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Sammanfattning (på svenska) 

Avloppsreningsverket Sundet i Växjö har en rötningsanläggning som producerar biogas. 
Anläggningen består idag av två rötkammare och en maskin för avvattning som 
substratet går igenom efter rötningen. Substratet som används i rötningsprocessen är 
avloppsslam från Växjö. Planer finns på att utöka processen med en tredje reaktor i 
vilken det rötade slammet ska återrötas. Detta för att få ut mer biogas ur slammet. Det 
rötade slammet från reaktor 1 och 2 planeras genomgå tre förbehandlingssteg i form av 
fasseparering, sönderdelning och hygienisering innan det går till den tänkta reaktor 3. 

I arbetet genomförs ett rötningsförsök av rötat slam från Sundet med hjälp av satsvisa 
reaktorer som ska representera den planerade tredje reaktorn. Syftet med arbetet är 
därmed att undersöka hur mycket mer biogas det går att utvinna genom en andra 
rötningsprocess. 

Beräkningar på hur mycket energi det kommer gå åt i förbehandlingsstegen och hur 
mycket extra energi som går att utvinna i form av biogas från rötningsförsöket utfördes i 
arbetet. 

Resultaten visar att det går att utvinna mer metanrik biogas ur slammet och att 
förbehandlingsstegen fasseparering och sönderdelning kostar små mängder energi i 
förhållande till hur mycket extra energi som den extra biogasen ger. Hygieniseringen 
beräknas kosta förhållandevis mycket energi jämfört med den energin från den 
producerade biogasen. 

Nyckelord:  Biogas, anaerob rötning, förbehandling, energibalans 

Abstract (in English) 

The municipal waste treatment plant Sundet in Växjö currently has a digestion plant 
producing biogas. The facility consists of two digesters and a machine that dewaters the 
sludge after the reactors. The substrate that is used in the reactors consists of sewage 
sludge from Växjö. There are plans to expand the process with a third reactor in which 
the digested sludge will be digested a second time in order to extract more biogas. The 
digested sludge from reactor 1 and 2 is planned to undergo three pretreatment steps in 
the shape of phase separation, decomposition and sanitation before it reaches reactor 
3. 



III 

In the thesis a digestion process is carried out with digested sludge from Sundet in 
batch reactors that represents the planned third reactor. The purpose is to analyze how 
much extra biogas that can be extracted with a second digestion process. 

Calculations of how much energy that is necessary for the pretreatment stages and how 
much extra energy that can be extracted in the shape of biogas from the digestion 
process was made in the thesis. 

The results from the experiments shows that it is possible extract more methane rich 
gas from the sludge and that the pre treatment stages phase separation and 
decomposition use small amounts of energy compared to how much energy the extra 
gas gives. The sanitation process is estimated to cost quite a lot of energy compared to 
the energy extracted through biogas. 
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Sammanfattning 

Avloppsreningsverket Sundet i Växjö har en rötningsanläggning som producerar biogas. 
Anläggningen består idag av två rötkammare och en maskin för avvattning som substratet går 
igenom efter rötningen. Substratet som används i rötningsprocessen är avloppsslam från Växjö 
stadskärna, de yttre stadsdelarna samt Gemla.  Restslammet omhändertas av företaget Biorec 
och år 2010 användes allt slam från Sundet för att gödsla åkermark.  

Planer finns på att utöka processen med en tredje reaktor i vilken det rötade slammet ska 
återrötas. Detta för att få ut mer biogas ur slammet. Det rötade slammet från reaktor 1 och 2 
planeras genomgå tre förbehandlingssteg i form av fasseparering, sönderdelning och 
hygienisering innan det går till den tänkta reaktor 3. 

