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Sammanfattning 

Biogasproduktion är en av lösningarna för att lösa miljöproblematiken eftersom 

produkten är ett förnyelsebart bränsle som kan ersätta fossila bränslen. Det bidrar 

även till ett mer slutet kretslopp där mer näringsämnen återförs tillbaka till åkrarna. 

Det är därför viktigt att biogasanläggningar optimeras för att få ut en så hög 

gasproduktion som möjligt från varje anläggning.  

Tillgänglig driftdata från More Biogas anläggning i Kalmar har analyserats för att 

undersöka om några förbättringar kan implementeras på sammansättningen av den 

inkommande substratmixen. Litteraturstudier har genomförts för att undersöka vilka 

värden på drift- och inhiberande parametrar som är bra för en stabil termofil 

process. Åtgärder har sedan föreslagits som kan förbättra anläggningens värden för 

en ökad gasproduktion. 

Den inkommande substratmixen har en sammansättning som gör att C/N kvoten är 

drygt 11 vilket är lägre jämfört med den optimala som är mellan 20 till 30. Den låga 

C/N kvoten medför att ammoniumhalten och pH-värdet i processen är hög. Halm är 

ett substrat som innehåller en hög andel kol i förhållande till kväve och kan därmed 

öka den totala C/N kvoten. Det krävs 27 ton halm i månaden för att öka C/N kvoten 

till 15 och 80 ton för att öka den till 20. Halm innehåller mycket lignin som är svårt 

för mikroorganismerna att bryta ned. Däremot är det lättare för organismerna att 

bryta ned halm från ströbäddar och därför föreslås att halm tillförs i den formen. 

Det finns utrymme för att öka VS-belastningen eftersom en stabil termofil process 

kan ha drygt en till två kg VS mer än den genomsnittliga belastningen som var 2,9 

kg VS per m3 rötkammarvolym och dygn i anläggningen över de tre åren vilket 

motsvarar en ökning mellan 38 % till 72 %. Det finns en risk för att uppehållstiden 

blir för kort i processen med en ökad belastning och för att processen inte ska få en 

för kort uppehållstid är det fördelaktigt om substrat med en hög TS-halt tillförs för 

att öka VS-belastningen. Därför är det bra om fastinmatningen av hönsgödsel ökar 

eller halm från ströbädd tillsätts. 

Ackumulering av flyktiga fettsyror och en hög ammoniumkoncentration är 

parametrar som kan hämma den anaeroba nedbrytningen. I den här processen finns 

det inga tecken på att den är hämmad av dessa parametrar eftersom det inte var en 

minskning av gasproduktionen när dessa parametrar ökade i koncentration. 

Slakteriavfall som tillsattes de sista månaderna av 2018 visade en positiv effekt på 

gasproduktionen. Det var svårt att analysera exakt den effekt som slakteriavfallet 

utgjorde eftersom övriga substrat inte inkommer i konstant mängd. Det 

genomfördes en jämförelse av gasproduktionen mellan två tidsperioder som hade en 

liknande sammansättning men skillnaden var att slakteriavfall inkluderades i en av 

tidsperioderna. Det visade sig att den tidsperiod med slakteriavfall inkluderat hade 

en gasproduktion som var 60 MWh högre i månaden när 60 ton TS av slakteriavfall 

hade tillförts i genomsnitt i månaden. Resultatet visar på att slakteriavfall är ett 

substrat som har en positiv samrötningseffekt med övriga substrat i processen. 



 

 

Summary 

Biogas production is one of the solutions to solve the environmental problem 

because the product is a renewable fuel which can replace fossil fuels. It also 

contributes to a closed cycle where more nutrients are returned to the fields. It’s 

therefore important that biogas facilities are optimized so they can produce as much 

gas as possible from each facility.  

 

Available data from More Biogas facility in Kalmar have been analyzed to 

investigate if it’s possible to make any improvement of the incoming substrate 

mixture. Literatures studies have been done to investigate which values of the 

operation- and inhibit parameters are good for a stable thermophile process. 

Suggestions to improve the values of the process at the facility have been done to 

increase the gas production. 

The C/N ratio of the incoming substrate mix is a little bit above 11 which is lower 

than the optimal value of between 20 and 30. Due to the low C/N ratio the process 

has a high concentration of total ammonium and a high pH-value. Wheat straws 

contains a high amount of coal compare to nitrogen and can therefore increase the 

C/N ratio of the substrate mix. The C/N ratio can be increased to 15 if 27 tons of 

wheat straws are added to the process and to 20 if 80 tons are added. The wheat 

straws are suggested to come from bedding because pure wheat straws contain a 

high amount of lignin which is difficult for the micro-organisms to break down.  

The process has the capacity to increase the VS-loading because a stable 

thermophile process can have between one and two more kg VS than the average 

loading which was 2,9 kg VS per m3 reactor volume and day over the three years in 

the facility which is an increase with 38 % to 72 %. It’s a risk that the residence 

time is decreasing if the VS-loading is increasing and to prevent that scenario it’s 

good to add substrate with a high dry matter contain in the process. It can be done 

by increasing the intake of poultry manure or by adding wheat straws from bedding.  

Accumulation of volatile fatty acids and a high concentration of ammonium are 

factors that can inhibit the anaerobic process.  

There are no signs that this process is inhibited by these factors because the gas 

production didn’t decrease when these parameters increased.  

Slaughter house waste was added to the process the last months of 2018 and it 

showed a positive effect on the gas production. It was difficult to exactly analyze 

the effect the substrate had because the other substrates in the process weren’t 

incoming at a constant quantity every month. A comparison was made of the gas 

production between two time periods which had similar composition of the 

incoming substrate mixture, the difference was the slaughter house waste which was 

included in one of the time periods. The result showed that the time period which 

slaughter house waste was included had 60 MWh higher gas production per month 

when 60 tons of dry matter slaughter house was added per month in average. This 

means that slaughter house waste is a substrate which has a good co-digestion effect 

with the rest of the substrates in the process.  



 

 

Abstrakt 

Driftdata från More Biogas anläggning i Kalmar har sammanställts och analyserats 

för att föreslå förbättringar i sammansättningen av den inkommande substratmixen 

för att öka gasproduktionen. C/N kvoten för den inkommande substratmixen är låg 

då en optimal C/N kvot är mellan 20 till 30. För att få upp den totala C/N kvoten till 

15 behövs 27 ton halm i månaden tillsättas och 80 ton för att få upp den till 20. Det 

är även bra att tillsätta halm från ströbädd eller hönsgödsel som har en hög TS-halt 

eftersom det finns möjlighet till en ökad VS-belastning i processen.  

Slakteriavfall gav en positiv effekt på gasproduktionen och efter en jämförselse av 

två tidsperioder gav resultatet att gasproduktionen ökade med en MWh per ton TS 

av tillsatt slakteriavfall. 

Det finns inget tecken på att processen är hämmad av de inhiberande parametrarna 

eftersom inte gasproduktionen minskade de månader då de inhiberande 

parametrarna var högre. 

Nyckelord 

Biogas, Biogasanläggning, Termofil rötning, More Biogas Småland AB, 

Uppföljningsanalys, Slakteriavfall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ordlista 

Anaerob- Syrefri. 

Belastning- Anger hur mycket organiskt material som tillsätts i rötkammaren, anges 

i kg VS/(m3 rötkammare·dygn). 

Biogas- Gas bestående till största delen av metan och koldioxid som bildas vid 

anaerob nedbrytning av organiskt material. 

C/N kvot- Anger andelen kol i förhållande till kväve i ett organiskt material 

Inhiberande parametrar- Parametrar som hämmar den anaeroba nedbrytningen. 

Metan- Energirik gas. 

Metanpotential- Kapaciteten som ett substrat har att bilda metan vid anaerob 

nedbrytning. 

Rötkammare- En tank i en biogasanläggning där den anaeroba nedbrytningen äger 

rum. 

Rötrest- Näringsrik restprodukt bestående av organiskt material som utgår efter 

biogasprocessen. 

Rötning- Mikrobiologisk nedbrytning av organsikt material i syrefri miljö. 

Samrötning- När fler än ett substrat rötas ihop 

Substrat- Organiskt material som använts vid rötning. 

Substratmix- En homogen blandning av olika substrat som använts i 

biogasprocessen. 

TS-halt- Andelen av substratet som inte är vatten vilket är organiskt material och 

aska.  

Uppehållstid- tiden det tar att byta ut allt material i rötkammaren. 

Uppgraderad gas- Biogas där största delen av koldioxiden är borttagen, gasen 

består därefter till minst 95 procent metan. 

Utrötningsgrad- Andelen av det organiska materialet som är nedbrytet. 

VS-halt- Volatile Solids, andelen organiskt material av torrsubstansen. 

 

 

 



 

 

Förord 

Rapporten är skriven som ett examensarbete inom området energi- och miljöteknik 

och omfattar 15 hp. Projektet är framtaget av More Biogas Småland AB och 

innefattar en uppföljningsanalys av deras biogasanläggning. 

Jag vill tacka Katarina Rupar Gadd, Linneuniversitet för kritik och handledning 

under projektets gång. Vill även rikta ett tack till Ulrika Welander för den hjälp jag 

har fått genom sin expertis inom ämnet. 

Tack till Kjell Axelsson med personal på More Biogas Småland AB för tid till 

visning av anläggningen, insamling av data och allmän hjälp under projektets gång. 

David Sylveson, Växjö 2019.  
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1 Inledning 

Världen står inför en stor utmaning där växthusgasutsläppen måste minska för att 

bromsa den globala uppvärmingen, därför slöt de flesta av världens länder ett 

klimatavtal i Paris år 2015. Länderna enades om att den globala 

temperaturhöjningen på jorden ska ligga väl under 2 C° med en strävan under 1,5 C° 
vid slutet av seklet jämfört med den förindustriella genomsnittstemperaturen.[1] 

Sverige vill vara ett ledande land i arbetet att uppnå målen från Parisavtalet, därför 

har Sverige som målsättning att bli det första fossilfria välfärdslandet. För att uppnå 

det har en rad olika nationella miljömål satts upp där ett utav målen innebär att 

transportsektorn ska minska inrikesutsläppen med 70 % fram till år 2030 jämfört 

med 2010 års nivåer. En möjlig lösning för att uppnå målet är om en högre andel av 

de drivmedel som förser transportsektorn är biobaserat.[2] More Biogas anläggning 

är beläget i Kalmar län och länet har som målsättning att inte ha några nettoutsläpp 

av fossil koldioxid fram till år 2030. Ett sätt att uppnå målet är om 

biogasproduktionen i länet ökar och därför har Kalmar län som målsättning att 10 

procent av dagens användning av fossila drivmedel i länet ska ersättas med 

uppgraderad biogas. Idag går redan en stor del av Kalmars länstrafikbussar på 

uppgraderad biogas.[3] [4] 

Biogasproduktion bidrar inte bara till en mer koldioxidneutral fordonsflotta, 

rötresten som blir över efter biogasprocessen är rik på näringsämnen och kan 

användas som gödningsmedel på åkrarna. Rötresten innehåller en högre halt 

ammoniumkväve som är en lättare form av kväve för växterna att ta upp vilket 

medför att rötresten är ett bättre gödningsmedel jämfört med gödsel som inte har 

genomgått en biogasprocess. Rötresten kan ersätta en del av den konstgödsel som 

tillsätts på åkrarna och det tjänar lantbrukarna ekonomsikt på eftersom de kan 

använda mer av sina egna resurser istället för att köpa in.[4] 

Metanproduktionen från våt biomassa är en komplex process som kräver optimering 

av flera parametrar för att bli så effektiv som möjligt [5]. En av dessa är de olika 

substraten som blandas in i en biogasanläggning. Samrötning av flera olika substrat 

har många fördelar och gasutbytet blir ofta högre jämfört med rötning av enskilda 

substrat.[6] Idag producerar många samrötningsanläggningar under sin maximala 

potential eftersom det i många fall finns en dålig kunskap om hur de tillgängliga 

substraten ska samrötas på rätt sätt så att den inkommande substratmixen har en bra 

sammansättning av de olika substraten [7].  
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1.1 Kalmar län 
Kalmar län är beläget vid Östersjökusten i Sverige och det är ett område som är 

känsligt för övergödning där länets vikar och kustmynnande vattendrag sällan når 

upp till god vattenkvalité. Djur- och matproduktion är en viktig näringsindustri i 

länet men samtidigt är det oftast en källa till överskott på näringsämnen som läcker 

ut i vattendragen och skapar övergödning. Däremot medför en ökad 

biogasproduktion i länet att lantbrukarna har mer biogödsel att tillgå som växter 

lättare kan ta upp vilket minskar näringsläckaget till vattendragen och 

näringsämnena får ett cirkulerat kretslopp. [4] 

1.2 More Biogas Småland AB 
More Biogas Smålands ABs anläggning är beläget i Mosekrog, en mil norr om 

Kalmar (se figur 1). Bolaget har 29 delägare varav 18 stycken lantbrukare och 

övriga delägare är bland annat Läckeby Water AB, Famax AB och Kalmar Energi. 

De tar in cirka 100 000 ton substrat årligen som genererar cirka 25 GWh 

uppgraderad fordonsgas som antingen komprimeras och transporteras till olika 

tankstationer för bussar och bilar eller levereras till den gasmack som finns intill 

anläggningen. [8] Substraten som i huvudsak rötas i anläggningen är nöt- och 

svinflytgödsel, hönsgödsel och källsorterat matavfall men även vissa perioder 

tillkommer även slakteriavfall och vassle från mejeriindustrin.  

