dygn. Till grund för det resonmenaget är att värmeförbrukningen 

för RK3 och RK4 är jämn, vilket tyder på att det matas med samma mängd material.  

4.3.1.1. Slam 

Totala volymen slam som rötas loggas automatiskt för varje timme. Volymen avloppsslam till 

respektive rötkammare beräknas enligt 

𝑆𝑙𝑎𝑚

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

∑ 𝐼𝑛𝑚𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑅𝐾2,𝑅𝐾3 𝑜𝑐ℎ 𝑅𝐾4 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒

3∗         Formel 1 

* Slammängden antas fördelas jämt över RK2, RK3 och RK4.  

Där det ingående slammet för samtliga rötkammare (RK2, RK3 och RK4) är ett medelvärde 

som registreras automatiskt i autorapport uttryckt i m3/ timme. Genom att addera samtliga 

av dygnets timmar fås den totala slammängden per dygn som fördelas jämt över RK2, RK3 

och RK4.  

Värmeåtgången för RK3 och RK4 är densamma därmed antas samma mängd slam rötas i 

respektive rötkammare då slammet är det substrat som kräver mest värme för att uppnå 

lämplig rötningstemperatur. 

4.3.1.2. Biomassa, fett och GB rester 

Biomassa, fett och GB rester rötas enbart i RK3 och RK4 under utvärderingsperioden. Det är 

antaget att de ovan nämna substraten som levereras till Ekeby reningsverk rötas samma dygn 

som de mottas.  

Biomassan från Lilla Nyby levereras regelbundet och mängden fås från vågsedlar och 

redovisas i kg. Densiteten för biomassa är antagen till 650 kg/m3. (Avfall Sverige, 2011) 

Därefter får volymen enligt 

𝑉 =
𝑚

𝜌
         Formel 2 
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V är volymen för biomassa uttryckt i m3. 

ρ är densiteten för biomassa uttryckt i kg/m3. 

m är massan uttryckt i kg.  

Volymen biomassa som pumpas in till respektive rötkammare per dygn ges enligt  

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 =
∑ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 𝑚3 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 

2
   Formel 3 

Fettet som rötas kommer från fettavskiljare från diverse företag och restauranger i 

närområdet. Mängden fett fås från vågsedlar och redovisas i ton. Densiteten för fett är 

antagen till 1000 kg/m3 enligt (Niklasson, 2010) och volymen för den mängd fett som 

pumpas in dagligen till RK3 samt RK4 beräknas på samma sätt som för biomassan från Lilla 

Nyby enligt formel 2 samt formel 3.  

Den mängd material som rötas i form av glassrester från GB redovisas i m3 och under 

utvärderingsperioden så mottas enbart en leverans.  

4.3.1.3. Flöde beräknat utifrån energibalans för värmeförbrukningen  

Utifrån värmeförburkningen för respektive rötkammare har den massa som värms 

beräknats, för att säkerhetsställa att flödet är relativt jämt till varje rötkammare. 

Energibalansen för den massa som värms är enligt följande 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑡       Formel 4 

Q  Den värme som krävs för att värma slammet uttryckt i kWh 

m  Slammets massa uttryckt i kg 

cp  Den specifika värmekapaciteten för vatten uttryckt i kg/kJ,◦ C 

∆t  Temperaturskillnaden på slammet före och efter värmeväxlaren, uttryckt i ◦ C 

Följande förenklingar har gjort gällande energibalansen 

 Den specifika värmekapaciteten för slam är antagen till samma värde som för vatten, det vill 

säga 4, 19 kJ/kg, ◦ C. 

 Den massa som beräknas värmas till 37 ◦ C är antagen att endast bestå av slam.  

 Biomassan som pumpas från hygieniseringen till värmeväxlaren har en temperatur runt 70 ◦ C 

och bidrar på så vis till uppvärmningen av slam, vilket gör att biomassan inte kräver någon 

energi.  

 Den mängd fett och GB-glassrester som antas rötas har antagits försumbar vid beräkning av 

energibalans då det är en liten mängd av det totala flödet.  

 Det inkommande slammet har en temperatur på 11 ◦ C och värms därefter till 37 ◦ C. 

 

Fullständiga beräkningar gällande energibalans för respektive rötkammare går att finna i 

bilaga 2.  
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4.3.2 VS-halt och TS-halt 

4.3.2.1. Substrat 

TS-halt och VS-halt för samtliga substrat antas vara densamma för bägge rötkammarna, då 

de antas matas med samma andel substrat. 

Provtagning för TS- halt och VS-halt för slam och biomassa från Lilla Nyby har skett fyra 

gånger under utvärderingsperioden, därefter har ett medelvärde beräknats som sedan har 

använts. Gällande fett och glassrester från GB har TS-halt och VS-halt antagits till rimliga 

värden efter samtal med personal vid reningsverket. Samtliga uppmätta värden för 

utvärderingsperioden kan ses i bilaga 5. 

 

4.3.2.2. Rötkammare 

Provtagning av VS-halt och TS-halt för RK3 samt RK4 har skett en till två gånger i veckan 

under utvärderingsperioden, totalt har provtagning skett under sju tillfällen. Därefter har ett 

medelvärde tagits fram för respektive rötkammare. , samtliga uppmätta värden för 

utvärderingsperioden kan ses i bilaga 5. 

 

4.3.3 Organisk belastning 

Den organiska belastningen är ett mått på hur mycket ”mat” mikroorganismerna matas med 

och beräknas enligt (Schnürer & Jarvis, 2009) 

𝑂𝐿𝑅 =
𝑞∗𝐾

𝑉
                        Formel 5 

q  Det flöde som substratet matas in med till rötkammaren uttryckt i m3/dygn 

K Koncentrationen av VS uttryckt i kg VS/m3 

V Rötkammarens volym uttryckt i m3 

Samtliga parametrar som ingår i beräkningen av den organiska belastningen är lika för 

respektive rötkammarna, därmed fås samma organiska belastning för RK3 som för RK4. I 

tabell 2 redovisas den densitet som använts för respektive substrat vid beräkning av 

koncentrationen av VS uttryckt i kg VS/m3.  
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Tabell 2 Visar den densitet som använts för respektive substrat vid beräkning av koncentrationen av 

VS uttryckt i kg VS/m3. 

Substrat   ρ [kg/m3]    Referens 

Slam    1000     (Sellgren, 2003)  

Biomassa   650     (Avfall Sverige, 2011) 

Fett    1000     (Niklasson, 2010)  

GB    650     (Niklasson, 2010)* 

*Antar samma densitet för glassrester från GB som för biomassa, då det bara står för 0,5 % av den 

totala substratmängden.  

 

4.3.4 Uppehållstid 

 

Uppehållstiden har beräknas enligt (Schnürer & Jarvis, 2009) 

𝐻𝑅𝑇 =
𝑉𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒

𝑞
 

           Formel 6 

Vrötkammare   Rötkammarens volym uttryckt i m3 

q   Flödet in i rötkammare uttryckt i m3/dygn 

 

Då mängden substrat som rötas i respektive rötkammare antas vara densamma samt att 

volymen för rötkammarna är identisk så blir uppehållstiden för RK3 samt RK4 densamma.  

 

4.3.5 Utrötningsgrad 

 

Utrötningsgraden har beräknats enligt följande formel (Schnürer & Jarvis, 2009) 

𝑈𝑡𝑟ö𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑆𝑖𝑛∗𝑉𝑆𝑖𝑛−𝑇𝑆𝑢𝑡∗𝑉𝑆𝑢𝑡

𝑇𝑆𝑖𝑛∗𝑉𝑆𝑖𝑛
∗ 100   Formel 7 

 

TSin är ett medelvärde av TS-halten beräknat för samtliga substrat uttryckt i procent. 
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VSin är ett medelvärde av TS-halten beräknat för samtliga substrat uttryckt i procent. 

TSut är TS-halten för respektive rötkammare uppmätt veckovis under utvärderingsperioden. 

VSut är VS-halten för respektive rötkammare uppmätt veckovis under utvärderingsperioden.  

Där TSin är framtaget i samband med handledare och beräknas enligt 

𝑇𝑆𝑖𝑛 =
𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚∗𝑉𝑠𝑙𝑎𝑚+𝑇𝑆𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎∗𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎+𝑇𝑆𝑓𝑒𝑡𝑡∗𝑉𝑓𝑒𝑡𝑡+𝑇𝑆𝐺𝐵∗𝑉𝐺𝐵

𝑉𝑠𝑙𝑎𝑚+𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎+𝑉𝑓𝑒𝑡𝑡+𝑉𝐺𝐵
  Formel 8 

Där TSin är uttryckt i procent, volymen för samtliga substrat är uttryckt i m3 och TS-halten för 

respektive substrat redogörs i procent.  

Där VSin är framtaget i samarbete med handledare och beräknas enligt 

𝑉𝑆𝑖𝑛 =
𝑉𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚∗ 𝑉𝑠𝑙𝑎𝑚+𝑉𝑆𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎∗𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎+𝑉𝑆𝑓𝑒𝑡𝑡∗𝑉𝑓𝑒𝑡𝑡+𝑉𝑆𝐺𝐵∗𝑉𝐺𝐵

𝑉𝑠𝑙𝑎𝑚+𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎+𝑉𝑓𝑒𝑡𝑡+𝑉𝐺𝐵
  Formel 9 

Där VSin är uttryckt i procent, volymen för samtliga substrat är uttryckt i m3 och VS-halten 

för respektive substrat redogörs i procent.  

Utrötningsgraden för utvärderingsperioden har beräknats veckovis där VS-halten och TS-

halten för respektive substrat är de medelvärden som redovisas i bilaga 5. De värden som 

använts för VS-halten och TS-halten för respektive rötkammare är uppmätta veckovis.   

4.3.6 pH, alkalinitet och flyktiga fettsyror  

4.3.6.1. pH och alkalinitet 

Provtagning av bikarbonaten, BA, som mäts i mg HCO3/ l är tagna med ett intervall på 1- 2 

gånger i veckan för respektive rötkammare. pH värdet för respektive rötkammare är även det 

taget en till två gånger i veckan för respektive rötkammare. För de veckor där fler än ett prov 

tagits för BA och pH har ett medelvärde använts. 

   

4.3.6.2. Flyktiga fettsyror 

Flyktiga fettsyror uttrycks i ättiksyra per liter och mäts i mg HAc/l. Provtagning av flyktiga 

fettsyror har skett två gånger under vecka 2 på utvärderingsperioden. Av dessa två mätvärden 

togs ett medelvärde fram för respektive rötkammare. 

 

4.3.7 Gasproduktion 
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4.3.7.1. Potentiell gasproduktion 

Den potentiella metanproduktionen ger en indikation på vilka värden som är rimliga 

gällande gasproduktionen, vilket underlättar vid utsortering av data. 

Potentiell metanproduktionen för varje dygn under utvärderingsperioden har beräknats 

enligt följande  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑁𝑚3/𝑑𝑦𝑔𝑛] = 𝛽𝑠𝑙𝑎𝑚 + 𝛽𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + 𝛽𝑓𝑒𝑡𝑡    Formel 10 

Där β står för den potentiella metanproduktionen för respektive substrat uttryckt i Nm3 

metan. 

Den potentiella metanproduktionen för varje enskilt substrat fås enligt 

𝛽𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 =  𝛼𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗  𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑟𝑎𝑡      Formel 11 

Där αsubstrat är den potentiella metanproduktionen för respektive substrat uttryckt i Nm3 

metan/ton TS och Msubstrat är massan för varje substrat uttryckt i ton TS/dygn. Samtliga 

nyckeltal för potentiell metanproduktion (α) för varje substrat ges i tabell 8.  

Massan för varje substrat uttryckt i ton TS ges enligt 

𝑀𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑇𝑆𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑚𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡      Formel 12 

Där TSsubstrat är de medelvärden som redovisas för samtliga substrat i bilaga 5 och msubstrat är 

massan/ dygn för respektive substrat.  

Tabell 3 Visar den teoretiskt potentiella metanproduktionen för respektive substrat.  

Substrat Metanproduktion 𝜶 [Nm3 metan/ton TS] Referens 

Slam    195    (Biomil AB, Envirum AB, 2008) 

Biomassa   650    (Biomil AB, 2012) 

Fett    380    (Biomil AB, 2012) 

GB    650*    (Biomil AB, 2012) 

*Den potentiella metanproduktionen för glassrester antas till samma som för biomassa, men har i 

den här studien antagits som försumbar, då enbart 0,5 % av den totala mängden substrat som rötas 

består av glasrester från GB. 

4.3.7.2. Verklig gasproduktion 

För att få en översiktlig bild av hur den verkliga gasproduktionen ser ut sorterades värden ut 

genom en modell i programmet Excel. Värdena sorterades ut enligt fyra modeller där 1) 

värden som avviker mindre än ± 10 % från medianvärdet, 2) värden som avviker mindre än ± 



 34  

20 % från medianvärdet, 3) värden som avviker mindre än ± 30 % från medianvärdet, 4) 

värden som avviker mindre än ± 40 % från medianvärdet. Samtliga resultat återges i bilaga 7.  

Medianvärdet för rötkammare tre är 928 Nm3/ dygn jämfört med rötkammare fyras 776 

Nm3/ dygn, där totala antalet mätvärden är 29 stycken för respektive rötkammare. 

