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Abstrakt  

Bränsle är en av det största kostnaden för sjöfart och ny teknik tas fram för att spara bränsle. 

Men det finns potential att tillverka bränsle på kryssningsfartyg. En av de största utgifterna för 

att tillverka biogas iland är uppvärmning av substratet, denna kostnad kan elimineras på fartyg 

genom att använda spillvärme från motorer och ångsystem.    

Detta arbete undersöker möjligheten att producera biogas av toalett- och matavfall som daglig-

en skapas på kryssningsfartyg, vilka komponenter som behövs samt beräkningar av utrymme 

de skulle ta och hur stor mängd gas som kan tänkas produceras.  

Rapporten utfördes genom att undersöka hur biogas produceras i land, vilka är de vanligaste 

teknikerna som används idag och om de är teknisk möjliga att ha på kryssningsfartyg.  

För att räkna ut gaspotential samt volym för tankar och reaktor har data samlat in från fyra 

kryssningsfartyg, data för toalettavfall har tagit från land. Resultatet av beräkningarna blev att 

potential att tillverka biogas finns men att mängden gas inte kan motivera kostnaden för att 

installera en biogasanläggning på ett kryssningsfartyg. 
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Abstract  

 

Fuel is one of the biggest costs in shipping today, and new technologies are being developed to 

save fuel. But there is potential to make fuel today aboard cruise ships. One of the biggest ex-

penses in making biogas on land is the heating of the substrate, this cost can be eliminated on 

ships by using waste heat from engines and steam systems. This report explores the possibility 

of producing biogas by using toilet and food waste that is created daily aboard cruise ships. 

What components are needed, calculations of the space they would take and how much gas 

could be produced. The report was conducted by examining how biogas is produced on land, 

what are the most common technologies used today? And if they are technically possible 

aboard a cruise ship? To calculate gas potential, tank and reactor volume. Data has been col-

lected from four cruise ships. The results show that it is possible to create biogas. But that the 

amount of gas could not justify the cost of building a biogas plant aboard cruise ships. 
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Definitioner och förkortningar 

TS: Total solids (torr substans). Procenten av materialet som är kvar efter att vattnet har av-

dunstat vid en temperatur på 105 ˚C.  

 

VS: Volatile solids (glöd förluster). Procenten av det organiska material som har bränts upp vid 

550 ˚C.  

 

BW: Blackwater (svart vatten). Avloppsvatten och avfall som samlats upp via toalettsystemet. 

  

GW: Greywater (grå vatten) Vattnet som kommer från duschar, handfat, golvbrunnar m.m.  

 

Mikrober: Små organismer som omvandlar substrat till metangas t.ex. bakterier, encelliga al-

ger, jästsvampar, mikroskopiskt små svampar och protozoer.  

 

Substrat: Biologiskt material från vilket biogas utvinns. 

 

HRT: Hydraulic Retention Time (Hydraulisk uppehållstid) Den genomsnittliga tiden substratet 

befinner sig i rötkammaren. 

 

HT-vatten: High Temperature cooling water. Kylvatten med en temperatur på ca. 80°C. 

 

Mesofil: Rötnings temperatur 25 – 40 °C. 

 

Termofil: Rötnings temperatur 50 - 60 °C. 

 

OLR: Organic loading rate ett mått på hur många kg VS per dygn som pumpas in i rötkamma-

ren. 

 

Pax: Passagerare.  

 

Polymerer: Långa kedjor av organiska ämnen som hjälper slampartiklar att klumpa ihop sig.  
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund 
 
Kryssningsbranschen är hårt pressad vad gäller ekonomi och stränga miljökrav. Redarna söker 

lösningar som möjliggör ekonomiska besparingar. En stor utgiftspost är kostnaden för bränsle. 

Branschen arbetar ständigt med att hitta nya sätt att minska bränsleförbrukningen på sina  

fartyg.    

 

På kryssningsfartygen produceras stora mängder organiskt avfall, bestående av toalettavfall 

och matavfall. I dagens läge pumpas detta avfall antingen överbord eller till en anläggning 

iland i samband med hamnuppehåll. Om avfallet pumpas iland tas oftast en avgift ut som base-

ras på mängd och innehåll.   

 

Liquid natural gas (LNG) är ett bränsle som börjat komma in på sjöfartsmarknaden på senare 

år. LNG och biogas är likartade och kan med fördel blandas. (Energigas Sverige, 2015) 

 

Detta ger en möjlighet att minska miljöpåverkan genom användandet av biobränslen. Om det 

går att producera biogas på ett fartyg som använder gas som bränsle, skulle det gå att minska 

bunkerkostnaderna genom att utnyttja energin i det avfall som bildas ombord.  

 

En stor kostnad vid produktion av biogas är uppvärmningen av reaktortanken. På fartyg kan 

denna kostnad minimeras, genom att använda spillvärme från High Temperature cooling water 

(HT-vatten) och överskottsånga som ändå skulle kylas i havet. 

1.2 Syfte   
Syftet är att undersöka möjligheten att producera biogas på kryssningsfartyg. Vad för mekanisk 

utrustning som behövs, en uppskattning för ytan som utrustningen kräver samt mängden biogas 

som teoretiskt kan framställas. 
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1.3 Frågeställning   

• Hur mycket biogas går det att producera? 

• Hur stort utrymme och vilka komponenter krävs för att producera biogas?  

• Är det möjligt att göra en ekonomisk vinst på biogasen? 

 

 

1.4 Avgränsningar  
För att hålla arbetet inom tidsramen undersöks inte om tillverkningen av biogas ombord är 

juridiskt genomförbar. Inte heller kostnaden för ett system ombord behandlas, då kostnaden 

skulle vara olika på alla fartyg. När beräkningar görs undersöks endast den termofila proces-

sen.   
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2 Metod   

För att undersöka biogasens potential att framställas på kryssningsfartyg har de komponenter 

som behövs för att framställa biogas tagits fram med hjälp av befintlig forskning, studiebesök 

samt kontakt med företag. Mängden substrat har tagits fram med insamlade data ifrån kryss-

ningsfartyg och befintlig forskning. Befintliga beräkningsmetoder har använts för att räkna ut 

hur mycket gas som teoretisk kan framställas men också genom kontakt med anläggningar i 

land.  