 

Figur 1. Karta vart biogasanläggningen och gårdarna som leverarar substrat till 

anläggningen befinner sig.[8] 



 

3(54) 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att analysera driften av biogasanläggningen mellan 

åren 2016 till 2018 med hjälp av driftdata som finns att tillgå. Målet är att 

sammanställa data och utifrån det ge förslag på förbättringar av sammansättningen 

av den inkommande substratmixen för en ökad gasproduktion. 

1.4 Frågeställningar 
•Finns det tecken på att biogasprocessen är inhiberad av koncentrationen av 

ammonium och ackumulering av flyktiga fettsyror? 

•Hur kan en bra substratmix utformas för att få en bra förväntad gasproduktion?  

•Vilka åtgärder behövs för att få upp substratmixens C/N kvot till en mer optimal? 

•Vad har processen för värden på de olika driftparametrarna VS-belastning, 

utrötningsgrad och uppehållstid och kan de förbättras för en ökad gasproduktion? 

•Hur skiljer sig den uppmätta gasproduktionen jämfört med den förväntade 

gasproduktionen som är baserad på den metanpotentialen som finns i varje enskilt 

substrat? 

•Hur påverkas gasproduktionen av tillsättning av slakteriavfall som substrat i 

processen? 

1.5 Avgränsningar 
Projektet skulle kunna delas in i tre stycken delar, den första delen behandlar den 

biologiska processen som utgör inhiberande parametrar för den anaeroba 

nedbrytningen och vilken belastning, uppehållstid och substratsammansättning som 

är optimalt för de organismer som bryter ned substraten och producerar biogas. Den 

andra delen är den mekaniska som behandlar hur omrörare, pumpar och ledningar 

klarar av den fysiska belastningen som krävs för att cirkulera substraten i 

anläggningen. Den tredje delen behandlar den ekonomiska aspekten som 

exempelvis energiförbrukningen av anläggningen och även transporter och 

kostnader för att ta in de befintliga substraten i anläggningen. Den här rapporten 

avgränsar sig till den biologiska delen. 
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2 Metod 

Tillgänglig analysdata för driften av biogasanläggningen mellan åren 2016 till 2018 

har analyserats och sammanställts för att beräkna de olika driftparametrarna. 

Eftersom tiden för projektet varit begränsat till två månader har data tillhandahållits 

från företagets drifttekniker vilket innebär att ingen egen analysdata har genomförts 

för denna rapport. Excel som programvara har använts för att sammanställa diagram 

och beräkna de olika driftparametrarna. 

Litteraturstudier har utförts i form av vetenskapliga artiklar, böcker samt dokument 

från olika myndigheter för att få relevant information i ämnet. Informationen som 

tagits del av behandlar hur den anaeroba nedbrytningen fungerar samt de parametrar 

som är viktiga och vilka rekommenderade värden på dessa som ska råda för att driva 

en stabil process som ska ge en optimal biogasproduktion. Parametrar som är 

viktiga att övervaka är bland annat uppehållstiden, VS-belastningen, 

utrötningsgraden, temperaturen, pH och koncentrationen av flyktiga fettsyror och 

totalt ammonium.   

Två stycken platsbesök har genomförts för att få en djupare förståelse hur 

anläggningen är konstruerad och fungerar. Det var även viktigt för att få en 

verklighetsbild av anläggningen och processen att producera biogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5(54) 

 

3 Teori 

Teorikapitlet behandlar vad biogas är, den positiva effekten av biogasproduktion ur 

ett miljöperspektiv, den anaeroba nedbrytningen, hur en biogasanläggning är 

uppbyggd, vilka driftparametrar som har betydelse vid biogasproduktion samt 

behandlar de olika substraten som används vid More Biogas anläggning. 

3.1 Biogas 
Biogas produceras från organiskt material som sönderdelas och bryts ned av 

mikroorganismer i en syrefri miljö. Biogas är ett samlingsnamn av flera olika gaser 

där de som utgör den största mängden är metan och koldioxid där metan utgör 

mellan 50 till 75 % och koldioxid mellan 25 till 50 %. Det finns även små mängder 

av andra gaser som exempelvis svaveldioxid, vattenånga, kolmoxid och ammoniak. 

Det som avgör sammansättningen av biogasen är vad för typ av substrat som rötas 

och driftförhållandena i anläggningen. Det är metanet som utgör energiinnehållet i 

biogasen och det är därför önskvärt om halten av metan i biogasen är så hög som 

möjligt.[9] [10] 

3.2 Biogasproduktionens miljönytta 
Det finns tre stycken huvudaspekter som gör biogasproduktion till en bra miljönytta. 

Förutom att den biogas som produceras kan ersätta fossila bränslen så kan den också 

förbättra avfallshantering och även återföra näringsämnen till jordbruksmark för ett 

slutet kretslopp. 

3.2.1 Avfallshantering 

Gödsel från lantbruken och hushållsavfall från samhället släpper ut mer 

växthusgaser vid lagring jämfört med om det skulle genomgå en biogasprocess 

innan det lagras. Vid lagring och spridning av gödsel släpps det ut metan och lustgas 

som har en betydligt större påverkan på den globala uppvärmningen jämfört med 

koldioxid. Metan har 21 gånger större påverkan på den globala uppvärmingen och 

lustgas har 320 gånger mer jämfört med koldioxid. Metanutsläppen från grisgödsel 

minskar från 3,1 kg CH4 till 1,4 kg CH4 per ton grisgödsel om den genomgår en 

biogasprocess innan jämfört med om den inte gör det. [11] Lustgasutsläppen 

beräknas minska med upp till 40 % jämfört med gödsel som inte genomgår en 

anaerob nedbrytning [12]. 

3.2.2 Ett förnyelsebart bränsle 

Biogasen som produceras kan brännas direkt i en gaspanna som kan driva en 

gasturbin för värme- och elproduktion. Den kan också uppgraderas genom att 

koldioxiden tas bort från biogasen och kvar blir metan, på så sätt får gasen en högre 

energidensitet som antingen kan användas som fordonsbränsle eller blandas in i det 

befintliga naturgasnätet. För att få användas som transportbränsle så finns det ett 

krav i Sverige om att minst 95 procent av biogasen ska bestå av metan.[7]Biogas 

som ersätter fossila bränslen i transportsektorn minskar klimatpåverkan samtidigt 

som luftföroreningar reduceras.[11] 
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Vid förbränning av metan reagerar en metanmolekyl med två stycken 

syrgasmolekyler som bildar koldioxid och vatten enligt ekvation 1.[13] 

CH4 + 2O2 → CO2 + H2O                                                                                         (1) 

3.2.3 Återcirkulering av näringsämnen 

Rötresten som återstår efter biogasprocessen är rik på näringsämnen då alla 

näringsämnen som fanns från början i substraten bevaras i rötresten. Den kan sedan 

användas som gödningsmedel på åkrarna och därmed återcirkuleras näringsämnena 

från samhället och lantbruket som leder till ett slutet kretslopp.[14] Rötresten 

innehåller cirka 100 kg kväve, 15 kg fosfor och 50 kg potasium per ton torrvikt men 

det kan variera beroende på vilka substrat som används. Rötresten är ett bättre 

gödningsmedel för växterna jämfört med konventionell gödsel som inte genomgår 

en biogasprocess eftersom rötresten innehåller en större mängd ammoniumkväve 

som är en form av kväve som är lättare för växterna att ta upp. Rötresten innehåller 

85 % ammonium av den totala andelen kväve i rötresten jämfört med vanligt gödsel 

som innehåller 70 % ammonium. Det gör att läckage från åkrarna och ut till 

vattendrag som skapar övergödning minskar. Kväveläckaget beräknas minska med 

20 % om rötresten används som gödningsmedel istället för vanlig gödsel.[11]  

3.3 Anaeroba nedbrytningen 
Det är flera olika typer av mikroorganismer som sammarbetar med varandra i den 

anaeroba nedbrytningen. Många mikroorganismer är specialister som växer på 

endast en typ av substrat och därför behövs en variation av olika substrat om det ska 

vara en högre diveritet av organismer. En typ av mikroorganisms avfallsprodukt kan 

vara en annan organisms föda och därför sker den anaeroba nedbrytningen i flera 

steg på grund av det samspel som råder mellan de olika typerna av organismer. 

Stegen kan delas in i de fyra olika faserna hydrolys, fermentering, anaerob oxidation 

och metanbildning.[6] Figur 2 som visas nedan är en schematisk bild av de olika 

stegen i den anaeroba nedbrytningen: 

 
Figur 2: Schematisk bild av den anaeroba nedbrytningen.[6] 
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3.3.1 Hydrolys 

Det första steget i den anaeroba nedbrytningen är hydrolysen. Substraten som 

kommer in i processen består av proteiner, fetter och kolhydrater som är stora 

organiska molekyler. Det är ett problem för de andra mikroorganismerna i processen 

då dessa molekyler är för stora för att tas in i deras celler. Hydrolysorganismerna 

utsöndrar därför enzymer som klipper sönder de stora molekylerna till mindre. Olika 

typer av enzymer är specialiserad på att bryta ned olika organiska molekyler där 

exempelvis en viss typ av enzym bryter ned proteiner till aminosyror, en annan från 

fetter till fettsyror och glycerol och en tredje från stärkelse till glukos. 

Nedbrytningshastigheten vid hydrolyssteget beror på substratets 

näringssammansättning. Det går snabbt att bryta ned proteiner medan det däremot 

går långsammare att bryta ned cellulosa och hemicellulosa.[6] 

3.3.2 Fermentering 

Fermentationsorganismerna använder de produkter som bildades vid hydrolyssteget 

som substrat för sin egen tillväxt och bildar bland annat olika organiska syror, 

ammoniak, koldioxid och vätgas. Produkterna som bildas beror på vilka organismer 

som närvarar, omgivningsförhållandena och typ av substrat. Fettsyrorna som 

bildades vid hydrolysen används däremot inte av fermetationsorganismerna utan går 

direkt till nästa steg som är anaerob oxidation.[6] 

3.3.3 Anaerob oxidation 

Vid det här steget bryter mikroorganismerna ned substraten som bildades i 

fermenteringen och hydrolysen genom anaeroba oxidationsreaktioner och bildar 

produkterna vätgas, koldioxid och acetat.[15] Anaeroba oxidationen använder 

protoner som slutlig elektronmottagare som leder till produktion av vätgas. 

Vätgasbildningen kan endast ske om vätgaskoncentrationen som råder är låg 

eftersom organismerna inte får tillräckligt med energi för sin tillväxt om 

vätgaskoncentrationen är för hög, därför måste den bildade vätgasen kontinuerligt 

avlägsnas vilket sker i ett sammarbete med metanbildarna i nästa steg i processen. 

Metanbildarna tillväxer däremot långsamt om vätgaskoncentrationen är låg och 

därför måste vätgaskoncentrationen vara i en jämn balans för att gynna båda 

organismerna och på så sätt få en bra nedbrytningsprocess.[6] Ett optimalt 

vätgastryck är mellan 1,6·10-6 till 5,8·10-5  Pa [5]. 

3.3.4 Metanbildning 

Metanbildningen är det sista steget i biogasprocessen där mikroorganismerna bildar 

metan och koldioxid med hjälp av produkterna acetat, vätgas och koldioxid som 

bildades i föregående steg. Det finns två olika vägar att bilda slutprodukten 

beroende på vilka organismer som närvarar vid nedbrytningen. Den ena vägen där 

de acetrofa matogenerna närvarar bryts acetat ned till koldioxid och metan. Acetatet 

klyvs i två delar där det ena kolet bildar metan och det andra bildar koldioxid. Det 

andra vägen närvarar hydrogenotroferna och då bryts koldioxid och vätgas ned till 

metan. Den vanligaste vägen som står för 70 % av biogasproduktionen är direkt från 

acetat till metan och koldioxid.[6] 
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CH3COOH → CH4 + CO2                                                                                        (2) 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                                                                                       (3) 

Ekvation 2 och 3 illustrerar de två olika vägarna för att bilda biogas. I ekvation 2 

omvandlas acetat till metan och koldioxid och i ekvation 3 omvandlas koldioxid och 

vätgas till metan och vatten.[13] 

De olika vägarna har betydelse för sammansättningen av den producerade biogasen, 

om allt acetat skulle omvandlas direkt till metan och koldioxid skulle biogasen bestå 

av lika mycket metan som koldioxid. Däremot blir andelen metan högre i 

slutprodukten om det sker genom den andra vägen från vätgas och koldioxid. Om 30 

% av biogasproduktionen kommer från den andra vägen skulle biogasen bestå av 65 

% metan och 35 % koldioxid.[5] 

Metanbildarna tillväxer långsamt och generationstiden vilket är tiden det tar för en 

organism att fördubblas i antal är 12 dagar för metanbildarna och därför är oftast 

metanbildningen det hastighetsbestämmande steget i den anaeroba nedbryningen 

[13]. I en bra nedbrytningsprocess tar hydrolyssteget kortast tid och 

metanbildningen längst tid. Metanbildarna har störst påverkan på nedbrytningen 

eftersom de är mest känsliga mot förändringar i pH och giftiga föreningar jämfört 

med de andra organismerna i processen, dessutom är de anaeroba oxidanterna 

beroende av metanbildarna för att hålla en stabil vätgaskoncentration.[6] 

3.4 Processtekniker 
Det finns flera olika tekniker för att röta organiskt material och innan en 

biogasanläggning installeras är det viktigt att ha kännedom om vilka substrat som 

ska rötas för en effektiv anläggning [16]. Nedan beskrivs två tekniker för att röta 

organiskt material. 