Medelvärdet för rötkammare tre under testperioden är 955 Nm3/dygn jämfört med 3023 

Nm3/ dygn för rötkammare fyra. Standardavvikelsen för RK3 är 119 respektive 11 968 för 

RK4. Av ovanstående analys kan man utläsa att spridningen i data gällande gasproduktionen 

är märkbart större för rötkammare fyra med jetomrörning än för rötkammare tre som 

använder sig av toppomrörning. Då variationen och antalet missanvisande värden förekom i 

större utsträckning för rötkammare fyra än för rötkammare tre, så ansågs inte ovanstående 

analys ge den bästa bilden av den verkliga gasproduktionen.  

4.3.7.3. Verklig gasproduktion som används i analysen 

En ny modell för att sortera ut avvikande värden togs därför fram. Av de totala 29 

mätvärdena så sorterades samtliga värden som överskred 1600 Nm3/dygn efter att ha 

beräknat potentiell biogasproduktion för samtliga substrat. Värden under 350 Nm3/dygn 

sorterades också bort då de ansågs som orimligt små. För rötkammare tre låg samtliga 29 

mätvärden inom det angivna intervallet 350 Nm3< Gasproduktion <1600 Nm3/dygn jämfört 

med20 av 29 värden för rötkammare fyra. För att kunna jämföra gasproduktionen för varje 

enskild rötkammare med varandra så togs de mätvärden för rötkammare tre som sammanföll 

med de avvikande värdena för rötkammare fyra bort, vilket resulterade i totalt 20 mätvärden.  

 

4.3.8 Energiförbrukning 

För att se hur energiförbrukningen kan reduceras av olika intensitet på jetomrörningen så 

har tre olika driftfall studerats teoretisk. Då det inte fanns möjlighet att i praktiken studera 

hur gasproduktionen påverkas av omrörningens intensitet och varaktighet så har den 

forskning som finns inom ämnet fått ligga till grund för resonemanget.  

Driftfall A är basscenariot det vill säga 40 minuters omrörning följt av 90 minuters paus, 

driftfall B är 30 minuters omrörning följt av 6 timmars paus och driftall C är 10 min 

omrörning följt av 230 minuters paus. Driftfall A är så som anläggningen körs i dagsläget och 

utgångsläget för samtliga beräkningar.  

Driftfall B har Sulaiman et al. (2009) som referens, vars studie granskar fyra olika 

omrörningstyper; naturlig omrörning, minimal horisontell omrörning, minimal vertikal 

omrörning samt kraftig omrörning. Fallet som används som källa för driftfall B är minimal 

vertikal omrörning.  

Studien görs på en fullskalig biogasanläggning som röter rester från palmolja. Driftfall C är 

baserat på Kowalczyk et al. (2013) studie som undersöker olika varaktighet på omrörningen i 

labbskala. Substratet som rötas är majsensilage tillsammans med kogödsel. 
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Gällande rötkammare tre med toppomrörning så är det inte av intresse för studien att se hur 

energiförbrukningen ändras vid olika driftfall då syftet med denna studie i första hand är att 

utvärdera jetomrörningssystemet. 

4.3.8.1. Tuggerpump för värmecirkulation  

Båda rötkammarna använder sig av en tuggerpump, även kallas chopperpump, för att pumpa 

det slam som tas ut från respektive rötkammare till sin värmeväxlare. Slammet cirkulerar 

därefter över respektive slam/vatten-värmeväxlare för att sedan matas tillbaka in i 

rötkammaren. Energianvändningen för respektive tuggerpump har beräknats genom att 

sammanställa energiförbrukningen under den uppmätta testperioden och sedan har ett 

medelvärde beräknats. Det är inte aktuellt att ändra driften för pumparna och därför har det 

inte tagits hänsyn till olika driftfall. Se bilaga 2 för utförligare beräkningar av 

energiförbrukningen för respektive pump. 

4.3.8.2. Toppomrörning 

För toppomrörningssystemet har viktiga parametrar så som spänning, ström och drifttid 

identifieras för att beräkna dess energiförbrukning, vilket återges i tabell 4.  

Tabell 4 Indata för toppomrörningssystemet vid rötkammare tre avläst vid Ekeby reningsverk.  

Märkeffekt       Märkspänning       Märkström      Varvtal           Drifttid 

      [kW]                     [Volt]                    [Ampere]                  [rpm/min]           [h/dygn] 

     2,2                       400                  5,6                            1415                    24 

Effekten har beräknats enligt följande  

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼      Formel 13 

Där U är märkspänningen mätt i volt och I är märkströmmen mätt i Ampere. 

Energiförbrukningen per dygn har beräknats enligt 

𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 𝑃 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑    Formel 14 

Där P är den erhållna effekten i kW och drifttiden är antal timmar som omrörningen är i drift 

per dygn.  

4.3.8.3. Jetomrörning  

Driftfall A är basscenariot som omrörningen styrs i nuläget, det vill säga 40 minuters 

omrörning följt av 90 minuters paus. Den energiförbrukning som är beräknad för 

basscenariot har använts som grund för att ta fram energiförbrukningen för övriga tänkbara 

driftfall, vilket redovisas i bilaga 2 tillsammans med utförligare beräkningar gällande 

samtliga driftfall.  
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De avlästa värdena för jetomrörningen är avlästa under en period på 23 dagar vilket ger att 

energiförbrukningen per dygn kan beräknas enligt 

𝐸𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∑
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑦𝑔𝑛 
   Formel 15 

Eftersom det är känt att systemet är i drift under 40 minuter för att sedan vara i paus i 90 

minuter, kan den totala drifttiden för en ”körning” samt antal körningar/dygn beräknas. 

Därefter kan antal minuter och timmar som systemet är i drift samt i paus beräknas och på så 

sätt kan en genomsnittlig effekt för systemet tas fram enligt 

𝑃𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐸𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛
     Formel 16 

Den beräknade genomsnittliga effekten har sedan fått ligga till grund för att beräkna 

energiförbrukningen för resterande driftfall. 

Energiförbrukningen per dygn för driftfall B och C beräknas enligt 

𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 ∗ 𝑃     Formel 17 

 

4.4 Anläggningar med jetomrörning  

Då de ännu inte finns forskning tillgänglig om just jetomrörningssystem så har de 

anläggningar som installerat systemet från samma tillverkare som den befintliga modellen på 

Ekeby reningsverk kontaktats. Tanken är att det ska ge en bredare bild av vilka 

processlösningar som finns tillgängliga för systemet, påverkan på gasproduktionen samt 

driftförutsättningar. 

4.4.1 Kontaktade anläggningar med jetomrörningssystem från MAFpump 

Totalt har tjugo stycken anläggningar installerat jetomrörningssystemet från MAFpump, 

vilket kan ses i tabell 5. (Ahlbäck, 2014) Av de tjugo anläggningarna har de fyra som är 

installerade under 2014 inte kontaktats, då de antagits att en utvärdering av dessa system 

inte finns tillgänglig ännu. Anläggningen i Ulsan, Korea, Tranås Biogas samt Nora 

avloppsreningsverk har inte heller kontaktas. Ekeby reningsverk räknas bort, då denna studie 

avser att utvärdera det systemet. 

 

 Tabell 5 Visar samtliga anläggningar med installerat jetomrörningssystem från MAFpump AB 

(Ahlbäck, 2014) 

Anläggning     Installations år  Kontaktat 
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Laholmsbuktens VA, Halmstad Kommun  2007    Ja 

NSVA AB, Landskrona kommun   2008    Ja 

Alviksgården AB     2008    Ja 

Laholm Biogas AB     2008    Ja 

Ängstorp ARV, Laholms kommun   2009    Ja 

Hallstahammar Kommun    2009    Ja 

Tranås Biogas, Browik     2009    Nej 

Elis Johansson Smida AB, Brålanda Biogas  2010    Ja 

Scandinavian Biogas AB, Ulsan i Korea  2010    Nej 

Bergslagen Kommun, Nora ARVa   2010    Nej 

Ekeby ARVa, Eskilstuna        2010    - 

Scandinavian Biogas AB, Varbergs kommun  2011    Ja  

Oskarshamn Kommun     2012    Ja 

NSVA AB, Helsingborgs kommun   2013    Ja 

Boden Kommun     2013    Ja 

Borlänge Energi AB     2013    Ja 

Klippans Kommun     2014    Nej 

Surahammars Kommun    2014    Nej 

Helsingborgskommun no 2, NSVA   2014    Nej 

Scandinavian Biogas AB, Sofielund biogas  2014    Nej 

 

5 RESULTAT 

5.1.1 Driftparametrar 

5.1.1.1. Flöde 

Beräkningarna av flödet för respektive substrat utgår från att rötkammare tre och fyra matas 

med samma mängd material per dygn. Den största delen material som rötas under 

utvärderingsperioden är slam (86 %) följt av biomassa (12 %) och fett (1 %) samt en liten del 

glassrester från GB (0,5 %). I bilaga 4 redovisas beräknat flöde för samtliga substrat under 

testperioden. Fördelningen av de olika substratens volymflöden under utvärderingsperioden 

återges i figur 13. 

 

                                                        

a ARV står i detta fall för Avloppsreningsverk.  
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Figur 13 Substratfördelningen för varje dygn som antas vara samma för RK3 och RK4. 

Värmeåtgången för RK3 och RK4 är relativt lika och därmed antas samma mängd slam rötas 

i respektive rötkammare då slammet är det substrat som kräver mest värme för att uppnå 

lämplig rötningstemperatur.  Värmeförbrukningen för respektive rötkammare under 

utvärderingsperioden återges i figur 14.  

 

Figur 14 Värmeförbrukningen för respektive rötkammare under utvärderingsperioden.  

Värmeförbrukningen för respektive rötkammare följer samma mönster under hela 

utvärderingsperioden. RK4 har en något större värmeåtgång under perioden 2014-11-08 till 

2014-11-10 samt 2014-11-16 till 2014-11-18 samtidigt som RK3 har en något högre 

förbrukning i början av utvärderingen samt 2014-11-18 till 2014-11-23 samt mellan 2014-11-

12 till 2014-11-29. Den totala värmeförbrukningen för utvärderingsperioden är 37 450 kWh 

för RK3 respektive 35 345 kWh för RK4. I figur 15 återges hur det ingående volymflödet för 
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samtliga substrat varierar med värmeförbrukningen för respektive rötkammare under 

utvärderingsperioden.  

 

Figur 15 Värmeförbrukningen i förhållande till det beräknade ingående totalflödet för respektive 

rötkammare.  

5.1.1.2. Flöde beräknat utifrån energibalans för värmeförbrukningen  

Den totala massan som matas till respektive rötkammare består av 86 % slam. Den massa 

slam som värms i respektive rötkammare är beräknat utifrån en energibalans. Resultatet 

visar på att den totala massan som värms i RK3 under utvärderingsperioden är 1 237 562 kg 

jämfört med RK4s 1 168 001 kg. Vilket visar på att den totala massa slam som matas till RK3 

är 6 % större än den som matas till RK4.  

Figur 16 visar hur slamflödet uttryckt i kg/dygn varierar för respektive rötkammare under 

utvärderingsperioden, beräknat utifrån en energibalans av värmeförbrukningen. Där 

värmeförbrukningen uttrycks i kWh/dygn och är den energi som krävs för att värma slammet 

från 11 ◦ C till 37 ◦ C. Värmeförbrukningen är data som registreras automatiskt erhållen från 

Ekeby reningsverk.  
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Figur 16 Slamflödet uttryckt i kg/dygn samt värmeförbrukningen uttryckt i kWh/dygn för 

respektive rötkammare under utvärderingsperioden.  

5.1.1.3. VS-halt och TS-halt 

Då samma mängd substrat antas matas till R3 och RK4 blir även TS-halten och VS-halten på 

de olika inkommande materialen lika för bägge rötkammarna vilket visas i tabell 6.  

Tabell 6 Medelvärden för VS (av TS) samt TS-halt gällande samtliga använda substrat under 

utvärderingsperioden.  

Medelvärde       Slam       Biomassa  Fett  GB 

VS (av TS) [%]      74,1   89,2  95  95 

TS [%]         4,8   12  4  25  

 

Däremot ses en skillnad i VS-halt och TS-halt vid provtagning från respektive rötkammare 

under utvärderingsperioden, vilket återges i tabell 7 för rötkammare tre samt i tabell 8 för 

rötkammare fyra. 

 

Tabell 7 VS-halt och TS-halt veckovis samt medelvärde och standardavvikelse baserat på samtliga 

provtagningar under utvärderingsperioden för RK3. 

RK3 Vecka   Datum  VS av TS [%]  TS [%] 

 1   4/11 till 10/11  60,3   2,5 

 2   11/11 till 17/11  58,9*   2,5* 
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 3   18/11 till 24/11  59,2**   2,6** 

 4   25/11 till 2/12  59,9   2,6 

Medelvärde       59,39 ± 0,6   2,56 ± 0,05 

*Medelvärde utav två provtagningar under den aktuella perioden. **Medelvärde utav tre 

provtagningar under den aktuella perioden. 

Medelvärde och standardavvikelse är beräknat utifrån samtliga provtagningar gällande TS 

och VS-halt under perioden 2014-11-04 till 2014-12-02, vilket gäller för respektive 

rötkammare. 

Tabell 8 VS-halt och TS- halt veckovis samt medelvärde och standardavvikelse baserat på samtliga 

provtagningar under utvärderingsperioden för RK4. 

RK4 Vecka   Datum  VS av TS [%]  TS [%] 

 1   4/11 till 10/11  65,4   1,4 

 2   11/11 till 17/11  65,1*   2,8* 

 3   18/11 till 24/11  66,3**   2,8** 

 4   25/11 till 2/12  65,6   2,9 

Medelvärde      65,74 ± 0,61  2,59 ± 0,49 

*Medelvärde utav två provtagningar under den aktuella perioden. **Medelvärde utav tre 

provtagningar under den aktuella perioden. 