 

2.1 Litteratursökning 
För att bygga en djupare kunskap inom ämnet biogas har vi gjort sökningar på redan existe-

rande forskning. Sökningarna är i största del gjorda via de databaser som universitetsbiblio-

teket i Kalmar erbjuder till studenterna.  
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3 Teori 

För att enklare kunna förstå hur ett system skulle kunna se ut har en bild skapats. Slam från 

toalettavfall samlas in i BW-tanken (1), Slammet förtjockas (2) matavfall och avvattnat slam 

samlas i en gemensam tank (3), det gemensamma slammet hygieniseras (4), substratet rötas i 

rötkammaren (5), rötat substrat förflyttas till en uppsamlingstank för förvarning (6)  

 

Figur 1 system överblick. 

 

3.1 Substrat  
 
Det finns några olika typer av organiskt avfall som produceras ombord på fartygen. De två 

stora källorna av organiskt avfall som kan anses lämpade för rötning är, toalettavfall och 

matavfall.  

 

Toalettavfallet (avföring, papper och urin) samlas upp i fartygets svartvattentank (BW-tank). 

Avfallet är utspätt med vatten, även om vakuumtoaletter som har en genomsnittlig vattenför-

brukning på 1,2 L/spolning används, medan vanliga klosetter använder 2 L/spolning. 

(Sturesson, 2016). Det ger ett substrat som måste avvattnas innan det är användbart i rötnings-

processen.   
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Matavfallet kan samlas in i fartygets kök via fristående avfallskvarnar som garanterar en parti-

kelstorlek som inte överstiger 12mm. Utloppet från avfallskvarnen kan ledas till en separat 

tank för vidare användning som substrat i biogasprocessen. Syftet med att samla matavfallet 

från avfallskvarnen i en separat tank är att minska utspädningen som sker om man har avfalls-

kvarnen kopplad till det befintliga avloppsnätet ombord. I så fall skulle matavfallet spädas med 

allt gråvatten (GW), och ge en mycket våt blandning. 

 

3.1.1 Matavfall 
 

Densitet 

I studien har data samlats in från olika fartyg och rederier. Data över matavfallet har varit i 

kilogram och liter. För att göra det enklare kommer all data att vara i kilogram så data måste 

konverteras.  

 

Eftersom matavfall innehåller många olika matprodukter och vilken koncentration de olika 

produkterna som avfallet består av är svårt att veta används en snittsiffra. Beroende på vilken 

rapport man använder fås olika densitet. I rapporten utgås det ifrån att fartyg kan likställas med 

restauranger eller storkök då det inte handlar om enskilda personer som lagar mat. Enligt 

(SWECO, 2012) ligger denna siffra på 250 kg/m3, siffran är dock från matavfall som har sam-

lats upp via underjordiska stationer och kommer både från restauranger och hushåll, vilket är 

felvisande eftersom rapporten enbart är intresserad av avfall från restauranger samt storkök. 

Enligt (EPA Victoria, 2013) ligger siffran runt 343 - 514 kg/m3 hur de har fått fram denna 

siffra specificeras inte så siffran får ses med försiktighet. Enligt (Avfall Svergie , 2013) 2013) 

är densiteten på matavfall ifrån storkök och restauranger 680 kg/m3. Genomsnittet på densite-

ten blir 446,75kg/m3. I denna rapport kommer densiteten att vara på 500 kg/m3 med tanke på 

att det inte har funnits någon data på vad för typ av matavfall som har funnits i tankarna och att 

siffran ifrån SWECO bestod av sopor ifrån hushåll.  

 

Mängd matavfall 

Data har samlats från en del rederier och olika fartyg från dessa rederier. Det har dock varit 

stor skillnad i den insamlade data som en del av rederierna har gett en förklaring och en del har 

inte gjort det. 
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Viking Line har data från fartygen XPRS och Grace används, matavfallet samlas in i separata 

tankar via s.k. sugpunkter.  

 

Birka Cruises har inte specificerat hur de kommit fram till sina siffror varken hur uppsamling 

sker eller hur många passagerare som varit ombord på fartyget.  

 

Star Cruises har inte specificerat hur de samlar upp matavfallet ombord men det är specificerat 

att det var 2150 passagerarna och att matavfallet inte varierade mycket när det var 3500 passa-

gerare ombord. 

Rederi  Viking Line   Viking Line  Birka Cruises  Star Cruises  

Fartyg  XPRS Grace Birka Stockholm Superstar Virgo 

Insamlade data  1141 kg/dag 1408 kg/dag 750 lit/dag 
2 m3/dag 

(data vid 2150 pax) 

tot. kg/dag  1141  1408 375  1000 

max pax  2500 2800 1800 3500 

kg/pax 
0,223  0,440  0,208  0,465  

(för 2150 pax) 

Genomsnitt 

   

0,3kg/pax 

 

 

Enligt avfallsverige (RVF - svenska Renhållningsverksföreningen, 2006) var matavfallet från 

storkök 0,06 kg/portion. Om man antar att folk äter 3 portioner mat per dag skulle matavfallet 

enligt medelvärdet för kg/pax i Tabell 1 vara 0,3 kg / person och dag. Detta ger 0,1 kg/ portion. 

Denna skillnad skulle kunna förklaras då ett fartyg inte är ett storkök så matsvinnet är troligen 

större. Ingen rapport om personers matvanor på kryssningsfartyg har hittats så denna siffra är 

helt hypotetisk. Men det ger en uppfattning om att det uträknade genomsnittet inte är helt orim-

ligt. Enligt (Carlsson & Uldal, 2009) har matavfall en torrsubstans halt (TS-halt) på 30–35 % 

och en glödförlust (VS-halt) på 85% av TS-halt. Värdena är för hushåll, restauranger och 

storkök men VS och TS för alla tre är relativt lika. 

Tabell 1 Data från rederier 
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3.1.2 Toalettavfall 
För att beräkna mängden toalettavfall som uppkommer ombord behövs data på avförings-

mängd per person och dag samt hur många gånger per dag genomsnittspersonen spolar toalet-

ten.  