3.4.1 Satsvis rötning 

Satsvis rötning sker vanligtvis med torra substrat som har en hög TS-halt mellan 20 

till 35 %. Tekniken innebär att det är lång tid mellan inmatningar av substrat och allt 

det organiska materialet i rötkammaren rötas på en gång. Gasproduktionen varierar 

mycket med satsvis rötning eftersom gasutbytet är högt i början när substraten 

kommer in i rötkammaren och avtar sedan med tiden vilket är en nackdel. Fördelen 

med tekniken är att små dimensioner krävs på ledningar och pumpar och 

energiförbrukningen är låg vid drift. [6] 

3.4.2 Kontinuerlig rötning 

Vid kontinuerlig rötning inkommer substraten i ett jämnt flöde vilket resulterar i en 

jämn gasproduktion. Den inkommande substratmixen pumpas in och därför behöver 

torrsubstanshalten vara låg. Tekniken är vanligt förekommande vid rötning av 

avloppsvatten från reningsverk med en TS-halt under 5 % eller vid 

samrötningsanläggningar där substratmixen har en TS-halt mellan 5 till 15 %. [6] 
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3.5 Uppbyggnad av en biogasanläggning 
En biogasanläggning består av flera huvudkomponenter och kapitlet behandlar de 

som ingår i en anläggning med kontinuerlig rötning som samrötar flera substrat 

eftersom More Biogas har en sådan teknik på sin anläggning. 

3.5.1 Mottagningsdel 

Flytande substrat pumpas eller transporteras till en mottagningstank och vid en 

samrötningsanläggning är det vanligt att blanda torra fasta substrat som har en hög 

TS-halt med flytande substrat som har en lägre. Vanligtvis matas de fasta substraten 

in med en skruv separat till mottagningstanken och därför behövs ett separat 

lagringsutrymme för de fasta substraten. I mottagningstanken blandas de fasta och 

flytande substraten runt med omrörare för att få en homogen och pumpbar 

substratmix. Mottagningstanken fungerar också som ett buffertlager innan 

substratmixen transporteras vidare till hygieniseringstankarna.[16] 

3.5.2 Hygienisering 

Den inkommande substratmixen hygieniseras genom att den värms upp vid en 

temperatur av 70 C° i en timme för att på så sätt säkerställa avdödning av 

patogener.[6] Små runda tankar används vanligtvis för att förenkla 

hygieniseringsprocessen [16]. 

3.5.3 Rötkammare 

Den anaeroba nedbrytningen där mikroorganismerna bryter ned substraten och 

producerar biogas sker i rötkammaren. Det finns två olika system som kan 

appliceras beroende på vilka mikrobiologiska steg som ska ske i kammaren. Ett 

enfassystem innebär att alla stegen i den anaeroba nedbrytningen sker i en kammare 

medan ett tvåfassystem innebär att två kammare används där de första stegen i 

nedbrytningen som är hydrolys och fermentering sker i den första kammaren och de 

två sista stegen som är anaerob oxidation och metanbildning sker i den andra. [16] 

Fördelen med ett tvåfassystem är bättre förhållanden och förutsättningar för de olika 

organismerna som finns i de specifika stegen kan implementeras i kammaren. 

Exempelvis behöver organismerna i hydrolysen en högre temperatur och lägre pH 

jämfört med metanbildningen vilket kan optimeras genom att ha två olika 

kammare.[5] 

Rötkammaren är oftast uppbyggd av betong och stål, det är viktigt att rötkammaren 

är bra isolerad där tjockleken på isoleringen brukar vara mellan 10 till 18 centimeter 

för att hålla en konstant temperatur i kammaren och minska uppvärmningsbehovet.  

Värmebehovet beror på temperaturen i kammaren, rötkammarvolymen, omgivande 

temperatur och hur bra värmeisolerat kammaren är. Volymen på rötkammaren 

anpassas efter de två driftparametrarna belastning och uppehållstid för processen. 

Ett gaslager kan vara applicerat i taket på kammaren genom ett flexibelt 

membran.[16] 
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3.5.4 Biogödseltank 

Läckage av metan från en biogasanläggning kan ha en stor påverkan på den 

miljönytta som biogasproduktion skapar eftersom metan är en växthusgas som starkt 

påverkar den globala uppvärmningen. Den anaeroba nedbrytningen avstannar oftast 

inte med en gång efter rötkammaren och 5 till 20 % av den totala mängd biogas som 

produceras från anläggningen kan bildas efter rötkammaren. Därför kan det vara bra 

med ett gaslager på taket av biogödseltanken så att den bildande gasen kan tas 

tillvara samtidigt som metanutsläppen reduceras från anläggningen. [11] 

3.5.5 Komponenter för materialtransport 

Ledningar, omrörare, pumpar och ventiler är viktiga komponenter för att möjliggöra 

materialtransport av substrat genom en biogasanläggning. De behöver vara fysiskt- 

och kemiskt motståndskraftiga mot påfrestningar från inkommande substrat och den 

bildade biogasen. Ventiler används för att reglera och kontrollera 

flödet.[6]Omrörare har en viktig funktion i en biogasanläggning då de möjliggör en 

jämn temperatur i tanken, motverkar sedimentering och underlättar 

mikroorganismernas kontakt med substraten.[16] 

3.6 Objektbeskrivning 
Anläggningen har en mottagningsplats för flytande substrat och en för fasta substrat. 

De flytande substraten levereras med en lastbil som pumpar in de flytande 

substraten till en mottagningstank av en storlek på 50 m3. De fasta substraten 

levereras till ett matarbord med en lagringskapacitet på 30 m3.  

De inkommande substraten omrörs i en substratbuffertank som har en storlek på 

1500 m3 för att på så sätt få en homogen substratmix. Utgående flöde från 

substratbufferttanken är mellan 49 till 54 m3/h varav 40 m3/h recirkuleras till 

matarbordet för att blandas upp med det inkommande fasta substratet som sedan kan 

pumpas tillbaka till substratbufferttanken. Resterande flöde som är 9-14 m3/h 

transporteras vidare till hygieniseringstankarna. 

Hygieniseringen består av 3 stycken 16 m3 tankar där substratmixen värms upp till 

70 C° i en timme. Uppvärmning av substratmixen sker med hjälp av en flispanna 

och även en gaspanna finns tillgänglig vid behov. 

Rötkammaren är 6000 m3 stor och uppehållstiden i kammaren är cirka 25 dagar där 

temperaturen är mellan 52 till 54 C° vilket innebär att det råder termofila 

förhållanden. Substratmixen inkommer och utgår från rötkammaren med ett 

kontinuerligt flöde mellan 9 till 14 m3/h. 

Utgående flöde pumpas vidare till en biogödseltank som har en storlek på 1500 m3. 

Gaslagret för biogasanläggningen är placerat på taket av biogödseltanken eftersom 

den anaeroba nedbrytningen inte har avstannat efter rötkammaren vilket innebär att 

biogas även produceras i biogödseltanken.  

Under helgen levereras inget nytt substrat in till anläggningen, därför är 

substratbuffertanken full och biogödseltanken nästintill tom i början av helgen och 

tvärtom i slutet av helgen. [17] 
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Nedan i figur 3 visas en schematisk bild över More Biogas anläggning: 

 

Figur 3: Schematisk bild över anläggningen. Den gula linjen är gastransporten, 

bruna är substrattransporten och prickig röd och blå linje är värm- och 

kallvattentransporten. 

 

3.7 Driftparametrar vid biogasproduktion 
Genom att kontinuerligt mäta olika driftparametrar går det att få en bra helhetsbild 

hur processen mår och vilka faktorer som behöver ändras för att optimera processen. 

Det är dock inte en självklarhet på alla anläggningar eftersom det tar tid att 

genomföra och analysera de olika proverna, men vid uppstart av en process är det 

viktigare att ta prover oftare och mer kontinuerligt. [13] 

3.7.1 Temperatur 

Olika typer av mikroorganismer trivs vid olika temperaturintervaller där de 

psykrofila organismerna överlever i det kallaste temperaturintervallet mellan 0 till 

10 C° med en optimal tillväxt runt 4 C°. Mesofila organismer överlever mellan 10 

till 45 C° med ett optimum runt 39 C° och i det varmaste temperaturintervallet 

mellan 42 till 68 C° överlever de termofila organismerna med en optimal tillväxt 

runt 60 C°. [18] 

Temperaturen i processen avgör hur snabbt den biologiska nedbrytningen sker, vid 

en ökad temperatur går den biologsiska nedbrytningen snabbare vilket gör att den 

termofila processen har mest metanutbyte på kortast tid. De termofila organismerna 
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har 25 till 50 procent högre aktivitet jämfört med de mesofila organismerna och 

dessutom hygieniseras det organiska materialet bättre eftersom en högre temperatur 

dödar sjukdomssmittande patogener. Däremot är en termofil process mer instabil 

jämfört med mesofil process eftersom det är mindre diversitet i mikrofloran.[13] En 

aspekt som är viktig att ha i åtanke vid val av processtemperatur är 

energikonsumtionen eftersom mer energi krävs för att hålla en högre temperatur och 

därför blir energikonsumtionen högre vid en termofil process jämfört med en 

mesofil. Den vanligaste processen för biogasproduktion är mesofil rötning eftersom 

processen är stabil och har en medioker energikonsumtion. En termofil process kan 

däremot vara ett alternativ när substrat som har en hög smittorisk rötas eftersom 

substraten måste hygieniseras innan de går in i rötkammaren vilket innebär att 

substratmixen redan har värmts upp till en tillräcklig hög temperatur för att 

användas i en termofil process. [16] 

För att det ska vara en stabil process bör det vara en konstant temperatur utan 

hastiga temperatursvängningar. Termofila processer är mer känsliga mot 

temperatursvängningar jämfört med mesofila processer och därför bör inte 

temperaturen ändra sig mer än 1 C° per dag för termofila processer och mesofila 

processer mer än 2-3 C° per dag. [13] 

3.7.2 Torrsubstans 

Torrsubstansen är andelen av substratets vikt som är organiskt material och aska, det 

vill säga det som inte är vatten [19]. Ett substrats torrsubstans kan mätas genom att 

väga en viss mängd av substratet, sedan värms provet upp till 105 C° under 24 

timmar för att allt vatten ska avdunsta. Restprodukten efter uppvärmingen är 

substratets torrsubstans som oftast uttrycks i vikt%.[20] 

3.7.3 VS (organiskt material) 

Volatile solids, VS är det organiska material som finns i substratet och det är endast 

den här andelen av substratet som är biologiskt nedbrytbart [19]. Ett substrats VS-

halt går att ta reda på genom att värma upp torrsubstansen till 550 C° under 2 

timmar. Då förvinner allt organiskt material och kvar blir askan. Provet vägs innan 

och efter uppvärmingen och differensen är substratets innehåll av organsikt material 

som uttrycks i vikt% av TS.[20] 

3.7.4 Belastning och uppehållstid 

Belastningen av en process är massflödet av inkommande organiskt material per 

rötkammarvolym. Det är viktigt att ha en stabil nivå av belastningen då en för hög 

belastning leder till för mycket föda för mikroorganismerna vilket resulterar i en 

försämring av den anaeroba nedbrytningen och en mer instabil process, en för låg 

belastning leder däremot till undernäring för organismerna.[16] Termofila processer 

kan vanligtvis belastas högre jämfört med en mesofila processer eftersom 

nedbrytningshastigheten är snabbare. En stabil termofil process kan belastas med 4-

5 kg VS/m3 rötkammarvolym och dygn och en mesofil process är stabil mellan 2 till 

3 kg VS/ m3 rötkammarvolym och dygn.[6] Belastningen av organiskt material per 

rötkammarvolym i en process kan öka samtidigt som uppehållstiden i kammaren 

inte minskar markant om TS-halten på den inkommande substratmixen ökar [21]. 
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Generationstiden, vilket är tiden för organismerna att fördubblas i antal kan vara 

upp till 12 dagar för de metanbildande organismerna vilket innebär att 

uppehållstiden måste vara minst den tiden för att inte organismerna ska riskera att 

spolas ur i processen [13]. Uppehållstiden bör inte heller vara för lång för en 

optimal gasproduktion eftersom ett substrat bryts ned snabbare i början och avtar 

sedan exponentiellt. Laboratorieanalyser där nötgödsel och matavfall samrötades 

visade att metanutbytet var som högst efter 4 till 5 dagar och efter 20 dagar hade 90 

till 95 % av metanpotentialen i substratetmixen utvunnits.[22] 

En faktor som avgör vilken uppehållstid som ska råda i kammaren är vilka substrat 

som rötas i processen eftersom vissa substrat behöver en längre uppehållstid än 

andra på grund av olika nedbrytningshastigeter. Socker- och stärkelserika substrat 

har en kortare uppehållstid jämfört med cellulosarikt material. Temperturen i 

rötningsprocessen har också en betydelse eftersom nedbrytningshastigeten är 

snabbare vid en högre temperatur.[6] I anläggningar som har en mesofil process bör 

uppehållstiden minst vara 15 till 20 dagar och vid termofila bör minst vara 10 till 15 

dagar [21] Uppehållstiden kan beräknas enligt ekvation 4: 

𝑡 =
V

Q
                                                                                                                        (4) 

Uppehållstiden är t i ekvationen, V är volymen av rötkammaren och Q är det 

inkommande substratflödet [16].  

3.7.5 Utrötningsgrad 

Den anaeroba nedbrytningen är relativt ineffektiv eftersom en stor begränsning är 

ofullständig nedbrytning, ibland bryts mindre än hälften av det inkommande 

organiska materialet ned i processen [5]. 