 

 

5.1.1.4. Organisk belastning och uppehållstid 

Då samma mängd substrat av samma karakteristik och koncentration antas rötas i båda 

rötkammarna samt att dess volym och konstruktion är identisk så blir resultatet gällande 

organisk belastning samt uppehållstid lika för bägge rötkammarna, vilket återges i figur 17. 

Den hydrauliska uppehållstiden för totala perioden är beräknad till 11,2 dygn och den 

organiska belastningen för samma period är 3,56 kg VS/m3, dygn.  
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Figur 17 Beskriver hur hydrauliska uppehållstiden samt organiska belastningen varierar över 

utvärderingsperioden, då de antas vara lika för RK3 och RK4.  

 

 

5.1.2 Processparametrar 

5.1.2.1. Utrötningsgrad 

Utrötningsgraden för RK3 och RK4 återges i figur 18 samt i tabell 9. Resultatet visar en 

relativt jämn utrötningsgrad för RK3 medan utrötningsgraden för RK4 har sin topp i början 

av utvärderingsperioden för att sedan mattas av och vara något lägre än för RK3 under den 

resterande tiden. 
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Figur 18 Beskriver hur utrötningsgraden varierar veckovis under utvärderingsperioden för RK3 och 

RK4.  

Den beräknade utrötningsgraden för respektive vecka av utvärderingsperioden redovisas i 

procent för RK3 och RK4 i tabell 9. Där återges även utrötningsgraden som beräknat 

medelvärde för utvärderingsperioden.  

Tabell 9 Utrötningsgraden veckovis för respektive rötkammare under utvärderingsperioden.  

Vecka   RK3 [ %]   RK4 [%] 

1   64, 6     78, 5 

2   65, 5    58, 9 

3   67, 8    61, 1  

4   63,2    55, 6 

Medelvärde  65, 3 ± 1,6   63, 2 ± 8,9 

 

Hur stor andel av VS som brutits ned under perioden för respektive rötkammare talar för hur 

väl nedbrytningen verkar. Då samma mängd antas rötas i bägge rötkammarna och ha 

identisk substratfördelning kan man i figur 19 se att rötkammare tre bryter ner en större del 

organiskt material då dess VS-halt är lägre än rötkammare fyras.  
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Figur 19 Andel av VS som brutits ned för respektive rötkammare under utvärderingsperioden i 

förhållande till det inkommande flödet.  

 

5.1.2.2. pH, alkalinitet och flyktiga syror 

pH värdet för respektive rötkammare är uppmätt veckovis och återges i figur 20. Optimalt 

pH värde för en anaerob process ligger mellan 6,8- 7,2 3 enligt (Gerardi, 2003), vilket uppnås 

i RK4 under hela utvärderingsperioden. Under vecka tre är pH värdet för RK3 7,3, vilket 

ligger inom marginalen för tillåtna värden även om det inte anses som optimalt. 
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Figur 20 pH värdet för RK3 och RK4 veckovis för utvärderingsperioden. 

 

Bikarbonatalkaliniteten är uppmätt veckovis för respektive rötkammare under 

utvärderingsperioden och återges i figur 21.  Bikarbonatalkaliniteten, BA, är något låg för 

rötkammare fyra under vecka tre och fyra. En låg alkalinitet ger sämre tolerans mot VFA 

samt kan bidra till pH sänkning. BA för stabila processer bör ligga mellan 3000- 15 000 mg 

HCO3/l (Schnurer, 2015), vilket uppnås för RK3 under hela perioden samt för RK4 under 

vecka 1, 2 och 4. 

 

 

Figur 21 Bikarbonatalkaliniteten för RK3 och RK4 veckovis för utvärderingsperioden.  
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Samtliga provtagningar är gjorda veckovis och resultaten av de uppmätta värdena för 

respektive rötkammare gällande pH och bikarbonatalkalinitet redovisas i tabell 10. Där 

återges även medelvärde för hela utvärderingsperioden samt dess standardavvikelse.  

Tabell 10 pH- värde samt bikarbonatalkaliniteten för RK3 och RK4 veckovis under 

utvärderingsperioden samt medelvärde för hela perioden med standardavvikelse.  

Vecka        RK3 pH       RK3 BA [mg HCO3/l] RK4 pH    RK4 BA [mg HCO3/l]  

1   7,1  3200   7,1  3200       

2  7,3  3100   7,2  3000 

3  7,3  3300   7,2  2950 

4  7,1  3200   7,1  3000 

Medelvärde 7,2 ±0,08 3200 ±81,6  7,15 ±0,04 3038 ± 110,9 

 

Flyktiga fettsyror mäts i andelen ättiksyra per liter och uttrycks i mg HAc/l. Under 

utvärderingsperioden skedde provtagningen av flyktiga syror endast två gånger under vecka 

två, ett medelvärde för respektive rötkammare återges i tabell 11.  Optimala värden för 

flyktiga fettsyror ligger inom intervallet 50-500 mg HAc/l (Gerardi, 2003), vilket uppnås för 

bägge rötkammarna.  

Tabell 11 Samtliga provtagningar av flyktiga fettsyror, medelvärde samt standardavvikelse för 

respektive rötkammare. 

Datum   RK3 F.ls [mg HAc/l]  RK4 F.ls [mg HAc/l] 

2014-11-10   120     140 

2014-11-13   110     130 

Medelvärde   115 ± 5    135 ± 5  

 

 

5.1.2.3. Gasens metanhalt 

Ett annat mått på hur väl processen verkar är gasens metanhalt. Störningar i form av VFA 

bildning med pH sänkning som följd kan visa sig på gasens halt av metan. En hög metanhalt 

talar för bättre kvalité på gasen och det krävs mindre energi vid uppgradering till fordonsgas. 

I detta fall mät gasens metanhalt för den gas som produceras av samtliga rötkammare, det 
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vill säga även RK2. Resultatet för metanhalten på den totala gasen för utvärderingsperioden 

återges i figur 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Rågasens totala metanhalt för RK2, RK3 och RK4 under utvärderingsperioden. 

5.1.3 Gasproduktion 

Resultatet av utsorterad mätdata som använts i studien för RK3 och RK4 återges i figur 23, 

där de värden som är satta till noll låg inte inom det givna intervallet på 350 Nm3 < 

Gasproduktion < 1600 Nm3.  

 

Figur 23 Utsorterad mätdata för gasproduktion för RK3 och RK4 som använts i analysen. 

Totalt låg 20 av 29 mätvärden inom det givna intervallet och kunde användas för att 

analysera gasproduktionen för utvärderingsperioden.  
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Data som inte blivit utsorterad samt den beräknade potentiella biogasproduktionen återges i 

figur 24. Vilket visar att gasproduktionen för RK3 är relativt jämn under hela perioden, 

förutom ett utstickande värde i slutet av utvärderingsperioden. Gasproduktionen för RK4 

visar betydligt större variationer, där orimliga värden som 60 000 Nm3 samt 0 Nm3 visar sig. 

Utifrån figur 24 ses en viss tendens till att gasproduktionen för RK4 följer den potentiella 

gasproduktionens linje tydligare än RK3. 

 

 

Figur 24 Gasproduktionen för RK3 och RK4 samt den beräknade potentiella gasproduktionen när 

data inte blivit utsorterad.  

Utsorterad mätdata för utvärderingsperioden gällande gasproduktionen för RK3, RK4 samt 

den beräknade potentiella gasproduktionen återges i figur 25. Diagrammet visar en stabil 

gasproduktion för RK3 under hela utvärderingsperioden med ett medianvärde på 933,3 

Nm3/dygn och ett medelvärde på 960,6 Nm3/dygn samt dess standardavvikelse som är 93,3. 

Medianvärdet för RK4 är 990,9 Nm3/dygn, medelvärdet är 1007, 5 Nm3/dygn och dess 

standardavvikelse är 342,6. 
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Figur 25 Utsorterad data för gasproduktionen för RK3 och RK4 under utvärderingsperioden samt 

den potentiella gasproduktionen. 

Resultatet av gasproduktionen för respektive rötkammare under utvärderingsperioden visar 

att RK4 har en högre gasproduktion med 99, 3 Nm3/dygn jämfört med RK3, mätt utifrån 

medelvärde för hela perioden. Utifrån medianvärdet har RK4 en högre gasproduktion med 

131,4 Nm3/dygn än RK3 för utvärderingsperioden. Summan av den totala gasproduktionen 

för respektive rötkammare under utvärderingen är 19 101, 6 Nm3 för RK4 och 1786, 8 Nm3, 

vilket ger RK4 en högre gasproduktion med 94 Nm3/ dygn. 

I bilaga 4 går det att se mätdata för varje dygn under utvärderingsperioden gällande 

gasproduktionen för respektive rötkammare samt differensen mellan gasproduktionen för 

RK4 och RK3. 

 

5.1.4 Energianvändning 

Driftfall A beskriver hur anläggningen körs i dagsläget. Driftfall B ser till en intermittent 

omrörning, där 30 minuters omrörning sker var sjätte timme vilket ger 4 omrörningstillfällen 

per dygn. Driftfall C ser till en intermittent omrörning, där 10 minuters omrörning sker följt 

av 230 min paus vilket ger 6 omrörningstillfällen per dygn. I tabell 12 går det att se den totala 

drifttiden uttryckt i minuter och timmar per dygn för respektive driftfall samt hur många 

”körningar” varje driftfall kräver per dygn.  

 

Tabell 12 Drifttider för olika utformningar av jetomrörningssystemet.  

Driftfall Drift   Paus  Drift  Antal körning  

  [min/dygn]  [min/dygn] [h/dygn] [körningar/dygn] 

 A  443   996  7  11  
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B  110   1329  2  4 

C  60   1380  1  6 

 

Energiförbrukningen för RK3s toppomrörningssystem är uppskattat till 19 622 kWh/år 

respektive 56 210 kWh/år för RK4s jetomrörningssystem, så som det är i drift idag. Viket gör 

att basscenariot för jetomrörningssystemet i dagsläget förbrukar 286 % mer energi per år än 

toppomrörningen. De teoretiska driftfall som beräknats gällande energiförbrukningen för 

jetomrörningssystemet visar på att energiförbrukning skulle kunna reduceras med 75 % för 

driftfall B respektive 86,5 % för driftfall C i förhållande till dagens energiförbrukning enligt 

basscenariot. Där driftfall B körs enligt Sulaiman et al. (2009) och har en energiförbrukning 

på 14052, 5 kWh/ år. Driftfall C är enligt Kowalczyk et al. (2013) studie med en beräknad 

energiförbrukning på 7611, 8 kWh/år. Energiförbrukningen för tuggerpumpen för RK3 är 

uppskattad till 40 975, 2 kWh/ år respektive 36 150,9 kWh/ år för RK4. Samtliga tänkbara 

driftfall och dess årliga energiförbrukning återges i figur 26.  

 

 

Figur 26 Årlig energiförbrukning för samtliga driftfall för omrörningssystem där driftfall A visar 

hur anläggningens energiförbrukning ser ut i dagsläget.   

 

5.1.5 Anläggningar med jetomrörningssystem som använts i studien 

Av de totalt elva kontaktade anläggningarna så svarade fem stycken på enkäten. Totalt 

svarade 26 % av anläggningarna på enkäten, då Ekeby reningsverk räknas bort. Samtliga 

anläggningar är avloppsreningsverk och rötar i dagsläget enbart slam. Enkäten som 

skickades ut till anläggningarna redovisas i bilaga 3. Vilken typ av substrat som respektive 

anläggning använder sig av redovisas i tabell 13.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Jetomrörning:
Driftfall A

Jetomrörning:
Driftfall B

Jetomrörning:
Driftfall C

Toppomrörning

En
er

gi
fö

rb
ru

kn
in

g 
[k

W
h

/å
r]

Typ av omrörning

Omrörningssystem



 51  

Tabell 13 Typ av anläggning som har installerat jetomrörningssystem samt vilket substrat som 

används. 

Anläggning    Källa  Typ  Substrat  

Scandinavian biogas ABb     (Karlsson, 2014) ARV  Slam 

Laholmsbuktens VA       (Johansson, 2014) ARV  Slam, 4 % TS      

Ängstorps ARV   (Arnum, 2014) ARV  Slam, 4 % TS 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014) ARVc  Slam 

NSVA ABd   (Lindqvist, 2014) ARV  Slam 

 

5.1.5.1. Drift- och processparametrar  

För att ge en så god bild som möjligt av vad för slags anläggningar som installerat 

jetomrörningssystemet samt dess utformning så efterfrågades en del drift- och 

processparametrar vid undersökningen. 

 

                                                        

b  I studien syftar Scandinavian biogas AB till den anläggningen som installerade 
jetomrörningssystemet i Varbergs kommun, 2011.  
c Avloppsreningsverket i Hallstahammars kommun är av typen IFAS, vilket står för Integrated Fixed-
Film Activated Sludge.  
d I studien syftar NSVA AB till den anläggning som installerade systemet i Helsingborgs kommun  
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Figur 27 Jetomrörningssystemets konstruktion vid NSVA ABs anläggning i Helsingborgs kommun. 

(Ahlbäck, 2014) Denna bild är upphovsrättsskyddad, och används med särskilt tillstånd. 