  

Antal spolningar 

Den genomsnittlige personen spolar toaletten ungefär 4,13 gånger per dag. Det skiljer en del 

beroende på ålder där äldre (65+) spolar i genomsnitt 6,46 gånger per dag och personer i ål-

dersspannet 19–64 spolar i genomsnitt 4,43 gånger per dag. Barn 0–4 år spolar i genomsnitt 

2,6 gånger per dag och barn 4–18 spolar i genomsnitt 2,84 gånger per dag. 

(Friedler, et al., 1996) 

 

Då snittet skiljer sig på åldersspann och det inte går att säga vilka som kommer vara på en 

kryssning blir det svårt att beräkna mängden spolningar. En rimlig bedömning kan vara att det 

är en majoritet av personer äldre än 18 år. Ett genomsnitt på en lika blandning av personer 19–

64 och personer 65+ skulle ge ett genomsnitt på 5,53 spolningar per dag och person. Ett rimligt 

spann att utgå från skulle kunna vara 4,13 – 5,5 spolningar per person och dag. 

Av de olika tillverkare av vakuumtoaletter som har undersökts i denna rapporten ligger genom-

snittet på 1,2 liter per spolning. 

Företag Evac Wärtsilä Jets  

Produkt  Optima 5 Optima 3 AVT 13B AVT 

13D 

50M 59M 610 

Liter/spolning 1,2 1,2 1–1.5 1–1.5 1,2 1,2 1,2 

Tabell 2 Data från toalett tillverkare 

 

Med vakuumtoaletter som ger en vattenmängd på ca 1,2 liter vatten per spolning (Evac, 2016). 

Får man en total vattenmängd på 1,2 liter * 5 spolningar * 2500 personer = 15m3/dygn. 

För att beräkna mängden avföring användes siffror från rapporten Klosettvattensystem: nordisk 

inventering och förslag till FoU (Emilsson, et al., 2006). Den ger mängden avföring och urin i 

kg/person/år. För urin ges siffran 550 kg/person/år med en TS-halt på 3,8% 

för avföring ges siffran 51,5 kg/person/år med en TS-halt på 21,4%. 
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För att mängden skall kunna användas i studiens beräkningar måste de omvandlas till 

kg/person/dygn. För urin blir det då 550kg / 365 = 1,5kg/person/dygn.  

Detta ger 1,5kg * 2500 personer = 3750kg urin/dygn 

För avföring blir det 51,5 / 365 = 0,141kg fekalier/dygn/person. 

0,141kg * 2500 = 352,5kg fekalier/dygn. 

  

Enligt (GOTAAS, 1956) är TS-halten för fekalier mellan 20 – 34 % och en VS-halt 88–97%. 

För urin var TS mellan 4–7% och VS mellan 65–85%. Dessa siffror kommer dock från  

landsbygdsområden och jordbruksbyar så siffrorna kan vara missvisande.  

 

3.2 Slamförtjockning  
TS-halten som kommer ifrån toaletterna kommer vara lågt, ofta under eller runt 1% enligt (Av-

fall Sverige Rapport 2016:20) denna siffra är dock från små reningsverk och kan vara missvi-

sande. Enligt beräkningar med värdena som tagits fram i denna rapport kommer TS-halten vara 

runt 1.14%. Denna avvikelsen kan bero på att vi använder vakuumtoaletter som använder 

mindre vatten per spolning och att våra siffror är teoretiska. Se figur 1 

(Avfall Sverige, 2016) 

Beräkning   

TS= total vikt torr / total vikt blöt  

(Method 160.3) 

( United States environmental protection agency, 1983) 

15m3 vatten/dygn = 15 000 kg vatten/dygn  

3750 kg urin/dygn med en TS-halt på 3,8% = 3750 * 0,038 = 142,5 kg/dygn 

352,5 kg avföring med TS-halt 21,4% = 352,5 * 0,214 = 75,4 kg/dygn 

Ny TS-halt = (142,5 + 75,4) / (15 000 + 3750 +352,5) = 0,0114 = 1,14 % 
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Slamförtjockare 

Toalettavfallet som samlas upp i svartvattentanken har ett högt innehåll av vatten (TS-halt på 

ca 1%). Det ger en stor volym som måste köras genom processen. För att minska volymen av 

vatten och därmed höja TS-halten kan slamförtjockare användas. En fördel med slamförtjock-

ning är att den totala volymen på reaktortanken samt hygianiseringstankarna kan minskas. Det 

totala värmebehovet för rötkammaren minskar vid en lägre volym. (Starberg, et al., 2005) 

 

 
Centrifug 
Centrifugen består av en roterande trumma med en transportskruv inuti. slammet matas in och 

de tyngre fasta partiklarna slungas ut till periferin av trumman medans vattnet lägger sig i mit-

ten. Transportskruven matar sedan ut de fasta partiklarna åt ena hållet och vattnet trycks ut åt 

det andra. För en effektivare separering kan polymerer tillsättas. (Starberg, et al., 2005)  

 

 
Skivförtjockare 
Skivförtjockare består av en cirkulär filterduk som sakta roterar, filterduken är svagt lutande 

för att separera vattnet och substratet. Innan slammet förs in i skivförtjockaren tillsätts polyme-

rer för att klumpa ihop partiklarna och frigöra vattnet. Vattnet rinner igenom filtret och samlas 

i botten av skivförtjockaren, en skrapa på ovansidan av filterduken ser till att det förtjockade 

slammet förs ut ur skivförtjockaren. (Starberg, et al., 2005) 

 

 
Skruvförtjockare 
 Skruvförtjockare fungerar genom att en transportskruv förflyttar slammet inuti en cylindrisk 

”filterbur” bestående av små maskor. När slammet går genom pressas överflödigt vatten ut 

genom filtret medans de fasta partiklarna följer med hela vägen och matas ut i toppen av ma-

skinen. (Starberg, et al., 2005) 

 

 
Bandförtjockare 
Slammet placeras på en långsamt gående silduk där vattnet dräneras genom duken. Plogar är 

monterad på bandet för att vända slammet och underlätta dräneringen. Slammet har försatts 

med polymerer i förväg. (Starberg, et al., 2005) 
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3.3 Hygienisering 
För att undvika spridningen av bakterier som kan orsaka smitta är det viktigt att hygienisera 

substratet innan det förs in i rötkammaren. Den vanligaste metoden är genom uppvärmning till 

en temperatur över 70 grader Celsius i minst en timma. Detta säkerställer att de flesta bakterier, 

virus och parasiter dör. Vid hygienisering får partikelstorleken inte överstiga 

12mm för att kunna garantera att hela substratet värms upp till 70 grader Celsius. 