Utrötningsgraden är ett mått på hur stor andel av det inkommande organiska 

material som har brutits ned i processen. En faktor som påverkar utrötningsgraden 

är att vissa delar av substratmixen har en längre uppehållstid i kammaren än andra i 

en kontinuerlig process eftersom det är ett konstant inflöde och utflöde av substrat. 

Det resulterar i att mikroorganismerna får för kort tid på sig att bryta ned de delar 

som har en kort uppehållstid vilket medför en ofullständig nedbrytning. [6] Vilka 

substrat som rötas har en stor betydelse på vilken utrötningsgrad det är i processen. 

Gödsel som substrat har en låg utrötningsgrad då mindre än hälften av det organiska 

materialet bryts ned till skillnad från frukt- och grönsaksavfall som har en hög 

utrötningsgrad där mer än 90 % av det organiska materialet bryts ned [21]. 

Utrötningsgraden kan beräknas genom ekvation 5: 

Utrötningsgrad (%)  =
( TSin · VSin) – (TSut · VSut)·100

TSin · VSin
                                              (5) 

Inkommande organiskt material subtraherat med utgående organiskt material som 

divideras med inkommande organiskt material [6]. 
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3.7.6 pH och Alkanitet 

pH och alkanitet har ett samband med varandra eftersom alkanitetet fungerar som en 

buffert för att motverka kraftiga svängningar av pH-värdet. Alkanitet är bikarbonat i 

jämvikt med koldioxid som bildas i rötkammaren när proteiner och aminosyror 

bryts ned vilket innebär att pH-värdet är kraftigt påverkat av hur stor andel av den 

bildade biogasen som är koldioxid. [13] 

pH är en viktig driftparameter i processen eftersom organismernas enzymaktivitet är 

påverkat av pH-värdet. Enzymaktivitet fungerar inte för metanbildarna om pH 

understiger 6,2 och ett neutralt pH mellan 7 till 7,2 är det mest optimala för en bra 

process.[13] [23] Vid ett lågt pH-värde ökar koncentrationen av flyktiga fettsyror 

och vid ett högt pH-värde ökar koncentrationen av ammoniak. [13] pH värdet är 

högre efter biogasprocessen jämfört med före eftersom ammoniumkoncentrationen 

ökar vid en anaerob nedbrytning som leder till ett högre pH [11]. Alkaniteten kan 

öka i en process genom tillsatts av vissa kemikalier som exempelvis natrium- och 

kaliumbikarbonat om koncentrationen är för låg [13]. 

3.7.7 C/N kvot 

Mikroorganismerna i en anaerob process behöver en viss andel kol och kväve för att 

få en bra tillväxt, C/N kvoten är hög är om det är mycket kol i förhållande till kväve 

i processen och då kommer populationen av mikroorganismer att vara liten vilket 

påverkar gasutbytet negativt. Dessutom är risken stor för att pH värdet sjunker och 

ackumulering av flyktiga fettsyror uppstår vilket inhiberar processen vi en hög C/N 

kvot. En låg C/N kvot där kväve är högt i förhållande till kol ökar risken för 

ammoniakinhibering.[23] [24] En optimal C/N kvot för en process är mellan 20 till 

30 [23] [25] [26]. pH-värdet i processen och C/N kvoten för inkommande substrat 

har ofta ett samband, en anaerob process där C/N kvoten är hög har ett lägre pH 

jämfört med om kvoten är låg. När C/N kvoten är mellan 25 till 30 så är pH-värdet 

runt 7 vilket är optimalt för processen.[23]Substrat som innehåller mycket kväve i 

förhållande till kol är exempelvis olika typer av gödsel medan olika grödor och 

restprodukter från grödor som exempelvis sockerbetor, halm och potatis innehåller 

en hög andel kol i förhållande till kväve [6]. 

3.8 Inhiberande parametrar vid biogasproduktion 
Ammoniak, svavelväte, flyktiga fettsyror och tungmetaller är vanliga parametrar 

som inhiberar processen. Hur mycket processen påverkas beror på flera faktorer 

som exempelvis organismernas möjligheter att anpassa sig till koncentrationen av 

det inhiberande ämnet, hur koncentrationen av det inhiberande ämnet varierar med 

tiden, om det finns andra giftiga ämnen i processen samt variationer i driften av 

anläggningen.[13] 

3.8.1 Ammoniakinhibering 

Den totala ammoniumhalten där ammoniak och ammonium inkluderas har en 

negativ påverkan på biogasproduktionen. Totala ammoniumhalten som mäts vid en 

anläggning uppenbarar sig i två former. Den ena formen är ammoniak (NH3) som 

inte är joniserad och den andra formen är ammonium (NH4
+) som är joniserad. Det 

är ammoniak som hämmar processen mest och höga koncentrationer är giftigt för 

metanbildarana eftersom ammoniak är i oladdad form och kan därför ta sig igenom 
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organismernas cellväggar. [27] Inhiberande koncentrationer av totalt ammonium där 

gasproduktionen minskas varierar eftersom en ökning i pH ger en större andel av 

ammoniak kontra ammonium och är därmed mer skadligt för metanbildarna [28]. 

Inhiberande koncentrationer är mellan 1500 till 3000 mg/L varav 99 g/L till 150 g/L 

är ammoniak och överstiger koncentrationen 3000 mg/L är det giftigt för 

metanbildarna [23].  

NH4
+ ↔ NH3 + H+                                                                                                 (6) 

Ekvation 6 illustrerar jämvikten mellan ammonium och ammoniak. Vid ett pH-

värde på 9,3 är ammoniak och ammonium i ungefär lika stora koncentrationer. Vid 

minskat pH och temperatur går jämvikten mer till vänster mot ammonium.[13] 

3.8.2 Flyktiga fettsyror 

Fettrika substrat har en positiv effekt på biogasproduktionen eftersom de ger ett högt 

metanutbyte. Problemet är om det är för stora mängder av fettrika substrat som 

organismerna inte bryter ned, då ansamlas fettsyror i processen och koncentrationen 

ökar vilket inhiberar organismerna som i sin tur leder till en minskad 

metanproduktion. En process där koncentrationen av flyktiga fettsyror ökar 

långsamt är mindre känslig mot inhibering jämfört med en process där 

koncentrationen ökar snabbt. Mättat fett som härstammar från animaliskt fett är 

svårare att bryta ned biologiskt jämfört med omättat fett som härstammar från 

växtriket.[6] 

Det går att upptäcka om fettsyrakoncentrationen ökar genom ett par faktorer. En 

ökad ansamling av fettsyror leder till en minskad koncentraton av alkanitet och ett 

lägre pH-värde i processen. Förhållandet mellan alkanitet och flyktiga fettsyror bör 

vara så att mängden alkanitet är minst 5 till 10 gånger mer än de flyktiga fettsyrorna 

för en stabil process.[13] Dessutom leder en hög koncentration av fettsyror till 

skumbildning som kan hämma processen men också skapa mekaniska problem i 

anläggningen som exempelvis stopp i rör och pumpar samt omrörare som kan ta 

skada.[29] 

3.8.3 Svavelväte 

Organismerna i biogasprocessen behöver svavel för sin tillväxt men precis som 

ammoniak så blir svavelväte giftigt för organismerna när den kemiska föreningen 

inte är i joniserad form. 

H2S ↔ HS- + H+                                                                                                     (7) 

Ekvation 7 visar jämvikten för svavelväte. Precis som ammoniak så påverkar pH 

vilket håll reaktionen går åt, vid en minskning av pH går reaktionen åt vänster till en 

ökad koncentration av den giftiga oladdade formen av svavelväte. Koncentrationer 

av H2S som är över 0,2 g/L vid neutralt pH kan vara giftigt för anaeroba 

organismerna.[13] 
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3.9 Substrat 
Biogasutbytet och vilken sammansättning biogasen har beror till stor del på vilka 

substrat som rötas i anläggningen. Substraten har även en stor betydelse när det 

kommer till hur effektiv anläggningen är och hur mycket energi som fås ut i form av 

gas kontra den energi som behövs tillsättas i form av el och värme. Substraten ska 

värmas upp, pumpas och röras om i anläggningen oavsett om det är ett substrat med 

ett högt gasutbyte och torrsubstans jämfört med ett substrat som har ett lågt och 

därför har substraten som tillsätts en stor inverkan på vilken verkningsgrad 

anläggningen har. En annan faktor som är viktigt när det kommer till de substrat 

som ska tillsättas i processen är om substratet behöver förbehandlas innan eller inte 

med tanke på att en förbehandling också kräver energi.[11] 

Kapitel beskriver de substrat som More Biogas Småland AB använder sig av i sin 

anläggning, effekter av samrötning och vikten av en bra näringssammansättning.  

3.9.1 Näringssammansättning 

De substrat som tillsätts i processen behöver innehålla rätt mängd av macro- och 

micronäringsämnen för att de anaeroba organismerna ska kunna få en bra tillväxt. 

Macronäringsämnen som de behöver är kväve i form av NH4
+-N och fosfor i form 

av HPO4-P, mikronäringsämnen som järn, kobolt, nickel och sulfid behöver 

metanbildande organismerna för sitt enzymsystem när de omvandlar acetat till 

metan. [13] 

Substrat har olika sammansättningar av de stora organiska molekylerna fett, protein 

och kolhydrater vilket har betydelse för hur mycket biogas som produceras och även 

sammansättningen på den bildade biogasen. Ett substrat som innehåller mycket fett 

ger ett högt biogasutbyte och dessutom innehåller den bildade biogasen en hög 

metanhalt. Ett substrat som består till stor del av kolhydrater får däremot ett lågt 

biogasutbyte med en låg metanhalt som visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Biogasutbytet i kubikmeter biogas per kg VS för fett, protein och 

kolhydrater samt biogasens sammansättning procentuellt i metan och koldioxid.[6] 

 Biogasutbyte Sammansättning 

Fett 1,0 70:30 

Protein 0,53 60:40 

Kolhydrater 0,38 50:50 
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3.9.2 Samrötning 

När flera olika typer av substrat rötas i en biogasprocess ökar vanligtvis gasutbytet 

jämfört med om ett substrat rötas enskilt eftersom mikroorganismerna behöver olika 

typer av näringsämnen för att få en bra tillväxt. I ett substrat kan det finnas brist av 

vissa näringsämnen men med flera substrat ökar diversitet av näringsämnen. Vid 

samrötning går det också att röta vissa torra substrat som annars inte skulle fungera 

att rötas i anläggningen då de har för dåliga fluidiska egenskaper. Men med en 

blandning av torra substrat och substrat med en hög vattenhalt så är det möjligt 

samtidigt som substratmixen blir mer homogen.[30] 

En annan fördel med samrötning är att C/N kvoten för processen kan bli mer 

optimal, vid rötning av enskilda substrat är det svårt att ändra C/N kvoten men med 

samrötning kan substrat med en låg C/N kvot samrötas med substrat som har en 

högre [23]. 

3.9.3 Matavfall 

Matavfall som substrat ger ett högt gasutbyte (se tabell 2) eftersom det innehåller en 

hög andel organiskt material. Sammansättningen av protein, fett och kolhydrater kan 

variera mycket från fall till fall beroende på vilka livsmedel som har sorterats. Det 

innebär att metanpotentialen för matavfall kan variera mycket beroende på vilken 

sammansättning den har. Det kan även uppstå olika problem beroende på 

sammansättningen. Risken för ammoniakinhibering i processen är högre om 

matavfallet innehåller en hög andel av proteiner medan risken för ackumulering av 

flyktiga fettsyror är högre om matavfallet innehåller en hög andel av fetter. 

Matavfall behöver genomgå någon form av förbehandling där föroreningar så som 

plaster och metaller separeras. Torrsubstansen för matavfall är högt och därför 

behöver matavfallet i vissa fall spädas med vatten för att få bättre fluidiska 

egenskaper som kan pumpas genom processen.[6] [24] 

Tabell 2. Schablonvärden för källsorterat hushållsavfall.[6] [24] [22] [26] [31] 

TS 18-33 % 

VS av TS 85-94 % 

Metanhalt 63 % 

Metanutbyte 440-480 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 13-25 

Utrötningsgrad 82 % 

 

3.9.4 Slakteriavfall 

Slakteriavfall har en hög sammansättning av proteiner och fetter vilket leder till en 

hög gasproduktion men det lämpar sig inte att röta substratet ensamt i en process. 

Anledningen till det är att processen blir ostabil på grund av de höga halterna av 

protein och fett som leder till en hög risk för ammoniakinhibering och höga halter 

av flyktiga fettsyror och därför är slakteriavfall bra att röta ihop med andra 

substrat.[32] 
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Slakteriavfallet behöver förbehandlas innan substratet kan brukas i en 

biogasanläggning. Det behöver hygieniseras eftersom det finns EU-regler som säger 

att slakteriavfallet måste upphettas till 70 C° under en timme och partikelsstorleken 

får inte vara över 1,2 cm för att stoppa smittspridningen av patogener [32]. 

Slakteriavfall behöver även malas ned till finare fraktioner då det innehåller ben och 

även separera andra föremål som rep och metallföremål från substratet.[6] [24] 

Slakteriavfallet som More Biogas tar in i anläggningen består av mag- tarm och 

mjukdelar samt slakteriavfall i form av blod. Tabellerna 3 och 4 visar värden för de 

olika typerna av slakteriavfall. 