Resultatet visade på att rötkammarens volym varierade mellan 900- 3000 m3 samtidigt som 

det inkommande flödet till respektive rötkammare varierade mellan 9823 m3/ år till 150 000 

m3/år beroende på anläggning och antal rötkammare. Samtidigt varierade 

temperaturintervallet i rötkammarna mellan 31- 55 ◦ C beroende på referensanläggning. 

Tabell 14 och tabell 15 redovisar för anläggningarnas utformning samt flöde och 

temperaturintervall.  

Tabell 14 Anläggningarnas konstruktion utifrån volym och antal rötkammare.  

Anläggning             Källa   Volym RK   Antal RK 

Scandinavian Biogas AB    (Karlsson, 2014)  900 m3  4  

Laholmsbuktens VA    (Johansson, 2014)  1500 m3 2e  

Ängstorps ARV    (Arnum, 2014)  900 m3  1 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014)  1300 m3 1 

NSVA AB   (Lindqvist, 2014)  3000 m3 2 

 

Tabell 15 Ingående flöde för respektive anläggning samt vilket temperaturintervall som rötningen 

sker under. 

Anläggning   Källa   Flöde  Temperaturintervall 

Scandinavian Biogas AB (Karlsson, 2014)    70-90 m3/dygn 37,5 °C 

Laholmsbuktens VA  (Johansson, 2014) 80 000 m3/år  55-57  °C 

Ängstorps ARV      (Arnum, 2014)  9823 m3/ år (2013) 37 °C 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014) 14 000 m3/år (2013) 37 °C 

NSVA AB   (Lindqvist, 2014) 150 000 m3/år  31-38 °C 

5.1.5.2. Utformning av omrörningssystem 

Det ansågs även av intresse att se till parametrar så som utformningen av 

omrörningssystemet gällande tidigare system, nuvarande system samt hur omrörningen är 

driftsatt, det vill säga varaktighet och intensitet på omrörningen.  

                                                        

e Laholmsbuktens VA består av två stycken rötkammare, varav en huvudrötkammare utrustad med 
jetomrörningssystem och en efterrötkammare som använder sig av propelleromrörning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
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Tabell 16 Tidigare installerade omrörningssystem för respektive anläggning.  

Anläggning       Källa  Tidigare omrörningssystem       

Scandinavian Biogas AB  (Karlsson, 2014)    Pump och propelleromrörare   

Laholmsbuktens VA  (Johansson, 2014)  Propelleromrörare 

Ängstorps ARV       (Arnum, 2014)   Propelleromrörare 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014)  Propelleromrörare 

NSVA AB   (Lindqvist, 2014)  Propelleromrörare 

 

Som tabell 16 visar så var samtliga referensanläggningar tidigare installerade med 

propelleromrörare. Två av referensanläggningarna använder sig fortfarande av 

propelleromrörare för en av sina rötkammare, vilket kan ses i tabell 17. 

Tabell 17 Nuvarande omrörningssystem förrespektive anläggning. 

Anläggning   Källa   Nuvarande omrörningssystem 

Scandinavian Biogas AB (Karlsson, 2014) 1 st Propeller, 3 st jetomrörningf  

Laholmsbuktens VA  (Johansson, 2014) Jetomrörning, propelleromrörningg 

Ängstorps ARV       (Arnum, 2014) Enbart jetomrörning 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014) Enbart jetomrörning 

NSVA AB   (Lindqvist, 2014) Enbart jetomrörning 

Det ansågs av intresse för studien att se vilken varaktighet som användes för jetomrörningen 

vid anläggningarna. Det visade sig att driftfallen för omrörningen varierade kraftigt beroende 

på anläggning. Alltifrån 12 timmars paus följt av 3 minuters drift till kontinuerlig omrörning, 

24 timmar/ dygn, uppgavs vilket kan ses i tabell 18.  

Tabell 18 Driftfall för jetomrörningen beroende på anläggning.  

Anläggning   Källa         Drift på jetomrörningen 

                                                        

f Scandinavian Biogas AB, Varbergs kommun använder sig av ett MASTER-SLAV system. Master 
rötkammaren tar emot allt substrat och är utrustad med en kontinuerlig propelleromrörare.  Därefter 
matas materialet vidare till tre stycken slavar, som alla är utrustade med jetomrörning. Slavarna tar 
inte emot råslam utan enbart det slam som först behandlats i Mastern. Varje slav tar emot slam från 
mastern fyra gånger per dygn.  
g Laholmsbuktens VA har ett jetomrörningssystem installerat i sin huvudrötkammare och en 
propelleromblandning för sin efterrötkammare.  
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Scandinavian Biogas AB (Karlsson, 2014)      2 h * 4 gånger/dygnh 

Laholmsbuktens VA  (Johansson, 2014)      60 min paus, 15 min drift  

Ängstorps ARV  (Arnum, 2014)                    1o min paus, 3o min drift  

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014)      240 min/12 h paus, 7/3 min drifti 

NSVA AB   (Lindqvist, 2014)      Konstant drift, 24 h/dygn 

5.1.5.3. Gasproduktion 

Anläggningarna har blivit tillfrågade om de gjort någon utvärdering av det installerade 

jetomrörningssystemet och hur gasproduktionen i så fall har påverkats. Om ingen regelrätt 

utvärdering har gjorts, har det noterats någon förändring i gasproduktion. Resultatet 

redovisas i tabell 19.  

Tabell 19 Variation i gasproduktionen efter installering av jetomrörningssystemet vid de olika 

anläggningarna. 

Anläggning       Källa           Gasproduktion: Ökat/Minskat 

Scandinavian Biogas AB      (Karlsson, 2014)           Ökat, Ingen gasmätning i dagslägetj 

Laholmsbuktens VA          (Johansson, 2014)         Ingen gasmätning, ökad utrötningsgradk 

Ängstorps ARV          (Arnum, 2014)           Ingen utvärdering 

Hallstahammars kommun  (Suutari, 2014)          Ökad gasproduktionl 

                                                        

h  Scandinavian Biogas AB i Varbergs kommun använder sig av ett MASTER-SLAV system. Varje Slav 
tar emot slam från mastern fyra gånger per dag. Omrörningssystemet för varje slav sätts igång en 
halvtimme innan slammet börjar matas in, sedan sker omrörningen under en tidsperiod på en timme 
och därefter tar det ca en halvtimme innan omrörningen är i pausläge igen. Därav blir omrörningen 
0,5 h före inmatning, 1 h under inmatning samt 0,5 h efter inmatning, totalt 2 h omrörning, vilket sker 
4 gånger per dag.  
i  Hallstahammars kommuns ARVs jetomrörningssystem är driftsatt olika beroende på årstid. Under 
vinterhalvåret så körs systemet i 7 min följt av 240 min paus och under sommarhalvåret så är driften 
satt till 3 min drift följt av 12 timmars paus. Då anläggningen var ny kördes den med tätare intervall; 
vintertid var driften 2 timmars paus följt av 15 min drift och sommartid 3 timmars paus följt av 10 min 
drift.  
j Scandinavian Biogas i Varbergs kommun använder i första hand sin gas till uppvärmning av 
anläggningen och har i nuläget ingen gasmätare. De är dock säkra på att de ökat sin gasproduktion 
sedan de installerat jetomrörningssystemet, då de facklar mer gas än tidigare.   
k Laholmsbuktens VA har ingen möjlighet att mäta gasproduktionen då det blir för mycket kondens på 
flödesmätarna. Däremot uppger de att utrötningsgraden har ökat med ca 1 % sedan systemet 
installerades.  
l Hallstahammars kommun uppger att deras gasproduktion har ökat sedan systemet installerades med 
mindre behov av stödvärme i form av olja på vintern som följd.  
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NSVA AB         (Lindqvist, 2014)          Ökad gasproduktion med 20-40 %m 

 

5.1.5.4. Driftöversikt 

Vid en utvärdering av jetomrörningssystemet är det även av intresse att se till eventuella 

driftproblem som kan uppstå under rötningsprocessen. Hallstahammars kommun har haft 

problem med skumning under sommaren 2014 men då det aldrig inträffat tidigare kan det 

likaväl bero på den nyligen installerade IFAS-processen. Både Ängstorps ARV och 

Laholmsbuktens VA redogör mindre sedimentering och skumning sedan systemet 

installerades, det sistnämnda instämmer även NSVA AB i Helsingborgs kommun med. 

Ängstorps ARV beskriver även en jämn temperatur i hela rötkammaren, nästintill inget 

slitage på munstyckena samt att systemet kräver mycket lite underhåll.  

6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras faktorer som kan ha påverkat resultatet såsom osäkerheter kring 

mätvärden och beräkningar. Det tas även upp brister i litteraturen angående jetomrörning, 

vilket kan ha viss påverkan på resultat.   

6.1.1 Metod 

Vid utsortering av data för gasproduktionen användes först en modell utformad i Excel som 

sorterade ut värden som avvek mer än ± 10, 2o, 30 samt 40 % från medianvärdet. Utslaget 

blev att väldigt få mätvärden klarade ”testet” för RK4. Detta behöver inte betyda att 

gasproduktionen är mindre pålitlig för RK4 utan kan visa på att des data har en större 

variation. Därför bestämdes att data som skulle användas i analysen skulle ligga i intervallet 

350 Nm3 < Gasproduktion < 1600 Nm3, efter att ha beräknat den potentiella 

gasproduktionen för de aktuella flödena. För att verkligen kunna utvärdera gasproduktionen 

behövs pålitligare flödesmätare.  

Den forskning som finns för omrörningssystem gäller nästan uteslutande för mekanisk 

omrörning i olika utformningar. Det finns väldigt lite experiment utförda för hydrauliska 

system, och ingen forskning har ännu studerat jetomrörningen. Fokus i den forskning som 

finns tillgänglig har snarare varit att undersöka intensitetens inverkan på omrörningen än se 

till olika system. Då majoriteten av dagens omrörningssystem är av mekanisk typ, är det 

heller inte så konstigt att forskningen har gått åt det hållet. Den största delen av forskning 

                                                        

m NSVA ABs anläggning i Landskrona kommun redogör för en ökad gasproduktion med 20-40 % 
beroende på årstid.  
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inom området är gjord i labbskala, vilket kan ge en missanvisande bild på hur samma 

experiment skulle te sig vid en fullskalig anläggning. Detta gäller vid beräkning av 

energiförbrukning för driftfall C som har Kowalczyk et al. (2013) studie som referens. 

 

6.1.2 Driftparametrar 

6.1.2.1. Flöde 

Baserat på att värmeförbrukningen är nästintill lika för respektive rötkammare, 37 450 kWh 

för RK3 jämfört med 35345 kWh för RK4 under hela utvärderingsperioden, så antas samma 

mängd substrat matas till bägge rötkammarna. För att verifiera detta så har den massa slam 

som värms för respektive rötkammare beräknats utifrån data för värmeförbrukningen. 

Massan slam beräknat utifrån energibalans för värmeförbrukningen för respektive 

rötkammare visar på att 6 % större mängd massa värms i RK3 än i RK4 under 

utvärderingsperioden. Vilket gör att den större mängd biogas som produceras av RK4 inte 

kan förklaras av en högre andel av slamflöde.  

Gällande beräkning av flöde per dygn är det antaget att det substrat som anläggningen tar 

emot i form av biomassa från Lilla Nyby, fettavskiljning samt GB glassrester röts samma dag 

som det anländer, vilket inte alltid är fallet.  Därför är det inte säkert att fördelningen av 

flödet per dygn stämmer, däremot bör det totala flödet för utvärderingsperioden gällande 

ovanstående nämnda substrat överensstämma relativt bra med verkligheten.  

6.1.2.2. Temperatur 

Temperaturen är en viktig indikation på hur väl omrörningen fungerar. En jämn temperatur i 

hela tanken efter avslutad omrörning visar på att substratet har totalomblandats och 

omrörningen är optimal. Avsaknaden av fungerande temperaturgivare i RK3 gör det svårt att 

säga hur temperaturen egentligen är. RK4 är utrustad med fungerande temperaturgivare, 

placerade på rötkammarens botten samt topp. Vid platsbesök visade temperaturgivarna en 

differens på 0,5 ◦C mellan botten och toppen av reaktorn. För att uppnå optimala 

driftförhållanden skulle temperaturen i bägge rötkammarna behöva mätas. 

Det finns fungerande temperaturgivare för slamcirkulationen, som har temperaturmätning 

in och ut från värmeväxlare. Det material som tas från botten värms i värmeväxlare till 37°C 

och sedan matas materialet tillbaka till rötkammaren högre upp. Tempen in i värmeväxlaren 

ligger normalt nära 37°C, vilket visar på god omrörning.  

6.1.2.3. Organisk belastning och uppehållstid  

Personalen vid Ekeby reningsverk har angett en uppehållstid på 20 dagar vilket verkar i 

överkant jämfört med studiens resultat på 11 dagar, sanningen ligger antagligen någonstans 
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däremellan. Det rekommenderade värdet för uppehållstiden är satt till >12 dagar enligt 

(Gerardi, 2003), där av är studiens resultat i minsta laget. Den organiska belastningen bör 

ligga mellan 3.2–7.2 kg VS/m3,dygn (Gerardi, 2003), vilket samtliga värden gjorde under 

utvärderingsperioden. 

  

Genom att minska flödet för biomassa och slam med 10 % jämfört med det nuvarande 

beräknade flödet så skulle uppehållstiden bli 12, 5 dygn och den organiska belastningen 

skulle bli 3,24 kg VS/m3, dygn.  