(Jordbruksverket, 2015) se figur 1 

 

3.4 Pumpning  
Val av pumpar till processen beror på en del olika kriterier. Där substratets uppbyggnad är den 

viktigaste. För att välja pump måste substratets TS-halt och viskositet vara känt. Även para-

metrar som uppfordringshöjd och temperatur påverkar valet av pump.  

Några vanliga pumpar är centrifugalpumpar och exenterskruvpumpar. (Starberg, et al., 2005, 

pp. 29-30) 

 

Centrifugalpumpar 

Centrifugalpumpar används i stor omfattning till slampumpning inom biogasindustrin. Goda 

pumpresultat kan uppnås vid en TS-halt upp till 7%. Vid val av centrifugalpumpar är det vik-

tigt att dimensionera storleken på pumpen rätt. (Starberg, et al., 2005, p. 31) 

 

Exenterskruvpumpar 

Exenterskruvpumpen är en deplacerande pump som består av en rotor som roterar i en stator av 

gummimaterial. Pumptypen lämpar sig väl för pumpning av alla typer av vätskor och är relativt 

okänslig för föroreningar i den pumpade vätskan. Den klara därför av att pumpa mycket trög-

flytande vätskor. (Starberg, et al., 2005, p. 32) (www.pumpportalen.se, u.d.) 
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3.5 Rötkammare 
 

3.5.1  Temperatur  
Temperaturen i rötkammaren är en viktig faktor att ta hänsyn till. De vanligaste temperaturerna 

som används på anläggningar är mesofil och termofil 25 – 40 respektive 50 - 60 grader Celsius 

(Jarvis & Schnürer, 2009). 

 

Man kan enkelt säga att desto varmare det är i processen desto snabbare går rötningen. Men 

med ökad temperatur är det lättare att störa processen. Att minska storleken på tanken är nöd-

vändigt på grund av platsbristen ombord på fartyg. Genom att ha en högre temperatur i röt-

kammaren kommer uppehållstiden att vara kortare och på så sätt kan tanken vara minder som 

är önskvärt då utrymme är begränsat, i detta arbete kommer en termofil process att användas 

just med hänsyn på platsbristen. 

 

3.5.2 Belastning  
Belastningen eller organic loading rate (OLR) är ett mått på hur mycket nytt substrat som ma-

tas in per tidsenhet. När rötkammaren tas i drift bör belastningen vara låg ca 0,5 kg VS/m3 

dygn. Detta för att det inte finns tillräckligt med mikroorganismer som kan ta hand om substra-

tet, om inte en bra balans mellan substrat och mikroorganismer kan pH sjunka och processen 

blir instabil. Efter att rötkammaren har startats ökas OLR succesivt till önskad belastning, 

denna ökning kan ta flera månader på grund av mikroorganismerna långsamma förökningstakt. 

 

Beroende på temperaturen samt vilken typ av substrat som används finns det olika riktlinjer på 

vart OLR bör ligga, för en mesofil process mellan 2–3 kg VS/m3 dygn och termofil process 

mellan 4–5 kg VS/m3 och dygn. Men högre belastningar kan vara möjliga. (Jarvis & Schnürer, 

2009) 

 

3.5.3 Uppehållstid 
 

Tiden som substratet kommer att vara i rötkammaren är en av de viktigaste parametrarna 

eftersom det kommer att påverka storleken på tanken avsevärt, tiden är också avgörande får 
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hur mycket gas som kan skapas. Vilken uppehållstid som substratet behöver är svårt att vetta 

och beror på substratets sammansättning och temperaturen i rötkammaren, (Jarvis & Schnürer, 

2009) hydraulisk uppehållstid eller hydraulic retention time (HRT) är den genomsnittliga tiden 

som den organiska vätskefasen befinner sig i rötkammaren. 

 

SRT (solids retention time) eller partikulära materialet, den genomsnittliga tiden som 

organiska partiklar befinner sig i reaktorn. 

 

Oftast är dessa tider samma men om gamla rötrester pumpas in igen i reaktorn kommer SRT 

vara längre än HRT, (Jarvis & Schnürer, 2009), (Eriksson, 2013) detta för att olika partiklar 

kan ha olika långa uppehållstider i rötkammaren. Eftersom substratet blandas och nytt substrat 

kan pumpas ut medans gammalt substrat kan vara kvar i rötkammaren lägre än vad som HRT 

tiden säger. 

 

Enligt (RVF Utveckling, 2005) har de biogas anläggningar som rapporten tar upp en 

hydraulisk uppehållstid på 20 – 30 dagar för mesofil temperatur och 16 – 21 dagar för termofil 

temperatur.  

 

3.5.4 Utrötningsgrad 
 

För att vetta hur stor ”verkningsgrad” som rötkammaren har använts utrötningsgrad som är ett 

mått i procent på hur mycket av substratet som omvandlas till gas. Uppehållstiden har en stor 

inverkan på utrötningsgraden, en lång tid i rötkammaren ger mikroorganismerna mer tid att 

bryta ner substratet som ger mer gas. Vad för substrat som används ger också en inverkan då 

ett mer lättnerbrytbart gör det enklare för organismerna att omvandla ”maten” till mat. (Jarvis 

& Schnürer, 2009) Enligt Linda Balogh1 har de på reningsverket i Kävlinge en utrötningsgrad 

på 65% vid en temperatur på 51 °C och en HRT på ca 30 dagar.  