I arbetet genomförs ett rötningsförsök av rötat slam från Sundet med hjälp av satsvisa reaktorer 
som ska representera den planerade tredje reaktorn. Syftet med arbetet är därmed att undersöka 
hur mycket mer biogas det går att utvinna genom en andra rötningsprocess. I försöket används 
halvliters glasflaskor, där slam blandas med ymp från rötkammaren. Den producerade gasen 
samlas upp i gastäta påsar och analyseras med ett gasanalysinstrument, som mäter 
gassammansättningen. Gasvolymen mäts sedan med en gastät spruta. Parametrar som undersöks 
i slammet är torrhalt, glödförlust, pH, fettsyror och ammoniumkväve. 

Beräkningar på hur mycket energi det kommer gå åt i förbehandlingsstegen och hur mycket 
extra energi som går att utvinna i form av biogas från rötningsförsöket utfördes i arbetet. Detta 
kompletteras med övriga energiflöden från reaktor 1 och 2 samt avvattning. Resultatet 
presenteras i form av ett sankeydiagram. 

Resultaten visar att det går att utvinna mer metanrik biogas ur slammet och att 
förbehandlingsstegen fasseparering och sönderdelning kostar små mängder energi i förhållande 
till hur mycket extra energi som den extra biogasen ger. Hygieniseringen beräknas kosta 
förhållandevis mycket energi jämfört med den energin från den producerade biogasen. Den 
energimängd som går till förbehandlingssteget hygienisering, går troligtvis att minska avsevärt 
genom värmeväxling av slam till och från hygieniseringen. Dock startade inte rötningsprocessen 
i alla replikat i reaktor 1,3,6 och 8 och resultaten blir därför inte helt tillförlitliga. 

Tester som gjorts efter rötningsförsöket indikerar att det inte uppstod någon inhibering i 
försöksuppställningarna på grund av fettsyror och pH. Värdena på ammoniumkvävet uppgår till 
inhiberingsnivåer i en del av proverna men det är bara i försök 6 som inhiberingen kan märkas.  
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Summary 
The municipal waste treatment plant Sundet in Växjö currently has a digestion plant producing 
biogas. The facility consists of two digesters and a machine that dewaters the sludge after the 
reactors. The substrate that is used in the reactors consists of sewage sludge from the Växjö city 
center, the outer boroughs and Gemla. The residual sludge is disposed of by the company 
Biorec and in 2010 all of the sludge from Sundet was used to fertilize farmland. 

There are plans to expand the process with a third reactor in which the digested sludge will be 
digested a second time in order to extract more biogas. The digested sludge from reactor 1 and 2 
is planned to undergo three pretreatment steps in the shape of phase separation, decomposition 
and sanitation before it reaches reactor 3. 

In the thesis a digestion process is carried out with digested sludge from Sundet in batch 
reactors that represents the planned third reactor. The purpose is to analyze how much extra 
biogas that can be extracted with a second digestion process. In the experiment half-liter glass 
bottles is used in which pre-treated sludge is mixed with inoculum from reactors at Sundet. The 
gas that is produced from the bottles is collected in gasproof bags and then analyzed with an 
instrument that analyses gas composition. The volume of the gas is then measured with a 
gasproof syringe. Parameters that are analysed in the sludge are the rate of dry substance, rate of 
volatile substance, pH, fatty acid content and ammonia nitrogen content. 

Calculations of how much energy that is necessary for the pretreatment stages and how much 
extra energy that can be extracted in the shape of biogas from the digestion process was made in 
the thesis. This was complemented with other flows of energy from reactor 1, 2 and the 
dewatering process. The result is presented as a sankey diagram. 

The results from the experiments shows that it is possible extract more methane rich gas from 
the sludge and that the pre treatment stages phase separation and decomposition use small 
amounts of energy compared to how much energy the extra gas gives. The sanitation process is 
estimated to cost quite a lot of energy compared to the energy extracted through biogas. This 
amount of energy could probably be significantly reduced if heat exchange was used for sludge 
that will be sanitized and sludge that has been sanitized. Since the digestion process did not start 
in all replicates in reactor 1, 3, 6 and 8 the results are not entirely reliable. 