6.1.2.4. pH, alkalinitet och flyktiga fettsyror 

Flyktiga fettsyror är bara uppmätt två gånger under utvärderingsperioden med ett 

tidsintervall på tre dagar. Medelvärdet för RK3 är 115 mg/l och medelvärdet för RK4 är 135 

mg/l viket är värden inom det optimala intervallet på 50 – 500 mg/l enligt (Gerardi, 2003). 

Dock skulle fler prov behöva tas för att kunna använda det som underlag för att mäta 

processens prestanda.  

pH och bikarbonatalkalinitet är uppmätt minst en gång i veckan under utvärderingsperioden 

för respektive rötkammare. Dessa värden anses som pålitliga och visar på en stabil process, 

då nästintill alla värden ligger inom det optimala intervallet.  

6.1.2.5. Utrötningsgrad 

Samma mängd substrat med samma koncentration antas matas till både RK3 och RK4. För 

slam är det medelvärden från provtagning efter avvattning och för biomassa är det 

medelvärden från provtagning, dem kan ses som pålitliga.  Sammansättningen för den totala 

mängden TS och VS beräknats genom att multiplicera VS eller TS- halten med respektive 

substrats flöde och sedan adderat dem. Provtagningen av VS-halt samt TS-halt från 

materialet i RK3 och RK4 har skett minst en gång i veckan under utvärderingsperioden och 

har hög trovärdighet.   

Det är en större spridning för RK4s utrötningsgrad vilket bekräftas av en standardavvikelse 

på 8,9 jämfört med RK3s värde på 1,6. En förklaring till det är att RK4 har en större differens 

gällande TS-halten, vilket spelar roll vid beräkning av utrötningsgrad. Men totalt sett har 

RK3 en utrötningsgrad på 65, 3 % för hela perioden, vilket är något högre än RK4s 63,2 %.  

6.1.3 Gasproduktion 

Samtliga resultat visar på en bättre gasproduktion för jetomrörningen än för systemet med 

toppomrörning. Dock visar RK4 upp en större variation i mätdata jämfört med RK3s mer 

stabila värden. Osäkerheten ligger främst hos mätdata för RK4s gasproduktion, då 

driftpersonal vid anläggningen har uppgett att kondens på flödesmätaren sker i större 

utsträckning för RK4 med jetomrörning. Den högre gasproduktionen för RK4 borde inte 

kunna förklaras av ett högre ingående flöde, då värmeförbrukningen för RK4 är lägre än den 
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för RK3, och som redan nämnt så baseras en jämn substratfördelning till respektive 

rötkammare på värmeförbrukningen.  

Gasproduktionen för RK4 visar en större variation i mätvärden under utvärderingsperioden 

med ett medianvärde på 990,9 Nm3/dygn och ett medelvärde på 1007, 5 Nm3/dygn jämfört 

med RK3s medelvärde på 960 Nm3/dygn och ett medianvärde på 933,3 Nm3/dygn. Att 

medianvärdet och medelvärdet skiljer sig åt tyder på ”outliers” i data. Jämfört med den 

beräknade potentiella gasproduktionen så följer RK4 dess linje bättre än RK3, förutom den 

sista veckan av utvärderingsperioden. Där är RK3s gasproduktion mer i fas med den 

teoretiskt beräknade potentiella gasproduktionen.   

Det ingående materialet till RK4 går genom en centrifugalpump som skär sönder materialet 

till mindre partiklar, vilket fungerar som en typ av förbehandling. Denna typ av 

förbehandling skulle kunna bidra till en högre gasproduktion. Det går inte att utesluta att den 

högre gasproduktionen för RK4 beror på detta. 

 Samtliga referensanläggningar som har intervjuats var tidigare utrustad med liknande 

propelleromrörning som det system som finns i Ekeby. Scandinavian Biogas ABS anläggning  

(Karlsson, 2014) och Laholmsbukten VA (Johansson, 2014) har i dagsläget ingen gasmätning 

på sina anläggningar men redogör för en ökad gasproduktion sedan jetomrörningssystemet 

installerades, vilket bland annat kan ses genom att mer gas facklas bort. Hallstahammars 

kommuns anläggning (Suutari, 2014) och NSVA ABs anläggning (Lindqvist, 2014) har 

gasmätning på sina anläggningar och bägge redogör en ökad biogasproduktion, gällande 

NSVA ABs anläggning fall rör det sig om en ökning med upp till 40 %. Ingen anläggning 

redovisar någon negativ aspekt gällande gasproduktion sedan de bytt system från 

propelleromrörning till jetomrörning.  

6.1.4 Energianvändning  

Jetomrörningssystemet förbrukar mer energi än toppomrörningen, trots att det är i drift 

kortare perioder. Både de intervjuade referensanläggningarna samt forskning inom 

intermittent omrörning visar på att jetomrörningssystemet skulle kunna vara i drift under 

ännu kortare perioder med längre pauser med minskad energiförbrukning som följd. Två 

alternativa driftfall som skulle kunna reducera energiförbrukningen med upp till 85 % togs 

därför fram utifrån den forskning som bedrivs inom området.  

Sulaiman et al. (2009) studie som användes som referens för driftfall B där omrörningen är i 

drift 30 minuter följt av 6 timmars paus är utförd på en fullskalig anläggning. I Sulaiman et 

al. (2009) fall visar den intermittenta omrörningen inga tecken på minskad gasproduktion 

jämfört med kontinuerlig omrörning.  

För driftfall C har Kowalczyk et al. (2013) studie använts som referens, där är omrörningen 

igång i 10 minuter följt av 230 minuters paus, vilket ger 6 ”körningar” per dygn jämfört med 

dagslägets 11 ”körningar” per dygn. Driftfall C ger en minskad energianvändning på 85 %, 

dock är studien gjord i labbskala. Kowalczyk et al.  (2013) studie redogör en god 
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gasproduktion trots relativt ”lite” omrörning, dock är studien gjord i labbskala vilket kan 

betyda att förutsättningarna ändras vid försök i fullskaliga anläggningar.  

Det har heller inte gått att utvärdera hur mycket energi som krävs vid varje uppstart, det vill 

säga när varje ny ”körning” påbörjas. För att ta fram optimal drift för omrörningen bör det 

undersökas hur mycket extra energi som går åt vis varje ny ”körning” i förhållande till vanlig 

drift.  

De referensanläggningar som intervjuats visar en stor spridning på hur omrörningssystemet 

är driftsatt. Scandinavian Biogas ABs anläggning kör sitt system 2 h under totalt 4 gånger per 

dygn. (Karlsson, 2014). Laholmsbuktens VA redogör för en drifttid på 15 min följt av 60 min 

paus. (Johansson, 2014) Ängstorps ARV system är i drift 10 min åt gången följt av 30 min. 

paus (Arnum, 2014) Hallstahammars kommuns anläggning har olika drifttider på sitt system 

beroende på årstid. Vintertid är systemet i drift 7 minuter följt av 240 min paus medan det 

under sommarhalvåret kör i 3 min följt av 12 timmars paus. (Suutari, 2014)   NSVA ABs 

anläggning har sitt system i drift konstant, det vill säga 24/timmar per dygn. (Lindqvist, 

2014) 

Resultatet av de intervjuade referensanläggningarna visar att det finns goda förutsättningar 

för Ekeby reningsverk att ha sitt system i drift under kortare perioder med längre pauser för 

att reducera energiförbrukningen.  

6.1.5 Driftöversikt 

Vid en installation av ett nytt omrörningssystem är det av intresse att se hur väl dess drift 

fungerar. Driftproblem i form av skumning, svämtäcke och sedimentering är vanliga problem 

vid biogasanläggningar. Minskat underhåll av utrustningen kan leda till bland annat 

minskade personalkostnader samt arbetseffektivisering. Samtidigt kan kostnaderna som 

uppstår när man tar ut det bottensediment som uppstår vid andra omrörningssystem 

undvikas. De referensanläggningar som intervjuats är nöjda med det minskade 

driftunderhållet sedan installering av systemet, vilket personalen på Ekeby reningsverk håller 

med om. 

Både Ängstorps ARV och Laholmsbuktens VA redogör mindre sedimentering och skumning 

sedan systemet installerades, det sistnämnda instämmer även NSVA AB i Helsingborgs 

kommun med. Ängstorps ARV beskriver även en jämn temperatur i hela rötkammaren, 

nästintill inget slitage på munstyckena samt att systemet kräver mycket lite underhåll.  



 60  

7 SLUTSATSER 

Nedan presenteras de slutsatser som tagits efter avslutad utvärdering av 

jetomrörningssystemet. Ha dock i åtanke att de flesta resultat visar tendenser till ett visst 

mönster, och att det finns en hel del osäkerheter i resonemanget.  

 

 Jetomrörningssystemet förbrukar i dagsläget väsentligt mer energi än toppomrörningen. 

Däremot finns det ett stort antal sätt att köra jetomrörningssystemet som skulle minska 

energiförbrukningen, till mindre än det som toppomröraren kräver.  

 Studien visar på energianvändningen skulle kunna minska med upp till 85 % vid intermittent 

omrörning i form av driftall C. Hallstahammars kommuns anläggning med 

jetomrörningssystem använder sig av en intermittent omrörning där systemet körs 7 min följt 

av 240 min paus vintertid samt 12 h paus följt av 3 min drift sommartid. (Suutari, 2014)  

Vilket visar på att den typen av intensitet och varaktighet på omrörningen är realistisk även i 

praktiken. Dock krävs noggrannare undersökning av hur gasproduktionen skulle påverkas av 

att använda en mer intermittent omrörning samt utvärdering av eventuella driftstörningar 

innan någon slutgiltig slutsats kan dras.  

 Resultatet av de intervjuade referensanläggningarna visar att det finns goda förutsättningar 

för Ekeby reningsverk att ha sitt system i drift under kortare perioder med längre pauser för 

att reducera energiförbrukningen.  

 Det finns osäkerheter kring flödesmätningar för gasproduktionen men samtliga resultat 

indikerar att jetomrörningssystemet bidrar till en ökad biogasproduktion i jämförelse med 

toppomrörningen, vilket även framkommer i intervjuer med referensanläggningar. 

 För att verkligen undersöka hur gasproduktionen påverkats av det installerade 

jetomrörningssystemet måste flödesmätningarna vara pålitliga, vilket dom inte är idag.  

 Samtliga referensanläggningar som har intervjuats redogör att jetomrörningssystemet är ett 

smidigt system med minimalt driftunderhåll, vilket även personal vid Ekeby reningsverk 

intygar. Systemet har bland annat bidragit till minskad skumning och sedimentering för 

Ängstorps ARV samt bättre driftförhållanden för NSVA ABs anläggning.  

 Inga större skillnader i processdata gällande bikarbonatalkalinitet och pH för de bägge 

rötkammarna. Både RK3 och RK4 visade stabila värden som låg inom det optimala intervallet 

under nästintill hela perioden. 

 Den organiska belastningen har ett medelvärde på 3,56 kg VS/m3, dygn för bägge reaktorerna 

vilket ligger inom det intervall som anses gynnsamt.  

 Uppehållstiden är beräknad till 11 dagar för RK3 och RK4 vilket anses lite kort. En för kort 

uppehållstid kan leda till sämre gasproduktion och utrötningsgrad.    

 Provtagning av flyktiga fettsyror skulle behöva tas under ett tätare intervall för att kunna 

använda det som underlag för att bedöma processens prestanda.  

 Ingen större skillnad i utrötningsgrad, det vill säga hur mycket VS (av TS) som har brutits ned 

i respektive rötkammare under utvärderingsperioden, även om resultatet för 

toppomrörningen var något bättre.  

 Fungerande temperaturgivare skulle behövas för att mäta temperaturen i RK3. 

Temperaturdifferensen för RK4 temperaturgivare placerade på rötkammarens botten och topp 

var vid platsbesök liten, vilket talar för en god omrörning.  

 Om temperaturen och värmeförbrukningen är densamma för bägge rötkammare samtidigt så 

skulle det kunna ge ett bättre utfall på om rötkammarna matas med samma flöde.  
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Slutligen, utvärderingen av det installerade jetomrörningssystemet vid Ekeby reningsverk 

visar tendens till att öka biogasproduktionen samtidigt som processen förblir stabil. Under 

givna omständigheter produceras 4, 9 % mer biogas med jetomrörningssystemet i 

förhållande till toppomrörningen under utvärderingsperioden.  

Hållbarhet handlar om miljö, arbetsmiljö och ekonomi och därför bör man inte glömma de 

fördelar som systemet uppges ha ur driftsynpunkt. Om det dessutom ger ökad gasproduktion 

samt kan vara driftsatt på ett sätt så att energiförbrukningen för systemet kan hållas inom 

rimliga ramar så har det goda förutsättningar att bli ett komplement till den klassiska 

propelleromrörningen. 

Sverige som mål att transportsektorn 2020 ska bestå av 10 % förnybar energi samtidigt som 

50 % av Sveriges energianvändning ska härstamma från förnybara energikällor. Sveriges 

klimatmål gällande utsläppen av växthusgaser är att de ska minska med upp till 40 % till år 

2020 i jämförelse med år 1990. Den här studien visar på att en installation av 

jetomrörningssystem på en biogasanläggning kan öka biogasproduktionen med upp till 5 % i 

jämförelse med propelleromrörning. Då biogas är en förnybar energikälla som det finns 

utvecklingspotential för i Sverige, bör de fördelar som jetomrörningssystemet visat sig besitta 

under den här studien tas i åtanke då biogasanläggningar vill optimera sina processer. En 

installation av jetomrörningssystemet skulle kunna ha en positiv påverkan till att de 

klimatmål samt energimål som Sverige har satt upp för 2020 uppfylls.  