 

 

                                                 

1 Linda Balogh Processingenjör VA-verket Kävlinge, Mailkontakt 13 Mars 2018 
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3.5.5  Rötningsprocesser 
 

Torr 

Torr rötning brukar ha en TS-halt mellan 20-35% och rötmassan är stapelbar. Torr rötning kan 

både göras kontinuerlig eller satsvis. Eftersom vattenmängden är låg kan reaktorvolymen vara 

mindre.  

(Nordberg & Nordberg, 2007) 

 

Satsvis torr rötning  

Det tre vanligaste metoder som används idag är passiv bädd, perkolationsbädd och dränkt 

bädd. Biomassan ligger kvar i reaktorn till dess att rötningen är klar utan omrörning sker.  

(Nordberg & Nordberg, 2007) 

 

Kontinuerlig torr rötning 

Det finns två vanliga tekniker som används idag pluggflödes och perkolation. Dessa processer 

matas biomassan in i samma takt som de tas ut ur reaktorn. (Nordberg & Nordberg, 2007) 

Eftersom torr rötning använder sig av stapelbart material alltså material som ej flyter ut kan 

denna typ av rötning vara svår att  implementera ombord på fartyg då dessa substrat brukar 

transporteras med hjälp av traktor eller liknande maskin.  

 

Våt rötning  

Beroende på vilken typ av substrat man använder och dess egenskaper används olika typer av 

system för inmatning av substratet, de tre vanligaste är kontinuerlig rötning, semi-kontinuerlig 

rötning och satsvis rötning.  

 

Kontinuerlig våt rötning  

Substratet pumpas in i samma takt som det tas ut under hela dygnet, detta ger en jämn gas 

produktion, process används när man har substrat med TS-halter under 5%. (Naturvårdsverket, 

2012) (Nordberg, 2006) 
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Satsvis  

Reaktorn fylls med substrat och får ligga tills rötningen är klar då töms reaktorn och en ny sats 

fylls på denna process ger en högre andel gas eftersom uppehållstiden för allt substrat kan 

säkras  men produktionen av gas blir ojämn. Oftast används fler reaktorer för att få en mer 

konstant bildning av gas. 

(Nordberg, 2006) 

 

 

Semi-kontinuerlig  

Process används vid en högre TS-halt än 5 % som kontinuerlig processen använder. TS-halter 

på 5-15 % används i detta system. Substratet tillförs 1-8 gånger per dygn och tas ut lika ofta. 

Om ett substrat med högre TS-halt brukas kan det spädas ut för att bli pumpbart och 

inmatningen blir mer sällan och i större portioner. (Jarvis & Schnürer, 2009) 

 

3.5.6 Reaktortyper 

 

CSTR 

Continusously stirred tank reactor (CSTR) är den vanligaste typen av reaktorer som används i 

Sverige idag. Substratet pumpas in i reaktorn i jämt flöde och tas ut i samma takt. (Nordberg, 

2006) Substratet blandas med hjälp av en omrörare för att temperaturen och organismerna ska 

få så bra tillgång till substratet som möjligt. (Jarvis & Schnürer, 2009) 

  

Pluggflödesreaktor  

Substratet matas in i enna änden av reaktorn och förflyttas igenom reaktorn med hjälp av en 

omrörare, med denna typ av process så kommer inget gammalt och nytt substrat att blandas, 

fördel med denna process är att uppehållstiden kan säkerhetsställas för allt substrat. (Nordberg, 

2006) 

  

Passiv bädd  

Substratet rötas i reaktorn utan någon omrörning, tillförsel eller återföring av substrat tills 

rötningen är klar. (Nordberg & Nordberg, 2007) 
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Dränk bädd 

Substratet rötas på samma sätt som passiv bädd förutom att substratet blötläggs under 

rötningen. När rötningen är klart pumpas vattnet till en tank och substratet bytts ut. När 

substratet är in lastat tillsätts vattnet igen i rötkammaren. I vattnet finns det gott om 

mikroorganismer som bildar gas, dessa vill man inte ska försvinna med det gamla substratet så 

vattnet återanvänds. (Nordberg & Nordberg, 2007) 

  

 

Perkolationbädd 

Istället för att blötlägga substratet i början av rötningen så sprutas vattnet kontinuerligt med 

hjälp av dysor i taket över substratet och får rinna igenom substratet, i botten av reaktorn 

samlas vattnet upp och pumpas till en tank där den sedan pumpas till dysorna igen. Denna 

teknik finns både som stötvis och kontinuerlig, den kontinuerliga processen förflytas substratet 

som i en pluggflödsreaktor medans en stötvis fungerar som en blötläggs bädd.  (Nordberg & 

Nordberg, 2007) 

 

3.5.7 Omrörare  
 

För att ge en bra gasproduktion måste mikroberna vara i god kontakt med substratet, detta 

skapas med hjälp av en omrörare. Dess uppgift är att säkerställa att substratet hålls i rörelse, 

hålla en jämn temperatur samt att en homogen blandning uppnås i rötkammaren. (Jarvis & 

Schnürer, 2009)  

 

Inom biogas finns det en del olika tekniska lösningar för att blanda substratet, de vanligaste 

som används idag är mekanisk omrörning och gasomrörning men en annan typ är pumpbland-

ning.   
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Mekanisk omrörning. 

Denna teknik är den vanligaste i Sverige, substratet blandas om med hjälp av propellrar. (Jarvis 

& Schnürer, 2009) 

En av de vanligaste typerna är en toppmonterad omrörare, denna teknik består av två propellrar 

som är placerade på olika nivåer i tanken. Dessa är monterade på en axel som går till toppen av 

kammaren och drivs av en elmotor. 

 

Eftersom omröraren är placerad i kammaren blir det svårare att reparera eventuella skador som 

kan uppkomma. Ett vanligt problem med denna teknik är axelbrott på omröraren. 

 

Denna typ är den mest elkostnads effektivast av dessa tre typer. (Morberg, 2015). Andra typer 

är dränkbara omrörare som sitter längst vägen på rötkammaren. (Svenskt Gasteknisk Center, 

2009) 

 

 

Pump omrörning  

Substratet tas ut ur kammaren och förs in i en annan del av kammaren på så vis skapas ett cir-

kulerade flöde i tanken. Pumpen är placerad utanför kammaren och är lätt att reparera vid 

eventuellt driftstopp. En nackdel med denna typ av omrörare är att den drar mer el än vad gas 

eller mekanisk omrörning gör.  