Tests that were performed after the digestion process indicated that there was no inhibition that 
was caused by fatty acids or pH. The ammonia nitrogen concentration reached levels that could 
cause inhibition but it was only reactor 6 that was affected. 
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Abstract 
Avloppsreningsverket Sundet i Växjö har en rötningsanläggning som producerar biogas. 
Anläggningen består idag av två rötkammare och en maskin för avvattning som substratet går 
igenom efter rötningen. Substratet som används i rötningsprocessen är avloppsslam från Växjö. 
Planer finns på att utöka processen med en tredje reaktor i vilken det rötade slammet ska 
återrötas. Detta för att få ut mer biogas ur slammet. Det rötade slammet från reaktor 1 och 2 
planeras genomgå tre förbehandlingssteg i form av fasseparering, sönderdelning och 
hygienisering innan det går till den tänkta reaktor 3. 

I arbetet genomförs ett rötningsförsök av rötat slam från Sundet med hjälp av satsvisa reaktorer 
som ska representera den planerade tredje reaktorn. Syftet med arbetet är därmed att undersöka 
hur mycket mer biogas det går att utvinna genom en andra rötningsprocess. 

Beräkningar på hur mycket energi det kommer gå åt i förbehandlingsstegen och hur mycket 
extra energi som går att utvinna i form av biogas från rötningsförsöket utfördes i arbetet. 

Resultaten visar att det går att utvinna mer metanrik biogas ur slammet och att 
förbehandlingsstegen fasseparering och sönderdelning kostar små mängder energi i förhållande 
till hur mycket extra energi som den extra biogasen ger. Hygieniseringen beräknas kosta 
förhållandevis mycket energi jämfört med den energin från den producerade biogasen. 

 

Nyckelord: Biogas, anaerob rötning, förbehandling, energibalans 
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Förord 

Examensarbetet som utfördes i samarbete med Sundets avloppsreningsverk i Växjö bestämdes i 
början av december 2010. Tanken var då att vi skulle göra ett examensarbete på Sundet i 
samarbete med JTI, då JTI:s mobila pilotanläggning för biogasproduktion skulle vara färdig att 
provköras i Växjö i början av april.  

Under början av mars insåg vi att JTI:s mobila anläggning inte hinner anlända till Växjö i tid. 
Detta gjorde att vi planerade ett nytt projekt där satsvisa försök med olika 
förbehandlingsmetoder skulle studeras Vidare att sammanställa en enkel energibalans över den 
tänkta utbyggnaden av Växjös avloppsanläggning.  

Vi skulle vilja tacka vår handledare Anneli Andersson Chan, processingenjör på Sundets 
avloppsreningsverk i Växjö, för hennes hjälp och engagemang i vårt arbete. Vi vill också tacka 
våra handledare vid Linnéuniversitetet, Ulrika Welander, docent och lektor i bioteknik och Björn 
Zethraeus, professor på avdelningen för bioenergiteknik. Ett särskilt stort tack vill vi ge till 
Charlotte Parsland som har hjälpt oss på laboratoriet. Vi vill även tacka Erik Gregeby och 
driften på Sundet för stöd och hjälp under arbetets gång.  

 

Växjö  

Våren 2011 

Henric Larsson 
Madeleine Sjödal 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är målet att minska användningen av fossila bränslen för att reducera landets 
klimatpåverkan. I denna utveckling ligger Växjö i framkant då de profilerar sig som 
Europas grönaste stad. Enligt Växjö kommuns hemsida är målet att kommunen ska 
vara fossilbränslefri till 2030. Ett av delmålen är att kollektivtrafiken i form av bussar 
ska vara fossilbränslefri år 2020. Ett sätt att nå detta mål är att konvertera bussarna till 
att drivas med biogas som kommer från reningsverket Sundet. 