Den minskade energibehovet för ett mer intermittent omrörningssystem i form av typ 

driftfall B eller driftfall C bidrar till ett reducerat energibehov, vilket förhåller sig väl till de 

direktiv EU har inom energieffektivisering. Det finns ett flertal planerade projekt för att öka 

biogasproduktionen i Sverige. (Energimyndigheten, 2013) Användandet av jetomrörning 

skulle kunna bidra till en ökning av biogas då det finns förutsättningar att uppnå optimala 

driftförhållanden. Biogas kan spela en stor roll för att Sverige ska uppnå sitt mål om att år 

2020 ha en transportsektor som består av 10 % förnybar energi. Olsson & Fallde (2014) 

redogör att efterfrågan av biogas är större än den faktiska produktionen. Därav bör 

jetomrörningen ses som en möjlighet att öka biogasproduktionen hos en anläggning och på 

sikt ha möjlighet till att bli ett väl implementerat system för omrörning hos 

biogasanläggningar, och på så vis ta en plats i det hållbara energisystemet såväl nationellt 

som internationellt.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Nedan presenteras ett antal åtgärder som skulle kunna leda till en bättre inblick i hur väl 

jetomrörningen står sig mot andra system gällande gasproduktion, energiförbrukning samt 

processparametrar, vid en eventuell fortsatt utvärdering. 

 Rågas har ett högt vatteninnehåll, vilket kan göra den svår att mäta. För Ekeby reningsverks 

flödesmätare uppstår kondens, vilket ger felaktiga mätvärden för gasproduktionen. Problemet 
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uppstår ofta vid höga gasflöden, vilket kan förklara att det ses i störst utsträckning för 

jetomrörningssystemet. Ekeby reningsverk planerar att byta ut sina nuvarande flödesmätare i 

framtiden (2016), först då kommer en riktig bild av den verkliga gasproduktionen kunna ges.  

 Olika driftfall bör testas i praktiken för att ta fram en drift där systemet kräver så lite energi 

som möjligt samtidigt som gasproduktionen är optimal. Samtidigt bör det utvärderas hur 

mycket energi krävs vid varje uppstart, det vill säga när varje ny ”körning” påbörjas. För att ta 

fram optimal drift för omrörningen bör det undersökas hur mycket extra energi som går åt vid 

varje ny ”körning” i förhållande till vanlig drift.  

 Först när flödesmätarna ger tillförlitliga mätvärden så är det av intresse att olika driftfall för 

att reducera energianvändningen, då det är viktigt att se hur gasproduktionen påverkas.  

 Då flödet till rötkammarna till viss del bestäms utifrån värmeförbrukningen bör data för 

temperaturen i rötkammarna samlas in och analyseras, detta förutsätter att RK3 installeras 

med fungerande temperaturgivare. En jämn temperatur i reaktorn olika punkter är också en 

indikation på en väl fungerande omrörning, då det visar att materialet har totalomblandats.  

 För att bättre kunna följa processens prestanda och eventuella driftstörningar skulle 

provtagning av flyktiga syror behöva tas under varje vecka av utvärderingsperioden.  

 Det skulle även vara av intresse att se till den ekonomiska aspekten av installationen. Hur väl 

står sig den eventuella ökningen i gasproduktion mot det i dagsläget ökade energibehovet för 

jetomrörningen? 

 Anläggningen skulle kunna minska flödet under en period för att se vilken effekt en längre 

uppehållstid och därmed en minskad organisk belastning skulle få på främst utrötningsgrad 

och gasproduktionen. Resultatet visar på att anläggningen skulle kunna minska det 

inkommande flödet för slam och biomassa med 10 % och på så vis få en uppehållstid på 12, 5 

dygn samtidigt som den organiska belastningen hålls inom det intervall som anses gynnsamt. 
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BILAGA 1: ÅTGÄRDER INFÖR UTVÄRDERING 

Protokoll från möte med personal vid Ekeby reningsverk inför utvärderingsperiod, vilket 

innefattar de parametrar som ska analyseras och utvärderas under perioden.  

Tabell 1 Protokoll över åtgärder inför utvärderingsperiod.  

Parameter Förklaring Åtgärd  

TS-halt TS- halt på beskickat substrat 
som ska rötas (slam, biomassa, 
fett, GB osv). TS-halt ut från 
materialet i respektive 
rötkammare.  

Extra provtagning planeras 
in 

VS-halt VS- halt på beskickat substrat 
som ska rötas (slam, biomassa, 
fett, GB osv). VS-halt ut från 
materialet i respektive 
rötkammare. 

Extra provtagning planeras 
in 

Substrat volym Mängd biomassa och slam 
som rötas, att det är lika 
mängd i bägge rötkammarna 
för ett så jämnt resultat som 
möjligt. 

Volymen avloppsslam 
registreras i autorapport. 
Volymen biomassa fås från 
vågsedlar och inpumpning 
sker i sekvens, 10 min till 
RK3 och 10 min till RK4.. 

Flödesmätare Flödesmätningar för gasen på 
RK3 och RK4, där 
flödesmätaren spolas rent 
med jämna mellanrum för ett 
så noggrant resultat som 
möjligt. 

Flödesmätare rengörs 
dagligen vardagar from 
2014-11-04 tom 2014-12-
02. Flödet registreras i 
autorapport. 

Elförbrukning Elförbrukningen, uppmätt över 
toppomrörare och JET-pump.  

Avläst elmätarna för JET-
pumpen samt för 
respektive rötkammare 
2014-11-04 kl 08:00. 

Gasproduktion Driftrapport på 
gasproduktionen för 
respektive rötkammare.  

Registreras i autorapport 

Driftrapport Driftrapport om hur 
omrörningssystemen körts och 
ev. driftproblem 

JET-pumpen körs 40 min, 
vilar 90 min.  

Metanhalt Gasens metanhalt, för RK3 
respektive RK4. 

Registreras i autorapport 

pH Labbanalyser på pH, HCO3 och 
andra parametrar ni brukar 
mäta 

Extra provtagning planeras 
in 

Flyktiga 
fettsyror (VFA) 

Labbanalys för flyktiga 
fettsyror för respektive 
rötkammare.  

Extraprovtagning planeras 
in.  
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Alkalinitet 
(HCO3) 

Labbanalys för vätekarbonat 
för respektive rötkammare. 

Extra provtagning planeras 
in.  

Övriga 
labbanalyser 

Provtagning av övriga värden 
som kan vara av intresse för 
studien.  

Extra provtagning planeras 
in.  
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BILAGA 2: BERÄKNINGAR 

Beräkning av flöde utifrån energibalans för värmeförbrukningen  

Innefattar de beräkningar som gjorts för att bestämma hur stor slammassa som värms i 

respektive rötkammare utifrån data för värmeförbrukningen.  

Utifrån värmeförburkningen för respektive rötkammare har den massa som värms 

beräknats, för att säkerhetsställa att flödet är relativt jämt till varje rötkammare. 

Energibalansen för den massa som värms är enligt följande 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑡        

Q  Den värme som krävs för att värma slammet uttryckt i kWh 

m  Slammets massa uttryckt i kg 

cp  Den specifika värmekapaciteten för vatten uttryckt i kg/kJ,◦ C 

∆t  Temperaturskillnaden på slammet före och efter värmeväxlaren, uttryckt i ◦ C 

Där Q är data som registreras automatiskt erhållen från Ekeby reningsverk och varierar för 

RK3 och RK4 över varje dygn. M är den mängd slam som värms i varje rötkammare och 

varierar utifrån varje dygn. Cp är antaget till samma värde som för vatten och är konstant 4, 

19 kJ/kg, ◦ C. ∆t är temperaturskillnaden mellan det inkommande slammet som har en 

temperatur på 11 ◦ C och den temperatur som är i RK3 och RK4 det vill säga 37 ◦ C.  

Genom att lösa ut massan från ekvationen erhålls följande formel 

𝑚 =
𝑄

𝑐𝑝∗ ∆𝑡 
        

Genom att sedan omvandla kWh till kJ genom att multiplicera med 3600 så erhålls den 

totala massan slam som värms för respektive rötkammare.  

Beräkningar gällande energiförbrukning 

Innefattar de beräkningar som har gjorts för att ta fram energiförbrukningen för 

tuggerpump, toppomrörning samt jetomrörning.  

Beräkning av energiförbrukning för tuggerpump 

Energiförbrukningen för respektive tuggerpump är avläst regelbundet och utifrån det har ett 

medelvärde antagits för att beräkna den totala energiförbrukningen.   

Tabell 1 Avläst energiförbrukning för respektive rötkammares tuggerpump.  

Datum Tid   Pump RK3      Diff. RK         Pump RK4   Diff.RK4  

                   [kWh]        [kWh]                 [kWh]      [kWh] 

2014-11-04 12.15    43 610    43 725     
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2014-11-05 12.15    43 733     123  43 831             106 

2014-11-07 12.10    43 957  224  44 027           196 

2014-11-10 12.10    44 293   336  44 323          296 

2014-11-11 12.15     44 406   113  44 421            98 

2014-11-17 13.15     45 081               675   45 019           598 

2014-11-27 12.15     46 192          1111  46 003           984 

Summa     2 582            2 278 

 

Energiförbrukning har mätts under en period på 23 dagar där följande ekvation har använts 

för att beräkna ett medelvärde: 

𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝 =
∑ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
     

Vilket ger 

𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 =
2582

23
→ 𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 = 112 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 =
2278

23
→ 𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 = 99 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 

Den totala beräknade energiförbrukningen för respektive rötkammares tuggerpump per år 

blir enligt 

𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 = 112 ∗ 365 → 𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 = 40 975 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾4 = 99 ∗ 365 → 𝐸𝑡𝑢𝑔𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑚𝑝𝑅𝐾3 = 36 151 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Beräkning av energiförbrukning för toppomrörning 

Vid beräkning av energiförbrukning för toppomrörningssystemet har avlästa värden använts 

som grund, vilket återges i tabell 2. 

Tabell 2 Avlästa värden för toppomrörning gällande ström, spänning och märkeffekt.  

Märkeffekt       Märkspänning       Märkström      Varvtal           Drifttid 

      [kW]                     [Volt]                    [Ampere]                  [rpm/min]           [h/dygn] 

     2,2                       400                  5,6                            1415                       24 
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Effekten har beräknats enligt följande  

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 → 𝑃 = 400 ∗ 5,6 → 𝑃 = 2,24 𝑘𝑊       

Där 

U är märkspänningen i Volt.  

I är märkströmmen i Ampere. 

𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 𝑃 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 → 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑒 =  2,24 ∗ 24 → 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 53,76 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛  

Energiförbrukningen per dygn har beräknats enligt 

𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 𝑃 ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 → 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑒 =  2,24 ∗ 24 → 𝐸𝑡𝑜𝑝𝑝𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 53,76 𝑘𝑊ℎ      

Där P är den erhållna effekten och drifttiden är antal timmar som omrörningen är i drift per 

dygn.  

Beräkning av energiförbrukning för jetomrörning 

Vid beräkning av energiförbrukning för jetomrörningssystemet samt olika driftfall har 

avlästa värden använts som grund, vilket återges i tabell 3. 

Tabell 3 Avlästa värden gällande energiförbrukningen för jetomrörningssystemet vid Ekeby 

reningsverk.  

Datum  Tid  Jetomrörning   Diff.  

             [kWh]   [kWh] 

2014-11-04  12.15      35 457 

2014-11-05  12.15      35 624   167 

2014-11-07  12.10      35 934   310 

2014-11-10  12.10     36 394   460 

2014-11-11  12.15     36 547   153 

2014-11-17  13.15     37 480   933 

2014-11-27  12.15     39 008    1528 

Summa        3 551 

De avlästa värdena för jetomrörningen är avlästa under en period på 23 dagar vilket ger att 

energiförbrukningen per dygn kan beräknas enligt 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∑
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑦𝑔𝑛 
  

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 =
3551

23
→ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = 154 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 
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Eftersom det är känt att systemet är i drift under 40 minuter för att sedan vara i paus i 90 

minuter, kan den totala drifttiden för en ”körning” samt antal körningar/dygn beräknas. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 = 90 + 40 → 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 = 130 𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 60 ∗ 24 → 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

1440

130
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 11 

 

Därefter kan antal minuter och timmar som systemet är i drift samt i paus beräknas enligt 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 

  

   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 11 ∗ 40 →   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 443 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 =
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
−  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
→   

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 1440 − 443 →  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 997 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  

 

Antal timmar systemet är i drift/dygn fås genom 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

60
→ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 = 7,38 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟    

Vilket gör att effekten kan beräknas enligt följande  

 

𝑃𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐸𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/𝑑𝑦𝑔𝑛
→ 𝑃𝑗𝑒𝑡𝑜𝑚𝑟ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 =

154

7,38
= 20,85 𝑘𝑊    

Tabell 4 Driftfall A: Basscenariot för jetomrörningssystemet.  