     

Gas omrörning  

Gasen som produceras i reaktorn tas ut ur toppen av kammaren och pumpas ner i botten på så 

vis skapas en cirkulation av gas i tanken. (Starberg, et al., 2005) 

 

3.5.8 Gas 
 
Gasen som produceras i rötkammaren brukas benämns biogas eller rötgas den består av mesta-

dels av metan (CH4 45–85% oftast 60%) och koldioxid (CO2 15–45%) men också en del andra 

gaser i små mängder t.ex. vätesulfid (svavelväte), ammoniak och kvävgas. Gasen är oftast mät-

tad i vattenångor. (Jarvis & Schnürer, 2009)  
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4 Resultat 

4.1 Utrustning 
 

Slamförtjockare 

För att minska volymen i rötkammaren behövs någon form av slamförtjockare. Enligt uträk-

ningar kommer TS-halten på slammet vara runt 1,14% när det samlas upp efter toaletterna. 

Enligt John Skantze2 har de två slamförtjockare som klarar detta. Den ena är en skivförtjockare 

(S-Disc) som kan förtjocka slam från 0,5%TS upp till 5–8%TS den andra är en bandförtjockare 

(Drainbelt). 

 

Hygienisering 

Hygieniseringen kan lösas genom att ha tre tankar där en fylls, en töms och den sista kör hygi-

eniseringsprogrammet. Om tankarna dimensioneras rätt kan man då hålla en kontinuerlig eller 

semi-kontinuerlig inmatning till rötkammaren och samtidigt säkerställa att hygieniseringen 

fungerar som den ska.  

För att säkerställa att allt substrat blir hygieniserat behöver hygianiseringstankarna vara utrus-

tade med ett system för omblandning samt ett system för uppvärmning. Uppvärmning kan ske 

antingen att substratet pumpas via en värmeväxlare eller genom värmeslingor monterade i tan-

ken.  

 

Reaktor  

En torr rötningsprocess ger en mindre reaktorvolym, men eftersom substratet kommer vara så 

pass torr att pumpning blir svårt eller omöjligt är denna typ av reaktorer opraktiska ombord på 

fartyg. För att lösa problemen med pumpning kan istället en våt rötningsprocess användas. 

Reaktorvolymen blir större eftersom en lägre TS-halt kommer men transporten av substratet 

blir enklare.  

 

                                                 

2 John Skantze Managing Director Hydropress Huber AB, Mailkontakt 24 januari 2018. 
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En våt satsvis process skulle kunna användas. Men då substrat produceras konstant behövs en 

bufferttank som måste vara lika stor som reaktorn. En annan lösning skulle vara att använda ett 

par mindre reaktorer. Det skulle fortfarande behövas en bufferttank men denna skulle kunna 

vara mindre. Problemet med denna typ av process är att fler tankar behövas än vid andra pro-

cesser. Det medför en högre kostnad för systemet. 

 

Skillnaden mellan kontinuerlig våt rötning och en semi-kontiuerlig process är tekniskt sett 

liten. Vid en kontinuerlig process används ett lågt TS-värde vilket ger en större reaktorvolym. 

Med en semi-kontiuerlig process kan en högre TS-halt användas en mindre reaktorvolym är 

alltså möjlig. Vid en kontinuerlig eller semi-kontinuerlig process bör en CSTR-reaktor använ-

das. Denna teknik är den vanligast som används idag, så mycket kunskap finns om reaktorn.  

 

Omrörning 

Gas omröring kan vara olämplig ombord på fartyg då det är ett inneslutet utrymme och eventu-

ella läckor kan skapa en brandfarlig miljö. 

 

Mekanisk omrörning är en av de vanligaste typerna som används idag så mycket erfarenhet 

finns om detta, tekniken är den mest energieffektiva av omrörarna men problem med axelbrott 

är ganska vanliga.  

 

Pumpomrörning har fördel att pumpen är placerad utanför reaktorn så reparationer är enkla att 

genomföra, men tekniken drar mer energi än vad mekanisk omrörning gör. 

 

Vilken av omrörarna är svårt att säga, en mekanisk omrörning är mer energieffektiv men en 

pumpomrörning är enklare att reparera.  

 

Reaktorvolym 

För att beräkna reaktorvolymen måste ett par parametrar tas i hänsyn dessa är OLR, uppehålls-

tid och TS-halt. Om en av dessa ändras kommer resten att behövas ändras. 

För att få ut en mer exakt uppehållstid måste ett test göras vilket ej har gjorts i denna rapport, 

då detta måste göras för varje individuellt fartyg, istället har genomsnittsvärde på 18 dagar 
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används enligt. (RVF Utveckling, 2005) För att få ner reaktorvolymen kommer ingen återfö-

ring av gamla rötrester att ske, så enbart HRT tiden är intressant i uträkningen. 

OLR bör ligga runt 4–5 kg VS/m3 och dygn för en termofil process enligt (Jarvis & Schnürer, 

2009) 

 

 

Substrat kg/person/dag total vikt (2500 personer) TS-halt (%) kg TS VS-halt (%) kg VS 

Urin 1,51 3767,12 3,80 143,15 75,00 107,36 

Fekalier 0,14 352,74 21,40 75,49 92,50 69,82 

Mat 0,30 750,00 32,50 243,75 85,00 207,19 

Total slam 1,65 4119,86 
 

218,64 
 

177,19 

Totat Substrat  1,95 4869,86 
 

462,39 
 

384,38 
Tabell 3 Data substrat 

 

Slammet som samlas upp direkt efter toaletterna se figur 1 kommer ha en TS-halt på ca 1,14% 

detta ger ett volymflöde på ca 19,18 m3 /dygn. Beroende på hur mycket slammet förtjockas 

ändras volymflödet. ett högre TS-halt ger ett lägre volymflöde men slammet blir samtidig mer 

svår pumpat så en allt för hög TS-halt är inget att sträva efter. 