Tabell 3. Schablonvärden för slakteriavfall bestående av mag- och tarm- och 

mjukdelar. [6] [24] [22] [33] 

TS 16 % 

VS av TS 83 % 

Metanhalt 63-68 % 

Metanutbyte 434 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 4-37 

Utrötningsgrad 83-92 % 

 

Tabell 4. Schablonvärden för slakteriavfall i form av blod.[8] [23] [22][34] 

TS 10-22 % 

VS av TS 91-95 % 

Metanhalt 63 % 

Metanutbyte 500-547 m3 CH4/ ton VS 

3.9.5 Vassle 

Vassle är en biprodukt som uppstår vid osttillverkning och är den återstående 

vätskan som blir över efter att mjölkens kasein använts för att producera ost. Vassle 

består till största delen av laktos, en typ av kolhydrat som utgör cirka 75 % av 

innehållet och innehåller även 13 % protein och 8 % mineraler och en liten del av 

organiska syror och fett. På grund av sitt höga innehåll av kolhydrater så har vassle 

en relativ hög C/N kvot (se tabell 5). [35] Uppehållstiden för vassle är relativt kort 

med en hög utrötningsgrad, i rapporten T.H Erguder et al. (2001) genomfördes ett 

utrötningsförsök på vassle och resultatet visade att efter 16 dagar uppnåddes 90 % 

av metanpotentialen [36]. 

Tabell 5. Schablonvärden för vassle [6] [35] [36] [37] 

TS 7 % 

VS av TS 83 % 

Metanhalt 63-68 % 

Metanutbyte 424 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 24 

Utrötningsgrad 92-99 % 
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3.9.6 Gödsel  

Flytande svin- och nötgödsel har en TS-halt på cirka 8 % medan hönsgödsel oftast 

är i fast form med en högre TS-halt på mellan 20-45 %. Gödsel är ett bra bas-

substrat i en biogasanläggning då det innehåller en bra sammansättning av 

näringsämnen som kommer göra processen stabil. Den största beståndsdelen i 

gödsel är kolhydrater följt av proteiner och fetter. Gödsel från nöt ger ofta ett sämre 

gasutbyte jämfört med svin- och hönsgödsel (se tabell 6,7 och 8) på grund utav att 

den anaeroba nedbrytningen redan har påbörjats i idisslarnas magar och därför har 

en del av det organiska materialet redan brutits ned. Sedimentation kan vara ett 

problem om en hög andel svin- och hönsgödsel rötas. Hönsgödsel kan innehålla 

mycket sand och grus medan svingödsel innehåller olika mineraler som ökar risken 

för sedimentation. [6] [23] Det är dessutom en högre risk för ammoniakinhibering 

om en hög andel av substratmixen är hönsgödsel eftersom hönsgödsel har en hög 

halt av organiskt kväve och torrsubstans [38].  

Tabell 6. Schablonvärden för nötgödsel.[6] [24]  

TS 9 % 

VS av TS 80 % 

Metanhalt 65 % 

Metanutbyte 213 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 6-20 

Utrötningsgrad 36 % 

 

Tabell 7. Schablonvärden för svingödsel.[6] [24] 

TS 8 % 

VS av TS 80 % 

Metanhalt 65 % 

Metanutbyte 268 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 5 

Utrötningsgrad 46 % 

 

Tabell 8. Schablonvärden för hönsgödsel.[6] [24] [29] [39] 

TS 20-47 % 

VS av TS 60-76 % 

Metanutbyte 247 m3 CH4/ ton VS 

C/N-kvot 3-10 

Utrötningsgrad 38-44% 
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3.10 Metanpotential för ett substrat 
När substrat genomgår en anaerob nedbrytning ger vissa substrat mer metanutbyte 

än andra och därför är det lämpligt att substrat genomgår laborationstester för att se 

vilka substrat som ger ett högt metanutbyte och på så vis lämpar sig för 

biogasproduktion. Det är också bra att kunna beräkna ett ungefärligt värde på en 

förväntad gasproduktion med de substrat som finns att tillgå. Metanutbytet kan 

beräknas teoretiskt genom att den kemiska sammansättningen för substratet är känt 

eller så kan ett praktiskt laborationstest genomföras där substraten rötas satsvis. Då 

blandas det substrat som ska testas med en ymp som är mikroorganismer i en flaska. 

Ympen har stor betydelse för resultatet i testet och uppnår inte substratet ett 

förväntat metanutbyte kan det bero på att ympen inte innehåller alla 

mikroorganismer som behövs. I uppmätt driftmiljö i en biogasanläggning kan 

mellan 35 till 90 % av substratets metanpotential uppnås. Anledningen till att inte 

hela metanpotentialen kan uppnås är att vid de satsvisa utrötningsförsöken sker 

maximala möjliga nedbrytning av det organiska materialet. I driftmiljö i en semi- 

eller kontinuerlig process hinner inte allt organiskt material att brytas ned och 

dessutom går 5 till 10 % av den energin som finns i substratet åt till 

mikroorganismernas tillväxt. Viktigt att notera är att substratens metanpotential 

analyseras enskilt och därför syns inte effekten av samrötning av flera substrat i 

resultaten.[40] 
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4 Genomförande 

Värden för de olika inkommande substraten som exempelvis TS- och VS-halter 

samt C/N kvoten har i första hand tagits från de analyser som har genomförts. Det 

med anledning av att värden kan skilja sig åt från praktiken och teorin.  I vissa fall 

har däremot inte analyser på de inkommande substraten genomförts och då tas 

värden från litteraturen. Värden från litteraturen kan ha ett spann mellan två värden 

och i dessa fall användes medelvärdet.   

4.1 Förväntad gasproduktion 
TS- och VS-halter för de olika inkommande substraten i anläggningen behövs för att 

beräkna en förväntad gasproduktion som är baserad på en metanpotential för varje 

substrat från litteraturen. TS-halter för de olika gårdarnas gödsel är tagna men inte 

kontinuerligt, därför användes de värden som uppmättes för hela året vid de olika 

gårdarna. TS-halterna beräknades för de olika gödseltyperna per månad genom att 

ett medelvärde för TS-halterna och mängden gödsel per gård är inkluderat. VS-

halterna togs från litteraturen för de olika gödseltyperna förutom hönsgödsel som är 

uppmätt under två tillfällen under 2018 och därför användes medelvärdet för de två 

tillfällena. Svin- och nötgödseln är analyser tagna mellan 2014-2016 medan 

hönsgödsel som består av höns- och kycklinggödsel är analyserna tagna från 2018.  

För år 2016 och 2017 användes medelvärdet av de olika TS-halterna från de olika 

månaderna från 2018 för nöt-och svinflytgödsel. Det med anledning av att data 

endast finns för mängden av de olika gödseltyperna och inte specifikt från varje 

gård för 2016 och 2017. Under 2016 är endast ett TS- och VS-prov taget för 

hönsgödsel och därför användes medelvärdet för alla prover som är tagna från 2016 

till 2019. 

TS-halter för inkommande matavfall har uppmätts vid fyra olika månader under 

2018 och endast ett för VS-halten. Det är inte tillräckligt för att bestämma en TS- 

och VS-halt för varje månad och därför har ett medelvärde över hela året beräknats 

för att bestämma TS- och VS-halten för det inkommande matavfallet. För 2016 och 

2017 är endast ett TS- och VS-prov taget för matavfall, därför togs medelvärdet för 

alla prover som har tagits på matavfallet från 2016 till 2019.  

Slakteriavfallet består av mag, tarm och mjukdelar och kommer från två olika 

leverantörer. Den största delen kommer från en leverantör där analyser för det 

inkommande slakteriavfallet har genomförts under sex olika månader och därför 

beräknades ett medelvärde över hela året för TS- och VS-halten. Slakteriavfallet 

från den andra leverantören saknar analysvärden av torrsubstansen och andelen 

organiskt material, därför användes värden från litteraturen. 

Vassle från mejeriindustrin finns endast ett TS-prov men inget för VS-halten och 

därför har ett referensvärde från litteraturen används för att bestämma VS-halten. 

Det förväntade gasflödet är i kubikmeter metan och det räknades ut genom att 

multiplicera den inkommande mängden VS från de olika substraten med dess 

metanpotential per ton VS. Energiinnehållet av den bildade gasen är beräknat 

genom att en normalkubikmeter metan innehåller 9,97 kWh. 
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4.2 Diagram av substratmängder för de tre åren 
Diagram har gjorts för de tre åren som visar inkommande mängd torrsubstans av de 

substrat som har inkommit till anläggningen. Anledningen till att de är baserat på 

torrsubstansmängder är för att diagrammen ska kunna ha samma skala för de olika 

substraten utan att skillnaderna mellan substraten blir för stora. 

4.3 Utrötningsgrad och uppehållstid 
Utrötningsgraden för processen beräknades med ekvation  5: 

Utrötningsgrad (%)  =
( TSin · VSin) – (TSut · VSut)·100

TSin · VSin
                             

Prover för TS- och VS-halterna som användes för att beräkna utrötningsgraden är 

tagna oregelbundet och därför har vissa månader fler prover än andra. Ett 

medelvärde för varje månad har räknats ut med de prover som är tagna för den 

specifika månaden. I juli 2018 saknades data helt och därför beräknades ingen 

utrötningsgrad för den månaden. TS- och VS-halter på inkommande substratmix är 

taget mellan substratbuffertanken och hygieniseringstankarna. Utgående TS- och 

VS-halter är taget på det utgående substratflödet efter rötkammaren. 

Uppehållstiden beräknades genom att dividera rötkammarvolymen och antalet dagar 

för den specifika månaden med mängden inkommande substrat per månad. 

4.4 Förväntad Utrötningsgrad 
En förväntad utrötningsgrad har beräknats som är baserad på den utrötningsgrad 

som varje substrat har från litteraturen med hjälp av inkommande mängd VS från de 

olika substraten per månad. Det har genomförts för att undersöka vilken 

utrötningsgrad som kan förväntas för de olika månaderna och på så sätt se hur långt 

ifrån den uppmätta utrötningsgraden är.  

4.5 VS-belastning 
VS-belastningen räknades ut genom att först beräkna inkommande VS mängd per 

månad. Det gjordes genom att multiplicera den totala mängden substrat som inkom 

den månaden med den TS- och VS-halt på inkommande substratmix. Eftersom VS-

belastningen är uttryckt i kg per kubikmeter rötkammarvolym och dygn så 

dividerades den inkommande VS mängden med rötkammarvolymen som är 5 850 

m3 och antalet dygn för den specifika månaden. I juli 2018 har inga TS- och VS-

prov tagits på den inkommande substratmixen och därför har ingen VS-belastning 

beräknats för den månaden.   

4.6 C/N kvot 
En total C/N kvot har räknats ut för substratmixen med hjälp av C/N-prover som är 

tagna för de enskilda inkommande substraten. Nötgödsel är prover tagna på några 

utav gårdarna och därför användes de värdena. Hönsgödsel har en C/N kvot på 5,6 

och kycklinggödsel har 9. Sammanlagd C/N kvot för hönsgödsel blir 6 efter 

beräkningar av de mängder som höns- kontra kycklinggödseln stod för under 2018. 

De andra substraten har ingen analys av C/N kvoten utförts och därför användes  
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värden från litteraturen. En C/N kvot för inkommande substratmix beräknades 

genom att multiplicera mängden organiskt material från varje enskilt substrat med 

den C/N kvot som varje substrat har.  

Målet med uträkningarna var att undersöka hur långt den inkommande 

substratmixen är ifrån den optimala C/N kvoten och på så sätt räkna ut en 

substratmix som kan komma upp till en optimal C/N kvot. Inget utav de substrat 

som för närvarande tillsätts har en tillräckligt hög C/N kvot för att nå upp till en 

optimal C/N kvot för den inkommande substratmixen. Vassle har en C/N kvot på 24 

och kan därmed höja den totala C/N kvoten men det krävs stora mängder av det 

substratet för att höja kvoten till den optimala. Potatis och halm är två substrat med 

en hög C/N kvot och därför har det beräknats hur stora mängder som skulle behöva 

tillsättas av dessa substrat varje månad för att få upp den totala C/N kvoten på 

substratmixen till 15 och 20. Potatis beräknades ha en C/N kvot på 48 och en TS- 

och VS-halt på 25 % respektive 95 %. Halm beräknades ha en C/N kvot på 100 och 

en TS- och VS-halt på 78 % respektive 91 %. Värdena för dessa substrat är tagna 

från litteraturen. Övriga inkommande mängder per månad från de andra substraten i 

processen beräknades vara medelvärdet över hela året från 2018.  

4.7 Beräknad gasproduktion 
En gasproduktion som förväntas generera 2 250 MWh per månad har beräknats 

utifrån en föreslagen substratmix (se tabell 9) som utgår från de substrat som finns 

att tillgå. Mängderna av de olika substraten som ingår i den förväntade 

gasproduktionen ska vara realistiska att uppnå, där även bra värden på VS-

belastning och uppehållstid har tagits hänsyn till så att VS-belastningen är högre än 

vad den är idag samtidigt som inte uppehållstiden minskar markant. 

Nöt- och svingödsel samt matavfall har genomsnittsmängden per månad över de tre 

åren används. Hönsgödseln var i genomsnitt 194 ton per månad i uppmätt drift 

2018. I den modellerade gasproduktionen beräknas intaget av hönsgödsel vara 270 

ton per månad. Slakteriavfallet som inte är blod beräknas kunna vara 250 ton per 

månad i den beräknade. I uppmätt drift i oktober då intaget av slakteriavfall var som 

högst så togs 463 ton in. Slakteriavfall i form av blod och vassle är intaget 150 ton i 

månaden var. TS- och VS-halter av de inkommande substraten beräknas vara 

genomsnittsvärdet över året. 