Drift/dygn     Paus   Drift/dygn  Effekt 

[min/dygn]  [min/dygn]  [h/dygn]  [kW] 

443,1   996,9   7,4   20,9    

Driftfall B 

Eftersom det är känt att systemet är i drift under 30 minuter för att sedan vara i paus i 360 

minuter, kan den totala drifttiden för en ”körning” samt antal körningar/dygn beräknas. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 = 360 + 30 → 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 = 390 𝑚𝑖𝑛 
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𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 60 ∗ 24 → 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

1440

390
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 3,7 

  

Därefter kan antal minuter och timmar som systemet är i drift samt i paus beräknas enligt 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 

  

   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 3,9 ∗ 30 →   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 110,8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 =
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
−  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
→   

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 1440 − 110,8 →  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 1329,2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  

 

Antal timmar systemet är i drift/dygn fås genom 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

60
→ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 = 1,8 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟    

 

Energiförbrukningen per dygn fås enligt 

𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 ∗ 𝑃 → 𝐸 = 1,8 ∗ 20,9 → 𝐸 = 38,5 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛  

Den totala energiförbrukningen för ett år blir då 

𝐸Å𝑅𝐿𝐼𝐺 = 𝐸 ∗ 365 → 𝐸Å𝑅𝐿𝐼𝐺 = 14 052, 5
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

 

Driftfall C        

Eftersom det är känt att systemet är i drift under 1o minuter för att sedan vara i paus i 230 

minuter, kan den totala drifttiden för en ”körning” samt antal körningar/dygn beräknas. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 = 10 + 230 → 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 = 240 𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 60 ∗ 24 → 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

1440

240
→

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 6 
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Därefter kan antal minuter och timmar som systemet är i drift samt i paus beräknas enligt 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
=

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 

  

   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 6 ∗ 10 →   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
= 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 =
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟

𝑑𝑦𝑔𝑛
−  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

𝑑𝑦𝑔𝑛
→   

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 1440 − 60 →  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅 = 1380 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟  

 

Antal timmar systemet är i drift/dygn fås genom 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝐸𝑅

60
→ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 = 1 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒   

 

Energiförbrukningen per dygn fås enligt 

𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇𝐼𝑀𝑀𝐴𝑅 ∗ 𝑃 → 𝐸 = 1 ∗ 20,9 → 𝐸 = 20,9 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛  

Den totala energiförbrukningen för ett år blir då 

𝐸Å𝑅𝐿𝐼𝐺 = 20,9 ∗ 365 → 𝐸Å𝑅𝐿𝐼𝐺 = 7611,8 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
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BILAGA 3: ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Enkätundersökning gällande installation av jetomrörningssystem som skickats till elva av de 
anläggningar som installerat jetomrörningssystemet från samma tillverkare som 
anläggningen vid Ekeby reningsverk.  
 

 Typ av anläggning. 

 Tidigare använt omrörningssystem (såvida inte anläggningen är nybyggd). 

 Typ av substrat som rötas.  

 Uppskattat flöde ton/år. 

 Volym rötkammare. 

 Antal rötkammare som använder sig av jetomrörningssystemet på anläggningen, om 
något annat system ev. även används. 

 Vilket temperaturintervall sker rötningen under?  

 Har någon typ av utvärdering av jetomrörningen gjorts? 
I så fall, vilket resultat har det gett? Ökad gasproduktion? Minskad 
energianvändning? Gärna siffror på hur mycket energianvändningen minskat/ökat 
samt hur mycket gasproduktionen ökat/minskat om det finns tillgång till. 

 Om ingen utvärdering har gjorts, har ni sett några förbättringar av att installera 
jetomrörningssystemet? Allt i från mindre driftproblem till ökad gasproduktion är av 
intresse. 

 Har installationen av jetomrörningssystemet underlättat driften? Finns det några 
problem med systemet? Skumning, sedimentering? 

 Hur körs omrörningssystemet? Är det 90 minuters paus följt av 40 minuters drift som 
för Ekeby reningsverk eller har ni något annat körschema? 
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BILAGA 4: GASPRODUKTION 

Samtlig data gällande gasproduktionen för utvärderingsperioden, 2014-11-04 till 2014-12-02, 

redovisas i tabell 25. Där visas även utsorterad data för gasproduktionen som skiljer sig mer 

än 10, 20, 30 samt 40 % från medianvärdet. De värden för gasproduktionen som används i 

analysen går att se i de två sista kolumnerna till höger.  

Tabell 1 Samtlig använd data gällande gasproduktionen för utvärderingsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

RK3 RK4 RK3         

± 10 % 

RK4         

± 10 % 

RK3         

± 20 % 

RK4         

± 20 % 

RK3         

± 30 % 

RK4         

± 30 % 

RK3        

± 40 % 

RK4         

± 40 % 

RK3*          RK4*          

Veckodag Datum Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³ Nm³

1 Tisdag 2014-11-04
966,4 1547,3 966,4 0 966

0 966,3515
0,0 966,4 0 966

1547,252

Onsdag 2014-11-05 928,1 1498,3 928,1 0 928 0 928,135 0,0 928,1 0 928 1498,318

Torsdag 2014-11-06 938,4 1284,8 938,4 0 938 0 938,422 0,0 938,4 0 938 1284,765

Fredag 2014-11-07 894,2 1550,3 894,2 0 894 0 894,2167 0,0 894,2 0 894 1550,266

Lördag 2014-11-08 925,6 626,9 925,6 0 926 626,9405 925,5579 626,9 925,6 627 926 626,9405

Söndag 2014-11-09 908,7 58,1 908,7 0 909 0 908,6818 0,0 908,7 0 909 0

Måndag 2014-11-10 885,8 66300,5 885,8 0 886 0 885,8218 0,0 885,8 0 886 0

2 Tisdag 2014-11-11 977,0 1141,4 977,0 0 977 0 976,9674 0,0 977,0 0 977 1141,388

Onsdag 2014-11-12 877,2 1410,2 877,2 0 877 0 877,1879 0,0 877,2 0 877 1410,24

Torsdag 2014-11-13 848,4 687,6 848,4 0 848 687,6397 848,3786 687,6 848,4 688 848 687,6397

Fredag 2014-11-14 908,6 791,7 908,6 792 909 791,7231 908,6446 791,7 908,6 792 909 791,7231

Lördag 2014-11-15 890,4 615,0 890,4 0 890 0 890,4282 615,0 890,4 615 890 615,0352

Söndag 2014-11-16 860,4 0,0 860,4 0 860 0 860,3955 0,0 860,4 0 860 0

Måndag 2014-11-17 922,4 839,2 922,4 839 922 839,1785 922,4333 839,2 922,4 839 922 839,1785

3 Tisdag 2014-11-18 1073,4 1266,5 0,0 0 1073 0 1073,427 0,0 1073,4 0 1073 1266,536

Onsdag 2014-11-19 966,8 1297,2 966,8 0 967 0 966,7915 0,0 966,8 0 967 1297,195

Torsdag 2014-11-20 971,6 1097,0 971,6 0 972 0 971,6004 0,0 971,6 0 972 1097,038

Fredag 2014-11-21 1092,54 328,1154 0,0 0 1093 0 1092,54 0,0 1092,5 0 1093 0

Lördag 2014-11-22 1129,359 1032,262 0,0 0 0 0 1129,359 0,0 1129,4 1032 1129 1032,262

Söndag 2014-11-23 1078,093 213,7937 0,0 0 1078 0 1078,093 0,0 1078,1 0 1078 0

Måndag 2014-11-24 1179,609 777,592 0,0 778 0 777,592 1179,609 777,6 1179,6 778 1180 777,592

4 Tisdag 2014-11-25 1016,847 558,4933 1016,8 0 1017 0 1016,847 558,5 1016,8 558 1017 558,4933

Onsdag 2014-11-26 580,5621 48,90946 0,0 0 0 0 0 0,0 580,6 0 581 0

Torsdag 2014-11-27 819,1089 949,4537 0,0 0 819 0 819,1089 949,5 819,1 949 819 949,4537

Fredag 2014-11-28 880,3145 489,2256 880,3 0 880 0 880,3145 0,0 880,3 489 880 0

Lördag 2014-11-29 902,8221 183,7863 902,8 0 903 0 902,8221 0,0 902,8 0 903 0

Söndag 2014-11-30 1081,909 0 0,0 0 1082 0 1081,909 0,0 1081,9 0 1082 0

Måndag 2014-12-01 1098,157 688,7654 0,0 0 1098 688,7654 1098,157 688,8 1098,2 689 1098 688,7654

Tisdag 2014-12-02 1112,388 393,4808 0,0 0 1112 0 1112,388 0 1112,388 0 1112,388 393,4808

Medel 955,7 3023,3

Median 928,1 777,6
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BILAGA 4: GASPRODUKTION 

Utsorterad data som används i analysen gällande gasproduktionen visas i tabell 2 

tillsammans med den beräknade potentiella gasproduktionen för utvärderingsperioden, 

2014-11-04 till 2014-12-02. Den potentiella gasproduktionen är beräknad utifrån hur stor del 

metan som det är teoretiskt möjligt att få ut från respektive substrat. Där biomassa och GB- 

glassrester antas ha en potentiell metanproduktion på 650 Nm3 metan/ ton TS och fett antas 

ha ett värde på 380 Nm3 metan/ ton TS. (Biomil AB, 2012) Slam antas ha ett potentiellt 

metanutbyte på 195 Nm3 metan/ ton TS. (Biomil AB, Envirum AB, 2008) 

Tabell 2 Utsorterad data använd i analysen samt beräknad potentiell gasproduktion för 

utvärderingsperioden.  

    RK3           RK4           Potentiell biogasproduktion 

Veckodag Datum Nm³ Nm³ Nm³ 

Tisdag 2014-11-04 966 1547,25240 1481,02540 

Onsdag 2014-11-05 928 1498,31775 1450,61754 

Torsdag 2014-11-06 938 1284,76540 1441,87734 

Fredag 2014-11-07 894 1550,26585 1394,15300 

Lördag 2014-11-08 926 626,94049 872,93783 

Tisdag 2014-11-11 977 1141,38776 1291,73204 

Onsdag 2014-11-12 877 1410,23962 1571,02190 

Torsdag 2014-11-13 848 687,63971 1336,58936 

Fredag 2014-11-14 909 791,72314 1251,77870 

Lördag 2014-11-15 890 615,03522 758,16796 

Måndag 2014-11-17 922 839,17847 1258,62516 

Tisdag 2014-11-18 1073 1266,53594 1288,99851 

Onsdag 2014-11-19 967 1297,19486 967,73449 

Torsdag 2014-11-20 972 1097,03763 974,22227 

Lördag 2014-11-22 1129 1032,26187 1059,40481 

Måndag 2014-11-24 1180 777,59204 1387,13809 

Torsdag 2014-11-27 819 949,45367 1130,68725 

Måndag 2014-12-01 1098 688,76538 1105,05217 

Tisdag 2014-12-
02 

1112,388 393,48084 1159,30218 
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BILAGA 4: GASPRODUKTION 

Indata som framtagits för att beräkna den teoretiskt potentiella metanproduktionen i Nm3. 

Där mängd substrat uttryckt i Ton/ TS är beräknat och den potentiella metanproduktionen 

för respektive substrat är framtaget från litteratur. Där biomassa och GB- glassrester antas ha 

en potentiell metanproduktion på 650 Nm3 metan/ ton TS och fett antas ha ett värde på 380 

Nm3 metan/ ton TS. (Biomil AB, 2012) Slam antas ha ett potentiellt metanutbyte på 195 Nm3 

metan/ ton TS. (Biomil AB, Envirum AB, 2008) 

Tabell 3 Data framtagen för att beräkna den potentiella gasproduktionen för utvärderingsperioden.  

 

 

Datum Biomassa Slam Fett Biomassa Slam Fett Total potentiell metanproduktion

Ton/TS Ton/TS Ton/TS Nm3 metan Nm3 metan Nm3 metan Nm3 metan

2014-11-04 1,3196 4,5634 0,1380 501,4651 889,8603 89,7000 1481,0254

2014-11-05 1,3173 4,6054 0,0800 500,5550 898,0625 52,0000 1450,6175

2014-11-06 1,3113 4,5056 0,1000 498,2798 878,5976 65,0000 1441,8773

2014-11-07 1,3616 4,4962 0,0000 517,3919 876,7612 0,0000 1394,1530

2014-11-08 0,0000 4,4766 0,0000 0,0000 872,9378 0,0000 872,9378

2014-11-09 0,0000 4,2864 0,0000 0,0000 835,8394 0,0000 835,8394

2014-11-10 1,3208 3,9012 0,0000 501,9202 760,7353 0,0000 1262,6554

2014-11-11 1,2562 4,1763 0,0000 477,3475 814,3846 0,0000 1291,7320

2014-11-12 1,9651 3,8471 0,1140 746,7371 750,1849 74,1000 1571,0219

2014-11-13 1,3232 4,0090 0,0800 502,8303 781,7591 52,0000 1336,5894

2014-11-14 1,1005 4,0815 0,0580 418,1910 795,8878 37,7000 1251,7787

2014-11-15 0,0000 3,8880 0,0000 0,0000 758,1680 0,0000 758,1680

2014-11-16 0,0000 4,0051 0,0580 0,0000 781,0020 37,7000 818,7020

2014-11-17 1,2203 3,7432 0,1000 463,6960 729,9292 65,0000 1258,6252

2014-11-18 1,2466 3,9143 0,0800 473,7071 763,2915 52,0000 1288,9985

2014-11-19 1,2466 2,3001 0,0700 473,7071 448,5274 45,5000 967,7345

2014-11-20 1,2777 2,5061 0,0000 485,5384 488,6839 0,0000 974,2223

2014-11-21 1,8346 3,1495 0,0000 697,1366 614,1428 0,0000 1311,2794

2014-11-22 0,0000 5,4328 0,0000 0,0000 1059,4048 0,0000 1059,4048

2014-11-23 0,0000 4,8343 0,0000 0,0000 942,6870 0,0000 942,6870

2014-11-24 1,1424 4,8873 0,0000 434,1177 953,0204 0,0000 1387,1381

2014-11-25 1,9208 2,7081 0,0000 729,9002 528,0827 0,0000 1257,9829

2014-11-26 1,1724 1,9852 0,0000 445,4940 387,1123 0,0000 832,6062

2014-11-27 0,6946 4,4449 0,0000 263,9290 866,7582 0,0000 1130,6872

2014-11-28 1,3759 4,6007 0,1000 522,8525 897,1274 65,0000 1484,9798

2014-11-29 0,0000 4,6073 0,0000 0,0000 898,4192 0,0000 898,4192

2014-11-30 0,0000 4,6140 0,0000 0,0000 899,7382 0,0000 899,7382

2014-12-01 0,6598 4,1811 0,0600 250,7326 815,3196 39,0000 1105,0522

2014-12-02 0,6874 4,2723 0,1000 261,1987 833,1035 65,0000 1159,3022
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BILAGA 5: PROCESSDATA 

 Flödena för de använda substraten under utvärderingsperioden, antas vara desamma för 

respektive rötkammare. De flöden som har använts redovisas i m3, kg samt kg VS/m3, dygn i 

tabell 1. Organisk belastning samt hydraulisk uppehålls tid är beräknat för hela 

utvärderingsperioden och går att se i tabell 28.   