 

TS-Halt slam (%) Volymflöde slam (m3/dygn) 

1,14 19,18 

2 10,93 

3 7,29 

4 5,47 

5 4,37 

6 3,64 

7 3,12 

8 2,73 
Tabell 4 Data volymflöde slam 
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Tabell 5Diagram volymflöde slam 

 

Det produceras 750 kg mat per dygn med en densitet på 500kg/m3 detta ger ett volymflöde på 

1,5 m3/dygn. Maten har en hög TS-halt på 30–35% och behöver inte förtjockas. Istället läggs 

detta volymflöde till på slammets flöde och ger ett nytt flöde.  

 

Volymflöde slam (m3/dygn) Gemensam Volymflöde (m3/dygn) 

19,18 20,68 

10,93 12,43 

7,29 8,79 

5,47 6,97 

4,37 5,87 

3,64 5,14 

3,12 4,62 

2,73 4,23 
Tabell 6 Data volymflöde 

Vid inbladning av mat i toalettavfallet kommer TS-halten att ändras. 

TS-Halt slam (%) Gemensam TS-halt (%) 

1,14 2,24 

2 3,72 

3 5,27 

4 6,64 

5 7,88 

6 8,99 

7 10,01 

8 10,93 
Tabell 7 Data Gemensam TS 
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𝑇𝑆% =
𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛
∗ 100  

 

Reaktorvolymen beräknas med två parametrar Volymflödet och uppehållstid.  

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∗ 𝑢𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 

 

Tabell 8 Reaktorvolym 

 

För att inte få en för stor belastning måste reaktorvolymen begränsas. Enligt (Jarvis & 

Schnürer, 2009) brukar en belastning på 4–5 kg VS/m3/dygn användas, men högre belastning 

kan vara möjliga.  

Gemensam Volymflöde 
(m3/dygn) 

Gemensam VS-halt 
(%) 

Reaktorvolym 
(m3) 

OLR (kg VS/m3 
/dygn) 

20,68 1,86 372,22 1,03 

12,43 3,09 223,77 1,72 

8,79 4,37 158,18 2,43 

6,97 5,52 125,39 3,07 

5,87 6,55 105,71 3,64 

5,14 7,47 92,59 4,15 

4,62 8,31 83,22 4,62 

4,23 9,08 76,19 5,04 
Tabell 9 Data OLR 

𝑂𝐿𝑅 =
𝑉𝑙𝑜𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 ∗ 𝑉𝑆

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
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4.2 Gasproduktion 
 
För att beräkna det teoretiska gasutbytet i processen har siffror från (Jarvis & Schnürer, 2009) 

använts. Där ges en siffra för matavfall på 400–600 Nm3 metan / Ton VS. Och för Slam från 

reningsverk på 160–350 Nm3 metan / Ton VS. 

I Tabell 10 Gasmängd har tre beräkningar gjorts med olika värden för gasutbytet samt två olika 

utrötningsgrader. Enligt uträkningarna blir det maximala gasutbytet ca 186 m3 vid 100% utröt-

ningsgrad och ca 121m3 vid 65% utrötningsgrad. Det minsta gasutbytet ger ca 111 m3 vid 

100% utrötningsgrad och ca 72 m3 vid 65% utrötningsgrad. 

 

 

m3 metan/Ton 
VS (Matavfall)  

m3 metan/Ton VS 
(Slam)  

VS Matavfall 
(kg) 

VS Slam 
(kg) 

m3 metan (Ut-
rötningsgrad 
100%) 

m3 metan (Ut-
rötningsgrad 
65%) 

Kolumn 
i tabell 
11 

400,00 160,00 207,19 177,19 111,23 72,30 1 

500,00 255,00 207,19 177,19 148,78 96,71 2 

600,00 350,00 207,19 177,19 186,33 121,11 3 
Tabell 10 Gasmängd 
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Gasen som produceras i rötkammaren består inte bara av metan. Den har flera beståndsdelar. 

Där de två största är metan och koldioxid. Den innehåller även en stor del vattenånga, för att 

gasen skall bli användbar måste den först renas. Torkad gas kan användas som den är i en rå-

gasmotor eller i en panna. Om man vill använda gasen i en gasmotor anpassad för LNG behö-

ver den uppgraderas för att öka halten metan till över 98%.  

 

4.3 Ekonomisk vinst 
 
För att kunna bedöma nyttan av den utvunna gasen har uträkningar gjorts vad det utvunna me-

tanet motsvarar i diesel. Genom att använda värmevärdet för metan och räkna ut energin (MJ) i 

den utvunna gasen för att sedan räkna om det till en volym av diesel med samma energiinne-

håll3. Vi har sedan tagit bunkerpriser (LSMGO USD 582/ton) (Ship & Bunker, 2018) och räk-

nat vad motsvarande energimängd i diesel kostar.  

 

m3 Metan  
Värmevärde 
MJ 

Liter 
diesel Kg diesel 

Värde 
USD 

72,30 2793,56 77,21 64,86 37,75 

96,71 3736,72 103,28 86,76 50,49 

111,23 4297,79 118,79 99,78 58,07 

121,11 4679,88 129,35 108,65 63,24 

148,78 5748,80 158,89 133,47 77,68 

186,33 7199,81 199,00 167,16 97,29 
Tabell 12 Ekonomisk vinst 

  

                                                 

3 Värmevärde Metangas 39,8 MJ/m3, Värmevärde Diesel 38,6 MJ/l. Taget från: 

https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html 
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5 Diskussion 

Data från ett femte fartyg M/S Mariella Viking Line har fåtts men inte används då datan är 

mycket lägre än vad som har rapporterats ifrån Grace och XPRS, deras förklaring är att maten 

har samlats in i kärl istället för "sugpunker" som det gör på Grace och XPRS.  

 

Felberäkningar kan finnas då risk för att matens densitet kan komma att ändras med inbladning 

av vattnet från substratet. Vid uträkning från volym till kilogram finns också risk för felberäk-

ning då hur kompakt maten har varit i tankarna ej har framkommit. 

 

Om en BW-tanken redan finns installerad på fartyget kan denna användas, men om den är 

kombinerad med fartygets GW-tank måste dessa separeras, BW-tanken för ett separat system 

måste klara belastningen i systemet för minst en dag, om systemet är nere en längre tid bör 

BW-tanken och GW-tanken kunna kopplas ihop och pumpning till GW-tanken vara möjligt. 