 

Tabell 9. Värden som användes i den beräknade gasproduktionen, mängden är i ton 

och metanutbytet i m3 CH4/ ton VS. 

Substrat Mängd  TS % VS % Metanutbyte 

Nötflyt 3 583 8,4 80 213 

Svinflyt 1 461 4,1 80 268 

Höns 270 47 79 247 

Matavfall 2 039 11 86 461 

Slakt 250 25 96 434 

Slakt blod 150 16 93 524 

Vassle 150 17 95 424 
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5 Resultat 

Resultatet är presenterat i olika diagram månadsvis för de tre åren i förväntad- 

kontra uppmätt gasproduktion, de inkommande mängderna av de olika substraten 

kontra gasproduktionen, VS-belastningen kontra gasproduktionen, utrötningsgraden 

kontra uppehållstiden, förväntad- kontra uppmätt utrötningsgrad och inhiberande 

parametrar kontra gasproduktionen. Resultatet är även presenterat i två tabeller där 

en utav tabellerna visar data för de olika driftparametrarna när den föreslagna 

substratmixen är implementerad. Den andra visar tre olika substrat och vilka 

mängder i månaden som krävs för att höja C/N- kvoten i processen till en mer 

optimal. 
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5.1 Förväntad gasproduktion 

 

 

 
Figur 4. Förväntad gasproduktion baserad på den metanpotential från 

referenslitterur som finns i varje enskilt inkommande substrat kontra den uppmätta 

gasproduktionen på anläggningen uttryckt i MWh per månad.  
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Under 2016 var den uppmätta gasproduktionen som högst i oktober då den var 1900 

MWh och lägst var den i november då den var drygt 1400 MWh (se figur 4). Den 

förväntade gasproduktionen var som högst i mars med 1810 MWh och genomsnitt 

över året var den uppmätta gasproduktionen 99 % av den förväntade. 2017 var det 

året då det var som störst skillnad mellan den uppmätta och förväntade 

gasproduktionen då den uppmätta var 90 % av den förväntade. Under de tre 

månaderna maj, juni och augusti som det var som störst skillnad med mellan 400 till 

600 MWh mellan den förväntade och uppmätta gasproduktionen. Gasproduktionen 

under de tre åren var som högst i november 2017 då den var drygt 2000 MWh men 

även föregående och efterföljande månad var gasproduktionen hög sett över de tre 

åren. För år 2018 var den förväntade gasproduktionen som högst i oktober med 

drygt 2 200 MWh och då var även den uppmätta gasproduktionen som högst med 

1 904 MWh. I genomsnitt över året var den uppmätta gasproduktionen cirka 95 % 

av den förväntade.  

Den uppmätta gasproduktionen är relativt nära den förväntade, närmare bestämt 

mellan 90 till 99 % av den förväntade över de tre åren. Den förväntade 

gasproduktionen följer även mönstret av den uppmätta, det vill säga när den 

uppmätta gasproduktionen går upp och ned vissa månader så går även den 

förväntade upp och ned vid samma tidpunkt. 
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5.2 Inkommande substratmängder och gasproduktion 2016 

 

 

 

 

 

                        
Figur 5. a) Nötflytgödsel, b) svinflytgödsel, c) hönsgödsel, d) matavfall, e) vassle. 

Inkommande mängd torrsubstans av de olika substraten 2016 kontra den totala 

gasproduktionen från alla substrat vid samrötning. 
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Inkommande torrsubstans från nötgödseln var hög de första fyra månaderna av 2016 

då den var mellan 300 till 380 ton per månad (se figur 5). Efter april sjönk  mängden 

nötgödsel och i juni hade mängden sjunkit till under 200 ton per månad och låg 

därefter relativt stabilt runt 200 ton per månad fram till sista månaden på året då den 

ökade igen. Inkommande mängd svingödsel var mellan 40 till 80 ton under året. 

Under fem månader var det en hög inkommande mängd hönsgödsel då den var 

mellan 80 till 100 ton. Övriga månader inkom runt 50 ton förutom i januari och 

februari då den var 0 respekitve 15 ton.Inkommande torrsubstans av matavfall för 

2016 var mellan 140 till 160 ton per månadfram till maj då den gradvis steg efter det 

fram till september. Mellan september till december var inkommande matavfall 

högre då den var mellan 250 till 280 ton. Inkommande mängd vassle var som högst i 

januari då den var runt 100 ton TS. Mellan maj och augusti tillfördes en stabil 

mängd runt 50 ton per månad och de sista tre månaderna på året tillkom ingen 

vassle.  

Gasproduktionen var under 2016 som högst i oktober då den var 1900 MWh och 

som lägst månaden efter med cirka 1400 MWh trots att inkommande mängd från de 

olika substraten var ungefär densamma för de två månaderna. Produktionen av gas 

var som högst mellan juli till oktober och den stora skillnaden i inkommande mängd 

av de olika substraten under den här tiden var nötflygödseln som minskade i mängd 

under den här perioden samtidigt som mängden matavfall ökade. 
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5.3 Inkommande substratmängder och gasproduktion 2017 

 

 

 

                                                                         

j                          

Figur 6. a) Nötflytgödsel, b) svinflytgödsel, c) hönsgödsel, d) matavfall. 

Inkommande mängd torrsubstans av de olika substraten 2017 kontra den totala 

gasproduktionen från alla substrat vid samrötning. 
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Nötflytgödsel inkom relativt stabilt under året med undantag för januari med 250 

ton (se figur 6). Högst mängd var under en period mellan april och augusti då det 

kom in mellan 360 till 380 ton. Inkommande torrsubstansmängd av hönsgödsel var 

högt i början av året för att sedan sjunka vid mitten av året och i april och juli inkom 

inget hönsgödsel. Augusti fram till november inkom en stabil hög mängd 

hönsgödsel som var mellan 55 till 80 ton TS i månaden. Under 2017 var det inga 

stora variationer per månad av inkommande mängd matavfall och den var mellan 

250 till 300 ton med undantag för maj och juni då 340 ton per månad kom in.  

Det var stor skillnad mellan gasproduktionen under perioden juni till september då 

den var låg jämfört med oktober till december då den var cirka 400 MWh mer per 

månad under den här perioden. Det är märkligt att gasproduktionen kan skilja sig så 

mycket under dessa två perioder eftersom inflödet av substrat är ungefär samma för 

nöt- och svingödsel samt matavfall. Hönsgödsel kom in i processen i större mängd 

den perioden då gasproduktionen var hög jämfört med när gasproduktionen var låg 

vilket skulle kunna vara en förklaring till ökningen.  
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5.4 Inkommande substratmängder och gasproduktion 2018 

 

 

 

                                                
Figur 7. a) Nöt- och svinflytgödsel, b) hönsgödsel,  c) matavfall, d)          

slakteriavfall, e) vassle. Inkommande mängd torrsubstans av de olika substraten 

2018 kontra den totala gasproduktionen från alla substrat vid samrötning. 
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Inkommande mängd av nötflytgödsel var ojämt i början av året och var som högst i 

januari med 380 ton TS och var som lägst nästföljande månad då den var 230 ton (se 

figur 7). Tillflödet stabiliserade sig därefter resten av året och var cirka 300 ton i 

månaden. Tillförseln av svinflytgödsel var relativt stabilt under hela året och var 

drygt 50 ton TS per månad. Mängden torrsubstans från hönsgödsel var som högst i 

augusti då den var 129 ton och som lägst i februari med 60 ton. Under de flesta 

månader över året var inkommande mängd från hösgödsel cirka 100 ton TS per 

månad. Mängden matavfall var högt i början av året och var som högst i januari med 

300 ton  för att sedan sjunka till drygt 200 ton TS i mars. I april gick mängden upp 

igen till 250 ton för att sedan sjunka i maj till 200 ton. Efter det var tillförseln av 

matavfall mer stabilt resten av året mellan 165 till 200 ton TS per månad. De tre 

första månaderna på året och även juni kom inget slakteriavfall in, i april, maj, 

augusti och september var det mycket små mängder. Det var först i juli som en 

större mängd slakeriavfall på knappt 50 ton TS kom in i processen. Störst mängd 

kom in i oktober med 141 ton TS men även i november kom en stor mängd in på 

cirka 100 ton. Vassle kom in i processen i juli månad och framåt, intaget var som 

högst i sepetember med knappt 40 ton TS. 
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5.4.1 Slakteriavfall  

 
 

Figur 8. Mängden av inkommande slakteriavfall i form av mag-,tarm, och 

mjukdelar samt blod per månad kontra gasproduktionen för 2018. 

Slakateriavfall som inte är blod var som högst i oktober då 463 ton kom in men även 

i juli och november var det en hög mängd med 220 respektive 266 ton (se figur 8). 

Under de tre månaderna oktober, november och december kom slakteriavfall i form 

av blod in till anläggningen och mängden var mellan 139 till 192 ton i månaden. 

Gasproduktionen var som högst i juli och oktober då den var cirka 1900 MWh per 

månad och under dessa månader stod slakteriavfallet för drygt 3 % av den totala 

inkommande mängden substrat respektive drygt 8 %.  

Det finns ett tydligt samband mellan införandet av slakteriavfall och en ökad 

gasproduktion. I diagrammet finns ett mönster mellan gasproduktionen och 

mängden slakteriavfall eftersom de månader när slakteriavfallet ökade i mängd så 

ökade även gasproduktionen. Det är även det substrat som följer mönstret av 

gasproduktionen mest av de substrat som kom in i anläggningen 2018. Dock är det 

svårt att analysera exakt vilken effekt slakteriavfallet har på gasproduktionen 

eftersom inte de övriga substraten inkommer i konstant mängd. För att göra en bra 

analys av införandet av slakteriavfallet kontra gasproduktionen så skulle övriga 

substrat inkomma i mer konstanta mängder varje månad men det är naturligtvis 

svårt att genomföra för en biogasanläggning i drift. De olika gödseltyperna 

inkommer i relativt stabila mängder över året, inkommande matavfall var högre i 

början av året men stabiliserade sig efter maj månad. Ett exempel där det är svårt att 

analysera slakteriavfallets inverkan är de två månaderna juli och oktober där övriga 

substrat förutom slakteriavfall inkom i näst intill identiska mängder båda 

månaderna. Skillnaden var i slakteriavfallet då det i oktober inkom 600 ton vilket är 

tre gånger mer jämfört med juli då det kom in drygt 200 ton men trots det så var 

gasproduktionen ungefär densamma på cirka 1900 MWh båda månaderna. Det kan 

bero på att en högre mängd än 200 ton per månad slakteriavfall kan hämma 

processen eftersom ammoniumhalten mellan oktober till december var hög. 
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Ett exempel där det går att se den positiva inverkan slakteriavfallet hade på 

gasproduktionen var i januari då inget slakteriavfall kom in kontra juli och oktober 

de månader då slakteriavfall fanns i processen. I januari var den totala mängden 

substrat 8 800 ton varav 2 700 ton var matavfall. Då var gasproduktionen 1 800 

MWh vilket är lägre jämfört med juli och oktober då gasproduktionen var 1 900 

MWh trots att inkommande substrat till anläggningen var lägre dessa månader med 

cirka 7 100 ton varav matavfall var 1 700 ton.  

Ett annat exempel där det går att analysera slakteriavfallets påverkan under en 

längre tidsperiod är de åtta första månaderna av 2016 med de sex sista månaderna av 

2018 eftersom dessa två perioder hade relativt lika mängd av de olika inkommande 

substraten per månad (se tabell 10). Under de sista sex månaderna inkom under 

2018 i genomsnitt 60 ton slakteriavfall per månad.  

Tabell 10. Inkommande substratmängder de sista sex månaderna 2018 och de åtta 

första månaderna 2016. Substraten är uttryckta i ton TS per månad och 

gasproduktionen i MWh per månad. 

 Nöt Svin Höns Mat Vassle ∑ Gasprod.  

2018 293 58 94 182 20 647 1 691  

2016 280 70 59 183 57 649 1 751  

Skillnad 13 -12 35 -27 -27 -2 60  

Den stora skillnaden mellan de två mätperioderna är mängden hönsgödsel som är 

mer 2018 samtidigt som mängden vassle som är mer 2016. De sammanlagda 

mängderna för de två tidsperioderna är likvärdiga, endast två ton TS mer tidsperiod 

2016 då inte slakteriavfallet var inkluderat i substratmixen. Resultatet visar efter den 

långa mätperioden att 60 ton TS av slakteriavfall per månad ökade gasproduktionen 

med 60 MWh per månad vilket innebär att ett ton TS av slakteriavfall ger en MWh. 

Men det kan även vara ett tecken på att slakteriavfall ger mer än en MWh per ton 

TS eftersom var det mer vassle i processen 2016 som har en högre metanpotentital 

jämfört med hönsgödsel.  
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5.5 VS-belastning 

 

Figur 9. VS-belastning uttryckt i kg organiskt nedbrytbart material per m3 

rötkammarvolym och dygn kontra gasproduktionen uttryckt i MWh per månad. 
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VS-belastningen för de tre åren låg ungefär mellan 2,25 till 3,5 kg VS per m3 

rötkammarvolym och dygn och medelbelastningen över de tre åren var 2,9 kg VS 

(se figur 9). Gasproduktionen kontra VS-belastningen hade som oftast ett samband 

då gasproduktion ökade när belastningen ökade i processen. VS-belastningen kom 

upp i cirka 3,5 kg VS under två tillfällen under de tre åren och under båda dessa 

tillfällen var även gasproduktionen hög, i november 2017 var gasproduktionen som 

högst med cirka 2000 MWh och i januari 2018 var den drygt 1800 MWh. 