Tabell 1 Beräknat flöde för respektive substrat, beräknad OLR samt beräknad HRT för 

utvärderingsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slam Biomassa GB Fett Totalt Slam Biomassa GB Fett Slam Biomassa Fett GB ORL HRT

Datum m3 m3 m3 m3 m3 kg kg kg kg kg, VS/m3 kg, VS/m3 kg, VS/m3 kg, VS/m3 kg, VS/m3 dygn dygn

2014-11-04 95,57 16,95 3,45 115,97 95568,30 11020,00 0,00 3450,00 3381,47 1179,25 131,10 0,00 4,27 9,49

2014-11-05 96,45 16,92 2,00 115,37 96449,19 11000,00 0,00 2000,00 3412,64 1177,11 76,00 0,00 4,24 9,53

2014-11-06 94,36 16,85 2,50 113,70 94358,72 10950,00 0,00 2500,00 3338,67 1171,76 95,00 0,00 4,19 9,67

2014-11-07 94,16 17,49 0,00 111,65 94161,49 11370,00 0,00 0,00 3331,69 1216,70 0,00 0,00 4,13 9,85

2014-11-08 93,75 0,00 0,00 93,75 93750,87 0,00 0,00 0,00 3317,16 0,00 0,00 0,00 3,02 11,73

2014-11-09 89,77 0,00 0,00 89,77 89766,62 0,00 0,00 0,00 3176,19 0,00 0,00 0,00 2,89 12,25

2014-11-10 81,70 16,97 0,00 98,67 81700,66 11030,00 0,00 0,00 2890,79 1180,32 0,00 0,00 3,70 11,15

2014-11-11 87,46 16,14 0,00 103,60 87462,43 10490,00 0,00 0,00 3094,66 1122,53 0,00 0,00 3,83 10,62

2014-11-12 80,57 25,25 2,85 108,66 80567,58 16410,00 0,00 2850,00 2850,70 1756,03 108,30 0,00 4,29 10,12

2014-11-13 83,96 17,00 2,00 102,96 83958,56 11050,00 0,00 2000,00 2970,68 1182,46 76,00 0,00 3,84 10,68

2014-11-14 85,48 14,14 1,45 101,06 85475,93 9190,00 0,00 1450,00 3024,37 983,42 55,10 0,00 3,69 10,88

2014-11-15 81,42 0,00 0,00 81,42 81424,94 0,00 0,00 0,00 2881,04 0,00 0,00 0,00 2,62 13,51

2014-11-16 83,88 0,00 1,45 85,33 83877,24 0,00 0,00 1450,00 2967,81 0,00 55,10 0,00 2,75 12,89

2014-11-17 78,39 15,68 2,50 96,57 78392,18 10190,00 0,00 2500,00 2773,73 1090,43 95,00 0,00 3,60 11,39

2014-11-18 81,98 16,02 15,00 2,00 114,99 81975,19 10410,00 9750,00 2000,00 2900,51 1113,97 76,00 2315,63 5,82 9,57

2014-11-19 48,17 16,02 1,75 65,94 48170,49 10410,00 0,00 1750,00 1704,40 1113,97 66,50 0,00 2,62 16,68

2014-11-20 52,48 16,42 0,00 68,90 52483,17 10670,00 0,00 0,00 1857,00 1141,80 0,00 0,00 2,73 15,97

2014-11-21 65,96 23,57 0,00 89,53 65957,08 15320,00 0,00 0,00 2333,74 1639,39 0,00 0,00 3,61 12,29

2014-11-22 113,78 0,00 0,00 113,78 113776,86 0,00 0,00 0,00 4025,74 0,00 0,00 0,00 3,66 9,67

2014-11-23 101,24 0,00 0,00 101,24 101241,72 0,00 0,00 0,00 3582,21 0,00 0,00 0,00 3,26 10,87

2014-11-24 102,35 14,68 0,00 117,03 102351,50 9540,00 0,00 0,00 3621,48 1020,88 0,00 0,00 4,22 9,40

2014-11-25 56,71 24,68 0,00 81,39 56714,48 16040,00 0,00 0,00 2006,71 1716,44 0,00 0,00 3,38 13,51

2014-11-26 41,57 15,06 0,00 56,64 41574,69 9790,00 0,00 0,00 1471,03 1047,63 0,00 0,00 2,29 19,42

2014-11-27 93,09 8,92 0,00 102,01 93087,21 5800,00 0,00 0,00 3293,68 620,66 0,00 0,00 3,56 10,78

2014-11-28 96,35 17,68 2,50 116,53 96348,76 11490,00 0,00 2500,00 3409,08 1229,54 95,00 0,00 4,30 9,44

2014-11-29 96,49 0,00 0,00 96,49 96487,49 0,00 0,00 0,00 3413,99 0,00 0,00 0,00 3,10 11,40

2014-11-30 96,63 0,00 0,00 96,63 96629,15 0,00 0,00 0,00 3419,01 0,00 0,00 0,00 3,11 11,38

2014-12-01 87,56 8,48 1,50 97,54 87562,85 5510,00 0,00 1500,00 3098,21 589,63 57,00 0,00 3,40 11,28

2014-12-02 89,47 8,83 2,50 100,80 89472,79 5740,00 0,00 2500,00 3165,79 614,24 95,00 0,00 3,52 10,91

Summa flöde 2450,75 343,72 15,00 28,45 97,86 2990,15 824,42 37,28 79,85 3,57
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BILAGA 5: PROCESSDATA 

Provtagningar av TS-halt och VS-halt för utvärderingsperioden, samt de medelvärden som 

använts vid beräkningar för respektive substrat går att se i tabell 2.  

Tabell 2 TS-halt och VS-halt för samtliga substrat för RK3 och RK4 under utvärderingsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TS-halt för samtliga substrat VS (av TS) för samtliga substrat
Biomassa Fett GB RK3 RK4 Slam Biomassa Fett GB RK3 RK4

Datum

2014-11-04 4 25 95 95

2014-11-05

2014-11-06

2014-11-07 4,1 71,5

2014-11-08

2014-11-09

2014-11-10 5,5 10,5 2,5 1,4 74,7 90,3 60,3 65,4

2014-11-11

2014-11-12

2014-11-13 2,5 2,7 58,7 65,5

2014-11-14 2,6 2,8 59,1 64,7

2014-11-15

2014-11-16

2014-11-17 10,2 91,1

2014-11-18 2,6 2,7 59,5 65,9

2014-11-19 2,6 2,8 59,7 66,5

2014-11-20

2014-11-21

2014-11-22

2014-11-23

2014-11-24 4,6 14,7 2,5 2,8 73,4 92,1 58,5 66,6

2014-11-25 2,6 2,9 59,9 65,6

2014-11-26

2014-11-27

2014-11-28

2014-11-29

2014-11-30

2014-12-01 4,9 12,5 76,8 83,2

2014-12-02

Medel 4,775 12,0 4 25 2,557143 2,585714 74,1 89,175 95 95 59,38571 65,74286
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BILAGA 5: PROCESSDATA 

Datum för provtagning gällande flyktiga fettsyror, bikarbonatalkalinitet samt pH redovisas i 

tabell 3. De veckor där flera provtagningar gjorts har ett medelvärde sedan använts för att 

analysera resultatet.  

Tabell 3 Labbanalys för bikarbonatalkalinitet, pH samt flyktiga fettsyror för respektive rötkammare 

under utvärderingsperioden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Filtrerat gnm Filtrerat gnm

snabbfilter snabbfilter

pH Fl.s. TOC Tot-N NH4-N HCO3 pH Fl.s. TOC Tot-N NH4-N HCO3

mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l

2014-11-10 7,1 120 84 340 3200 7,1 140 130 310 3200

2014-11-13 7,3 110 7,3 130

2014-11-14 7,2 180 670 620 3100 7,1 250 560 500 3000

2014-11-18 7,2 140 660 380 3500 7,2 220 580 440 3100

2014-11-19 7,3 150 700 600 3100 7,2 210 590 500 2800

2014-11-20 110 610 450 230 530 440

2014-11-25 7,1 3200 7,1 3000

Labbanalys för rötkammare 3 Labbanalys för rötkamare 4
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BILAGA 6: EL OCH VÄRMEFÖRBRUKNING 

Avläst data gällande värmeförbrukning och energiförbrukning för tuggerpumparna för 

respektive rötkammare under utvärderingsperioden redovisas i tabell 1 samt tabell 2.  

Tabell 1 Värmeförbrukningen för respektive rötkammare under utvärderingsperioden.  

 

Tabell 2 Avlästa värden gällande elförbrukningen för tuggerpump samt jetomrörningssystemet.  

 

Där komponent P327 är jetomrörningssystemet för RK4, komponent P071 är 

slamcirkulationen genom värmeväxlare för RK3 och P072 är slamcirkulationen genom 

värmeväxlare för RK4. Flödet hänvisar till den flödesmängd som går genom 

jetomrörningssystemet. 

Värmeförbrukning 

RK3

Värmeförbrukning 

RK4

Datum  kWh  kWh

2014-11-04 1 764,0 1 776,0

2014-11-05 1 779,0 1 651,0

2014-11-06 1 833,0 1 695,0

2014-11-07 1 894,0 1 617,0

2014-11-08 1 924,0 1 898,0

2014-11-09 1 754,0 2 166,0

2014-11-10 1 661,0 2 143,0

2014-11-11 1 734,0 1 702,0

2014-11-12 1 577,0 1 497,0

2014-11-13 1 622,0 1 528,0

2014-11-14 1 648,0 1 544,0

2014-11-15 1 558,0 1 562,0

2014-11-16 1 599,0 2 173,0

2014-11-17 1 633,0 1 949,0

2014-11-18 1 616,0 1 568,0

2014-11-19 1 783,0 1 387,0

2014-11-20 1 663,0 1 062,0

2014-11-21 2 632,0 2 410,0

2014-11-22 2 570,0 2 265,0

2014-11-23 2 273,0 2 332,0

2014-11-24 2 263,0 2 465,0

2014-11-25 1 988,0 1 833,0

2014-11-26 879,0 418,0

2014-11-27 2 243,0 1 959,0

2014-11-28 2 187,0 1 898,0

2014-11-29 2 215,0 2 131,0

2014-11-30 2 246,0 2 627,0

2014-12-01 2 171,0 2 489,0

2014-12-02 2 110,0 2 273,0

Datum Tid P327 kWh Flöde m³ P071 kWh P072 kWh P327 kWh Flöde m³ P071 kWh P072 kWh

2014-11-04 0,510417 35457 3273 43610 43725

2014-11-05 0,510417 35624 6706 43733 43831 167 3433 123 106

2014-11-07 0,506944 35934 13073 43957 44027 310 6367 224 196

2014-11-10 0,506944 36394 22518 44293 44323 460 9445 336 296

2014-11-11 0,510417 36547 25658 44406 44421 153 3140 113 98

2014-11-17 0,552083 37480 44828 45081 45019 933 19170 675 598

2014-11-27 0,510417 39008 76188 46192 46003 1528 31360 1111 984

Avläst Summa
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BILAGA 7: UTSORTERAD DATA FÖR GASPRODUKTION 

För att få en översiktlig bild av hur den verkliga gasproduktionen ser ut sorterades värden ut 

genom en modell i programmet Excel. Värdena sorterades ut enligt fyra modeller där 1) 

värden som avviker mindre än ± 10 % från medianvärdet, 2) värden som avviker mindre än ± 

20 % från medianvärdet, 3) värden som avviker mindre än ± 30 % från medianvärdet, 4) 

värden som avviker mindre än ± 40 % från medianvärdet. De värden som inte var inom det 

angivna intervallet sattes till noll, vilket kan ses i figur 1 till 4. 

 

 

Figur 1 Utsorterad data som avviker mindre än ± 10 % från medianvärdet.  

 

 

Figur 2 Utsorterad data som avviker mindre än ± 20 % från medianvärdet.  
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BILAGA 7: UTSORTERAD DATA FÖR GASPRODUKTION 

 

 

Figur 3 Utsorterad data som avviker mindre än ± 30 % från medianvärdet.  

 

 

Figur 4 Utsorterad data som avviker mindre än ± 40 % från medianvärdet.  
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