BW-tanken bör klara en volym som kan skapas under en dag ca 20 m3 och kombinerat med 

GW-tanken volymen som produceras under en hel resa samt gråvatten volymen för en hel resa. 

 

Hygieninserings tankarna bör tillsammans klara en volym för en dag. Tankarna bör vara på ca 

2 m3 styck. 

 

Uppsamlings-tanken bör dimensioneras för resans längd tills utpumpning kan ske och minst en 

dags volym av förtjockat slam. Om man antar en veckas resa skulle detta bli tankens volym ca 

14 m3. 

  

Förtjockning av toalettslammet är nödvändigt inte bara för att få ner reaktorvolymen men 

också för att få upp OLR. Om en OLR på mellan 4–5 kg VS/m3 och dygn ska hållas måste 

slammet förtjockas till minst 6 % och max 8%. S-Disc klarar en TS-halt upp till 8% så för-

tjockningen bör inte vara ett problem med denna produkt S-Disc klarat slam från 0,5 % TS om 

detta inte kan säkerställas finns en risk att en försedimenteringstank kan behövas för att få upp 

TS-halten innan slammet förtjockas för att få ett bra resultat. 
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Reaktorvolymen kan minskas om TS-halten ökas. En ökad TS-halt medför en ökad OLR, som 

kan ses i tabell 9 är OLR 5,04 kg VS/m3 /dygn vid en reaktorvolm på 76,19 m3 vilket är i den 

övre gränsen på 5 kg VS/m3 /dygn. Skillnaden är liten och bör inte ge någon störning.  

Även om den teoretiskt minsta volymen är 76,19 m3 bör ett påslag av reaktorvolymen göras för 

att hantera variationer i substratflödet. 

 

Data för substraten i Tabell 3 är genomsnitt för personer och kommer att variera från person 

till person, hur personers mat och toalettbeteenden påverkas ombord på fartyg har ej under-

sökts och ingen information om detta har hittats. Flödet från toaletterna kommer troligen att 

variera från dag till dag och mellan olika fartyg så en mer utförlig studie behövs göras för att få 

fram ett mer precist resultat. 

 

Som Tabell 10 visar kan i bästa fall en teoretisk gasmängd på ca 121 Nm3 metan skapas per 

dag om en utrötning på 65% kan uppnås. Uträkningarna för gasproduktionen har siffror för 

genomsnitt metan / ton VS matavfall används, eftersom exakta siffror på vad matavfallet består 

av ej har varit möjligt kan inte en mer exakt uträkning göras. Siffrorna på metanframställning 

är tagna från svenska studier medans ett av fartygen vi tagit information av seglar i Asien. Hur 

matkulturen i olika länder påverkar gasproduktionen har inte behandlats i detta arbete. 

 

Utrötningsgraden på 65% kommer från Kävlinges reningsverk4, de har en temperatur på 51°C 

oh en HTR på 30 dagar, eftersom en HRT på 18 dagar använd i rapporten finns risk att utröt-

ningsgraden är för hög. Samtidigt är substraten olika och kommer att påverka utrötningsgra-

den, för att få ett mer trovärdigt resultat bör tester göras. 

 

Efter att substratet har rötats föreslår vi en rötresttank för att samla upp det utrötade substratet, 

denna tank är svår att dimensionera då volymen beror på mängden utrötat substrat som produ-

ceras dagligen och tiden innan det kan transporteras till land. Det kan finnas möjlighet att 

pumpa ut substratet till havs men om detta är möjligt och om någon extra utrustning behövs 

har inte undersökts. 

 

                                                 

4 Linda Balogh Processingenjör VA-verket Kävlinge, Mailkontakt 13 Mars 2018 
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Om rötprocessen går som den ska kommer en gas producerad med ca 100 ppm svavel Enligt 

(Karine & Ulrika , 2012) som motsvara 0,01% svavel. Enligt nya SECA krav så får bränsle 

med max 0,1 % användas. (Transportstyrelsen, u.d.) Enligt (Naturvårdsverket, u.d.) har me-

tangas en 25 gånger värre växthuseffekt än koldioxid, så systemet måste vara säkert inte bara i 

säkerhetssynpunkt utan även i klimatsyfte. 

 

På grund av rötgasens egenskaper bör rötkammaren och förvaring av gasen ske i ett väl 

ventilerat utrymme med gasmätare, man bör också se över att risk för antändning minimeras så 

långt det går. 

 

 

 

I Tabell 12 visas den möjliga ekonomiska vinsten som kan uppnås med systemet. Beräkning-

arna är gjorda på de teoretiska gasmängderna som sedan räknats om och jämförts med en 

mängd diesel med motsvarande energivärde. Via aktuella bunkerpriser har den möjliga eko-

nomiska vinsten beräknats till mellan USD 37–97 per dygn. Denna siffra är bara ett värde på 

metanhalten i den producerade gasen och kostnaderna för produktionen är inte medräknade.  

 

Med ett så lågt värde på den producerade gasen även i det bästa scenariot kan slutsatsen dras 

att det inte är ekonomiskt motiverat att tillverka biogas ombord på fartyg. 
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6 Slutsats 

 

Potential finns för att framställa biogas ombord på kryssningsfartyg, uppsamlings-tankens vo-

lym bör vara på en 14 m3, Hygieninserings tankarna volym på 2 m3 styck och en total volym på 

6 m3, uppsamlings tankens volym 14 m3, den minsta reaktorvolymen kan vara 76,19 m3 men en 

viss marginal rekommenderas. Vi rekommenderar en reaktorvolym på ca 100 m3. 

 

Mängden producerad gas blir liten med hänsyn till den utvunna gasens värde i jämförelse med 

diesel, därför kan investeringen i att bygga ett system för produktion av biogas inte anses vara 

lönsam.  
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7 Förslag till vidare forskning 

• Vidare undersökning av kostnader associerade med biogasproduktion ombord på far-

tyg. 

• Eventuella juridiska hinder. 

• Noggrannare undersökning av de olika substratens gaspotential.  

• Eventuella miljövinster. 
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