Sambandet gäller även för lägsta gasproduktionen under de tre åren som var drygt 

1 400 MWh i november 2016, den månaden var även VS-belastningen näst lägst 

över de tre åren med knappt 2,4 kg VS. Ett undantag är mellan maj till oktober 2016 

då VS-belastningen hade sjunkit till cirka 2,5 kg VS men trots det var 

gasproduktionen som högst under dessa månader för det året. Samma gäller för de 

sista månaderna år 2018 då VS-belastningen var lägre jämfört med de första men 

trots det så var gasproduktionen högre. 

En förklaring till en lägre VS-belastning men en högre gasproduktion under de två 

tidpunkterna 2016 och 2018 beror troligtvis på att de inkommande substraten har 

olika metanpotential. Under 2016 ökade mängden matavfall samtidigt som 

nötflytgödseln hade sjunkit rejält under den perioden (se figur 2) vilket gör att VS-

belastningen kan vara lägre och ändå få ut en högre gasproduktion eftersom 

matavfall som substrat har ett högre metanutbyte jämfört med nötflytgödsel. Under 

2018 är förklaringen troligtvis introduktionen av slakteriavfall som är ett substrat 

med ett högt metanutbyte. 
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5.6 Utrötningsgrad och Uppehållstid 

 

Figur 10. Utrötningsgraden är uttryckt i procent nedbrytet organiskt material och 

uppehållstiden i rötkammaren är uttryckt i antalet dagar. 
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Utrötningsgraden var som högst i september 2016 då den var drygt 58 % och som 

lägst i april 2018 då den var knappt 38 % (se figur 10). Utrötningsgraden varierade 

mycket från månad till månad under 2016 och 2018 medan den var mer stabil under 

2017. Uppehållstiden var hög år 2016 då det endast var fyra månader under året som 

understeg 25 dagar och där högsta noteringen var i augusti det året då 

uppehållstiden var 29 dagar. Under 2017 var uppehållstiden lägre där den endast var 

cirka 21 dagar i maj och framåt. Uppehållstiden steg sedan under 2018 och låg 

relativt stabilt runt 25 dagar.  

Sambandet mellan utrötningsgraden och uppehållstiden stämmer inte alltid överens 

då vissa månader har en lägre utrötningsgrad än andra trots att uppehållstiden är 

högre. Ett exempel är 2017 där uppehållstiden över året är lägre jämfört med 2018 

men ändå är utrötningsgraden högre för 2017. En anledning till uppehållstiden och 

utrötningsgraden inte stämmer överens vissa tidpunkter kan bero på att olika 

mängder av de olika substraten inkommer till anläggningen och vissa av substraten 

är mer lättnedbrytbara än andra. Det finns även perioder där uppehållstiden och 

utrötningsgraden har ett tydligt samband. Från juli till december 2016 så var 

uppehållstiden mellan 26 till 29 dagar vilket är en hög uppehållstid jämfört med 

övriga månader. Under den perioden var också utrötningsgraden som högst då den 

var mellan 55 till 58 %. 
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5.7 Förväntad kontra uppmätt utrötningsgrad 

 

 

Figur 11. Förväntad utrötningsgraden baserad på hur mycket av det organiskt 

nedbrytbart material från varje substrat som är möjligt att bryta ned kontra den 

uppmätta utrötningsgraden per månad. 
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Under 2016 var den uppmätta och den förväntade utrötningsgraden väldigt lika 

varandra bortsett från maj och juni månad (se figur 11). Den uppmätta 

utrötningsgraden var drygt 97 % av den förväntade om de två månaderna bortses 

under 2016. Det finns ett tydligt samband mellan den uppmätta och förväntade 

utrötningsgraden under 2016 då de månader där den förväntade utrötningsgraden 

ökar så ökar även den uppmätta. Under 2017 var både den förväntade och uppmätta 

utrötningsgraden stabil över året där den uppmätta var 84 % av den förväntade. 

Under 2018 var den uppmätta utrötningsgraden 81 % av den förväntade.  

Den uppmätta utrötningsgraden är baserat på ingående och utgående TS- och VS-

halter från rötkammaren. Det sker även en viss utrötning av substratmixen i 

biogödseltanken och utrötningen där var i genomsnitt 8,53 % baserat på värden från 

sju månaders prover från 2017. Med utrötningen från biogödseltanken inkluderat så 

är den uppmätta utrötningsgraden likvärdig med den förväntade, närmare bestämt i 

genomsnitt 99,6 % av den uppmätta över de tre åren när 8,53 procents utrötning är 

medräknat från biogödseltanken.  
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5.8 Inhiberande parametrar 

Figur 12. Inhiberande parametrar i form av ammonium och flyktiga fettsyror som 

visas på vänstra y-axeln utryckt i mg/L. Den högra y-axeln visar pH-värdet och 

kvoten av alkanitet kontra flyktiga fettsyror. 
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Figur 13. Koncentrationen av ammonium och flyktiga fettsyror uttryckt i mg/L 

kontra gasproduktionen uttryckt i MWh per månad. 
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Ackumuleringen av flyktiga fettsyror var under 2016 som högst 1 200 mg/L och 

som lägst drygt 600 mg/L (se figur 13). Under 2017 var koncentratinen stabil med 

små variationer från den ena månaden till den andra där koncentrationen pendlade 

mellan 700 till 900 mg/L. Under 2018 var variationerna däremot större och var som 

högst i april och december med drygt 1700 mg/L och lägst i januari och mars med 

drygt 600 mg/L. Koncentrationen av totalt ammonium under 2016 hade en topp i 

maj på knappt 2 900 mg/L men var för övrigt under året och även under hela 2017 

relativt stabilt mellan 2000 till 2500 mg/L. Under 2018 ökade koncentrationen 

generellt sätt för varje månad under hela året. Som lägst var koncentrationen av 

ammonium i februari med knappt 2100 mg/L och som högst i december när den var 

3200 mg/L. Det var inga större svängningar i pH-värdet under de tre åren på 

utgående substratmix från rötkammaren där genomsnittsvärdet var strax över 8. 

Högsta värdet var i februari 2017 då det var 8,30 och lägsta var i april 2018 då det 

var 7,66. Kvoten för alkanitet kontra flyktiga syror var relativt stabilt under 2016 

och 2017 men varierade betydligt mer under 2018 och under det året uppmättes 

både det högsta och lägsta värdet på kvoten som var 30 respektive 10 (se figur 12). 

Totala ammoniumhalter som är över 1500 mg/L kan hämma processen. Det är ett 

mått på den totala mängden ammonium tillsammans med ammoniak. Det är 

ammoniak som hämmar processen till största delen. Vid processen så låg halten av 

totalt ammonium över 2000 mg/L under nästan alla månader under de tre åren vilket 

innebär att risken finns att det är en parameter som hämmar processen. Det är dock 

ett mått på totalt ammonium och därför är det svårt att veta hur stor andel av det 

som är ammoniak. Mikroorganismerna i processen kan klara av höga 

koncentrationer av totalt ammonium om de är anpassade till den typen miljö och de 

är därför mer känsliga mot kraftiga svängningar av koncentrationen. Under de tre 

åren var det inga stora svängningar av koncentrationen mellan olika månader och 

under 2018 där ammoniumoncentrationen var som högst så gick koncentrationen 

stadigt uppåt men det var däremot inga kraftiga svängningar. Det finns inget 

mönster mellan gasproduktionen och ammoniumhalten. I figur 9 är inte 

gasproduktionen lägre när ammoniumkoncentrationen är högre och därför finns det 

inget tecken på att processen skulle vara hämmad av koncentrationen av totalt 

ammonium. 

Det finns inte heller något mönster mellan gasproduktionen och ackumulering av 

flyktiga fettsyror och därför finns det inget tecken på att processen skulle vara 

inhiberad av den här parametern. Kvoten mellan koncentrationen av alkanitet och 

flyktiga fettsyror bör vara så att alkantiteten är 5 till 10 gånger mer jämfört med 

koncentrationen av flyktiga fettsyror för att processen ska vara stabil. Detta är en 

annan faktor som tyder på att processen inte är inhiberad av flyktiga fettsyror 

eftersom kvoten var högre än 10 alla månader under de tre åren och oftast var den 

mellan 15 och 25.  
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5.9 C/N kvot 
Tabell 11. Mängder av tre olika substrat med en hög C/N kvot som kan tillsättas för 

att få upp C/N kvoten på inkommande substratmix till 15 respektive 20. 

Substrat Mängd (ton) 

Vassle 1 150 

 7 000 

Potatis 200 

 675 

Halm 27 

 80 

C/N kvoten kan höjas för den inkommande substratmixen om intaget av substrat 

med en hög C/N kvot ökas. Mängderna månadsvis är baserade på om ett utav 

substraten med en hög C/N kvot tillsätts enskilt till övriga inkommande substrat i 

processen, alltså behöver inte alla tre substraten tillsättas för att få upp den totala 

C/N kvoten. Mängderna för övriga substrat i processen utöver den mängd som 

behöver tillsättas från substratet med en hög C/N kvot är baserade på 

gensomsnittsmängderna av inkommande substrat från 2018. Den sammanlagda 

mängden av inkommande substrat det året var 7291 ton per månad. 

Vassle är det substrat med högst C/N kvot av de nuvarande inkommande substraten 

i processen med en estimerad kvot på 24. Det skulle dock krävas väldigt stora 

mängder av vassle för att få upp den totala C/N kvoten till det optimala närmare 

bestämt 7000 ton för att få upp C/N kvoten till 20och 1150 ton för att få upp den till 

15 (se tabell 11). Potatis och halm är två substrat som inte behövs tillsättas i lika 

stora mängder för att få upp kvoten. Skulle potatis som har en C/N kvot på 48 

tillsättas så skulle 200 ton per månad krävas för att få upp kvoten till 15 och 675 ton 

för att kvoten ska bli 20. Minst mängd krävs om halm tillsätts i processen eftersom 

halm har en hög C/N kvot på 100 och även en hög torrsubstans på 78 %. 27 ton 

halm per månaden skulle behöva tillsättas för att få upp kvoten till 15 och 80 ton 

halm för att få upp kvoten till 20. 

Den förväntade totala C/N kvoten för substratmixen som är beräknad var i 

genomsnitt drygt 12 för de tre åren. Det stämmer relativt bra överens med de 

mätningar på den inkommande substratmixen som har genomförts då de hade ett 

genomsnittsvärde på 11,5. 
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5.10 Beräknad gasproduktion 
Tabell 12. Värden som skulle ha uppstått teoretiskt per månad med den föreslagna 

substratmixen som beskrivits i genomförandekapitlet (se tabell 9). 

Mängd 7 903 ton 

TS % 10,4 % 

VS % 83,5 % 

Gasproduktion 2 250 MWh 

VS-belastning 3,87 kg/m3 · dygn 

Uppehållstid 22,5 dagar 

 

Den beräknade gasproduktionen uppgår till 2 250 MWh per månad (se tabell 12) 

med den substratmix som har föreslagits i tabell 9. Det är viktigt att processen har 

en bra belastning där inte uppehållstiden blir för kort. VS-belastningen för en stabil 

termofil process kan vara uppemot 4 till 5 kg VS per m3 rötkammare och dygn 

vilket den beräknade gasproduktionen är under trots en ökning av belastningen med 

33 % jämfört med genomsnittet av den nuvarande. Det är även viktigt att 

uppehållstiden inte blir för kort om belastningen ökas och därför har inmatningen av 

de substrat med en hög TS-halt som exempelvis hönsgödsel, slakteriavfall och 

vassle ökat i den beräknade gasproduktionen. Uppehållstiden uppgår till drygt 22 

dagar vilket är inom ramen för en stabil process. En osäkerhetsfaktor är TS-halterna 

för de inkommande substraten, skulle svinflytgödseln ha en TS-halt på 8 % som är 

referensvärdet från litteraturen så skulle gasproduktionen uppgå till 2 373 MWh och 

en VS-belastning på 4,12 kg VS per m3 rötkammarvolym och dygn med samma 

substratmix som har föreslagits. 
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6 Diskussion 
Den anaeroba nedbrytningen är en mikrobiologisk komplex process där många 

faktorer spelar in för en optimal gasproduktion. Beräknas enskilda substrat är 

slakteriavfall och källsorterat matavfall exempel på substrat som ger högst 

metanutbyte. Det skulle kunna vara en grund för att rekommendera att största 

andelen av substratmixen ska komma från slakteri- och matavfall för en hög 

gasproduktion. Dock är den anaeroba nedbrytningen mer komplex än så för att 

enbart kunna stirra sig blind på siffror med högst metanpotential. De 

mikroorganismer som befinner sig i biogasprocessen behöver en varierad 

näringssammansättning precis som oss människor för att tillväxa och producera 

biogas så optimalt som möjligt. Processen skulle bli instabil vid enbart rötning av 

slakteri- och matavfall eftersom det finns stor risk för ackumulering av ammoniak 

och flyktiga fettsyror som hämmar metanbildningen. [25] [30] 

Gödsel har ungefär hälften av den metanpotential som finns i slakteri- och matavfall 

och dessutom har nöt- och svinflytgödsel en betydligt lägre torrsubstans per kg 

substrat. I en biogasanläggning är det ekonomiskt kostsamt att värma upp och 

cirkulera substrat med pumpar och omrörare genom anläggningen. Därför är det 

dyrt att cirkulera och värma upp substrat med en låg torrsubstans och metanutbyte 

jämfört med de som har ett högt. Dock är gödsel ett bra substrat som kan utgöra 

basen i substratmixen eftersom den innehåller en bra näringssammansättning för 

mikroorganismerna som gör processen stabil. Flytgödseln är dessutom bra att 

använda vid spädning med mer torrare substrat för att få en substratmix med bra 

fluidiska egenskaper. [11] [24]  

Ett substrat som vore fördelaktigt om det kunde öka i mängd är fastinmatningen av 

hönsgödsel. En anledning till att det är för att det finns utrymme till att öka VS-

belastningen i processen. En stabil termofil process kan ha en VS-belastning mellan 

4 till 5 kg VS per m3 rötkammarvolym och dygn men högsta belastningen under de 

tre åren var 3,5 kg VS och genomsnittet var 2,9 kg VS [6]. Genom att 

fastinmatningen ökar så ökar den totala TS-halten på substratmixen vilket gör att 

uppehållstiden håller sig stabil trots en ökad VS-belastning.  

Sambandet mellan uppehållstiden och utrötningsgraden stämmer inte helt överens. 

Det kan bero på att uppehållstiden i anläggningen är tillräckligt lång och därför är 

det inte den parametern som avgör utrötningsgraden eftersom det mesta av det som 

går att bryta ned redan är nedbrytet. Substraten bryts ned som högst i början och 

avtar sedan exponentiellt i processen. I rapporten Hamed M El-Mashad, Ruihong 

Zhang (2010) undersöktes samrötning mellan matavfall och nötgödsel och resultatet 

av undersökningen visade att 90 till 95 % av det totala biogasutbytet som finns i 

substraten hade utvunnits efter 20 dagar och därför gav studien en rekommenderad 

uppehållstid i en kontinuerlig process på 20 dagar [22]. Uppehållstiden var knappt 

25 dagar i genomsnitt över de tre åren och därmed finns marginal att den kortas ned 

en aning samtidigt som VS-belastningen kan öka. 
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Resultatet utav jämförelsen mellan de två tidsperioderna där en hade slakteriavfall 

inkluderat i substratmixen visade att ett ton TS av slakteriavfall ger en MWh i den 

befintliga substratmixen viket är ungefär dubbelt så mycket som den metanpotential 

som ska finnas i slakteriavfall enligt referenslitteraturen [24]. Det kan betyda att 

samrötningseffekten i den befintliga substratmixen gör att slakteriavfallet får ett 

högre metanutbyte. I juli 2018 var den uppmätta gasproduktionen högre än den 

förväntade vilket även det tyder på att slakteriavfallet ger en högre metanpotential i 

den befintliga substratmixen jämfört med det värde i litteraturen. Det finns dock 

andra månader som visar att slakteriavfallet ger ett lägre metanutbyte än den 

potential som finns i den. Ett exempel är i oktober månad där det var störst skillnad 

mellan uppmätt och förväntade gasproduktion när en stor mängd slakteriavfall kom 

in i processen. Dessutom var utrötningsgraden betydligt lägre de månader då 

slakteriavfallet introducerades vilket kan betyda att inte allt slakteriavfall bröts ned 

så som det ska göra och därmed kunde inte all metanpotential i substratet utnyttjas. 

Därför är det svårt att analysera exakt den effekt som slakteriavfallet har på 

gasproduktionen eftersom det är stor skillnad mellan exempelvis juli och oktober 

månad och det kan bero på att det inkom olika mängder av övriga substrat 

föregående månader som kan påverka gasproduktionen. Det är dock tydligt att 

slakteriavfall har en positiv effekt under ett längre tidsperspektiv eftersom den långa 

jämförelsen mellan de olika tidsperioderna med och utan slakteriavfall gav en så 

pass positiv effekt med slakteriavfall inkluderat. Det är även tydligt i figur 5 hur 

mängden inkommande slakteriavfall följer mönstret av gasproduktionen. Därför 

rekommenderas att slakteriavfall inkluderas i anläggningens framtida substratmix. 

Den föreslagna substratmixen i tabell 9 beräknas kunna generera 2 250 MWh i 

månaden vilket är cirka 550 MWh mer jämfört med genomsnittet över de tre åren. 

Det är en förväntad gasproduktion baserad på den metanpotential från 

referenslitterur som finns i varje enskilt inkommande substrat och kan därför skilja 

sig om substratmixen skulle tillämpas i verkligheten med tanke på att en stor 

osäkerhetsfaktor är TS- och VS-halter på de inkommande substraten. En faktor som 

tyder på att den förväntade gasproduktionen kommer att stämma överens med det 

värde som har angetts är för att de tidigare förväntade gasproduktionerna över de tre 

åren stämmer relativt bra överens med de uppmätta för dessa år. Den uppmätta 

gasproduktionen var 90 till 99 % av den förväntade och de följer dessutom samma 

mönster vilket är ett tecken på att det är ett bra sätt att räkna på ett ungefär hur hög 

gasproduktionen kommer att bli. En anledning till att den inte uppmätta är lika hög 

kan bero på att metanpotentialen är baserat på satsvisa utrötningsförsök där 

uppehållstiden är längre jämfört med en kontinuerlig process där vissa substrat har 

kortare uppehållstid i processen än andra. En annan faktor kan vara att 5 till 10 % av 

den energin som finns i substratet går åt till mikroorganismernas tillväxt och det kan 

skilja sig från metanpotentialen från referenslitteraturen [40]. Det kan även bero på 

att TS-halterna inte stämmer helt överens eftersom den beräknade TS-halten på 

substratmixen var drygt en halv procentenhet högre jämfört med den uppmätta. 
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Ammoniumhalten är hög eftersom en koncentration mellan 1500 mg/L till 3000 

mg/L kan hämma processen [30]. Det finns dock inget tecken på att den här 

processen är hämmad som går att utläsa i figur 8 eftersom en uppgång i 

ammoniumhalten inte har resulterat i en minskning av gasproduktionen. Det kan 

vara ett tecken på att mikroorganismerna i processen har anpassat sig till den höga 

ammoniumhalten. PH-värdet låg stabilt på drygt 8 över året vilket är ett högre pH-

värde jämfört med vad som är optimalt för den anaeroba nedbrytningen som ska ha 

ett neutralt pH-värde runt 7 [13]. Anledningen till att pH-värdet överstiger det 

optimala är för att det är en hög ammoniumhalt och dessutom en låg C/N kvot på 

drygt 11 i processen vilket är faktorer som hänger ihop. Jämvikten av 

ammonium/ammoniak går mer mot ammoniak vid ett stigande pH-värde. 

Kombinationen av en hög total ammoniumhalt och pH är därmed en faktor som kan 

hämma processen då en större andel är ammoniak [13]. Därför är det en fördel om 

C/N kvoten i processen kan höjas för att det leder till en minskning i pH-värde och 

därmed är risken mindre för ammoniakinhibering. I rapporten Xiaojiao Wang et al. 

(2012) undersöktes samrötning mellan nöt- och hönsgödsel samt halm vid olika C/N 

värden på substratmixen från dessa substrat. När C/N kvoten var 15 i studien var 

ammoniumhalten drygt 2000 mg/L och ett pH-värde på runt 7,5 vid en uppehållstid 

på 20. Resultatet från den studien visade på att biogasutbytet var tre gånger mer om 

substratmixen som användes hade en C/N kvot mellan 25 till 30 som är det optimala 

värdet jämfört med om den hade 15 [23]. I studien var processen inhiberad av 

ammoniumhalten vid en C/N kvot på 15 och så är inte fallet i anläggningens process 

eftersom det inte fanns något tecken på inhibering och därför skulle troligtvis inte 

bogasutbytet öka tre gånger om C/N kvoten ökade till 25 eller 30. Men det visar 

ändå på att det ger en positiv effekt på biogasutbytet om C/N kvoten är högre. 

Därför är det bra om den inkommande substratmixen i anläggningen kan höjas och 

det kan göras om substrat med hög C/N kvot som exempelvis halm adderas i 

processen. Problemet är att halm innehåller lignin som gör det svårt för 

mikroorganismerna att bryta ned och därför får substratet en lång uppehållstid i 

processen [6]. Det skulle kunna lösas med en förbehandling av halmen men det kan 

vara en dyr process som inte lönar sig. Halmen kan däremot komma från olika 

ströbäddar från exempelvis nötkreatur. Då är halmen i en form som är lättare för 

mikroorganismerna att bryta ned. 

Kvoten alkanitet kontra flyktiga fettsyror bör vara över 5 till 10 för en stabil process 

[13]. Alla månader över de tre åren var kvoten alkanitet kontra flyktiga fettsyror 

högre än 10 och var som oftast mellan 15 till 20. Därför kan det finnas utrymme för 

att öka inmatningen av fettrika substrat i processen om det finns tillgängligt.  
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6.1 Felkällor 
Data över TS-halter av gödsel från de olika gårdarna är tagna lång tid tillbaka och 

kan därför ha ändrats. TS-halten för nötgödsel kan även förändras beroende på 

vilken årstid på året det är eftersom den är lägre på sommaren när mjölkkor betar 

ute. VS-halter för de olika gödseltyperna förutom hönsgödsel saknas och därför har 

ett värde från litteraturstudier används istället. Matavfallet och slakteriavfallets TS- 

och VS-halter är tagna under 2018 vilket är positivt att det finns datavärden men de 

är inte tagna kontinuerligt. Data för TS- och VS-halter av slakteriavfallet i form av 

blod saknas och därför kan även det vara en möjlig felkälla. 

De flesta värden för C/N kvoten av de inkommande substraten är tagna från 

litteraturen och kan därför skilja sig från verklig driftmiljö. 

TS- och VS-halter av den inkommande- och utgående substratmixen är inte tagna 

kontinuerligt och vissa månader har endast ett prov tagits vilket kan vara för få prov 

för att symbolisera hela månaden. Det kan påverka den uträknade VS-belastningen 

och utrötningsgraden eftersom data för TS- och VS-halter av den inkommande- och 

utgående substratmixen har använts för att beräkna dessa driftparametrar. 

6.2 Vidare arbete 
I rapporten föreslås en högre VS-belastning i processen men innan den kan öka 

behöver det undersökas om de mekaniska delarna i anläggningen klarar av en högre 

belastning. TS-halten av den inkommande substratmixen föreslås öka för att få en 

högre VS-belastning utan att minska uppehållstiden väsentligt men då krävs det 

även en undersökning om omrörare och pumpar klarar av att cirkulera en 

substratmix med en högre TS-halt.  

 

En högre TS-halt på den inkommande substratmixen är även fördelaktigt ur en 

ekonomisk aspekt eftersom mindre vatten behöver värmas upp och cirkulera i 

anläggningen. Dessutom är det dyrt att transportera substrat med en låg TS-halt till 

och från anläggningen. En del gårdar som levererar gödsel till anläggningen har en 

betydligt lägre TS-halt på gödseln jämfört med andra. Därför kan ett vidare arbete 

vara att undersöka om det går att göra några åtgärder på gårdarna för att öka TS-

halten från de gårdar som levererar en gödsel med en låg TS-halt. 

 

En mer detaljerad ekonomisk studie för slakteriavfallet rekommenderas för att 

undersöka om inkomsten som genereras för uppgången av gasproduktionen täcker 

den eventuella kostnad som uppstår vid inköp av substratet.  

Ett vidare arbete kan vara att ta in ett substrat som kan höja den inkommande 

substratmixens C/N kvot och därefter utföra en analys för en eventuell uppgång i 

gasproduktionen. 

För att få en mer detaljerad studie där det går att analysera gasproduktionen 

veckovis behövs fler analyser genomföras kontinuerligt. Det behövs även fler 

analyser på de enskilda inkommande substraten exempelvis från de olika gårdarna 

för att få en rätt förväntad gasproduktion, därför skulle ett vidare arbete för projektet 

vara att ta analysvärden på de inkommande substraten. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

Från den sammanställning som har utförts är det en process som är stabil där det 

inte fanns några tecken på att processen är inhiberad av ackumulering av flyktiga 

fettsyror eller koncentrationen av totalt ammonium. Däremot är C/N kvoten på den 

inkommande substratmixen låg och fördelaktigt vore om den kan höjas för en ökad 

gasproduktion. Det är svårt att höja C/N kvoten med de substrat som används för 

närvarande i anläggningen men kan substrat som exempelvis potatisrester eller halm 

med en hög C/N kvot tillsättas till substratmixen så vore det fördelaktigt eftersom 

27 ton av halm i månaden kan höja den nuvarande substratmixen till 15 och 80 ton i 

månaden kan höja den till den optimala C/N kvoten på 20. 

Det finns utrymme att höja VS-belastningen mellan 38 till 72 % i processen 

eftersom en stabil termofil process kan ha en belastning på mellan 4 till 5 kg VS per 

m3 rötkammarvolym och dygn men den nuvarande VS-belastningen var i 

genomsnitt under de tre åren cirka 2,9 kg VS per m3 rötkammarvolym och dygn. 

Med en föreslagen substratmix där inmatningen av fastgödsel ökar kan VS-

belastningen öka utan att uppehållstiden blir för kort i processen. 

Slakteriavfall rekommenderas att bli inkluderad som en del i den framtida 

substratmixen då den visade en positiv inverkan på gasproduktionen. En lång 

jämförelse mellan två tidsperioder med relativt lika sammansättning av substratmix 

innan och efter införandet av slakteriavfall visade att ett ton TS av slakteriavfall 

genererade en MWh. 
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