Avloppsreningsverket, Sundet, i Växjö behandlar idag avloppsvatten från Växjö 
stadskärna, de yttre stadsdelarna samt Gemla. År 2010 inkom totalt ungefär 2900 ton 
torrsubtans avloppsslam till rötkammarna. Sundet har idag två rötkammare som 
producerar biogas som eldas på anläggningen för att ge el och värme. En del av gasen 
uppgraderas och används som fordonsbränsle. Utrötningsgraden på slammet är idag 
knappt 50 %. För att utnyttja slammet bättre finns planer på att utöka anläggningen 
med en tredje rötkammare. Tre förbehandlingssteg ska också läggas till inför den tredje 
reaktorn i form av fasseparering, sönderdelning och hygienisering. 

År 2012 ska insamling starta av organiskt hushållsavfall i Växjö som sedan ska blandas 
med avloppsslammet på Sundet för att sedan rötas. På Sundet uppskattas det att cirka 
6000 ton matavfall kan samlas in. Eventuellt kan sedan insamling ske av matavfall från 
angränsande kommuner vilket uppskattningsvis skulle ge ytterligare 6000 ton 
matavfall.  

Sundet är med i REVAQ vilket är ett certifieringssystem som startats år 2008 av 
vattentjänstbranschen, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln med syfte att 
möjliggöra en återföring av växtnäringsrikt slam till jordbruksmark. Slammet från 
Sundet tas idag hand om av entreprenören Biorec och 2010 gick allt slam ut som 
gödsel på åkermark. Ett av kraven i REVAQ är att allt slam ska hygieniseras. I 
dagsläget hygieniseras inte hela slamflödet i Sundet vilket också är en anledning till att 
en ombyggnation är nödvändig.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att genom en andra rötningsprocess undersöka hur mycket extra 
gas det går att utvinna ur avloppsslam som redan genomgått en rötningsprocess. 
Slammet kommer genomgå förbehandlingar i form av avvattning, sönderdelning och 
hygienisering i olika kombinationer för att studera om detta påverkar 
biogasproduktionen positivt. Syftet är också att genom en energibalans se om det är 
energimässigt rimligt att genomföra de ombyggnationer som är planerade.  
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1.3 Mål 

Målet med arbetet är att genom satsvisa rötningsförsök av redan rötat avloppsslam 
undersöka hur mycket extra biogas det går att utvinna ur slammet med en andra 
rötningsprocess. Slammet kommer att genomgå åtta olika kombinationer av de tre 
förbehandlingarna avvattning, sönderdelning och hygienisering för att se vilken 
kombination som ger störst vinst i energi. Resultatet presenteras i ett sankeydiagram 
där energikostnader för förbehandlingarna ställs mot vinsterna i form av biogas.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till förbehandlingsmetoderna avvattning, sönderdelning och 
hygienisering. Då försöket ska efterlikna Sundets framtida processer körs alla försök i 
mesofil miljö. Ympen som används i försöket är hämtad från avloppsreningsverkets 
rötkammare. Provtagningar på substratets torrhalt, glödförlust, pH ammoniumkväve 
och fettsyror genomförs. Vid gasprover undersöks koncentration av metan, koldioxid 
och syre samt volym av gasen. 

Vid beräkning av energibalansen antas substratflödet vara vatten. Energibalansen tar 
endast hänsyn till större energiflöden och de förutbestämda förbehandlingsstegen. 
Inga ekonomiska aspekter har undersökts.   
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2. Teori 

2.1 Anaerob rötning 

Under anaeroba förhållanden omvandlar mikroorganismer organiskt material till 
biogas, som framförallt består av metan och koldioxid. Beroende på vilket material 
som rötas varierar halterna av metan och koldioxid. Substratsammansättning, 
temperatur samt mikroorganismfloran och dess tillväxthastighet är faktorer som 
påverkar nedbrytningen och gasproduktionen. (Nordberg, U. & Nordberg, Å. (2007) 

Under rötningen pågår det flera komplicerade reaktioner samtidigt, då olika 
mikroorganismer ingår. Processen kan delas in i fyra huvudsteg; hydrolys, syrabildning, 
ättiksyrabildning och metanbildning. (H. N. Gavala et al. 2003) 

I hydrolysen bryts proteiner, kolhydrater och lipider ner till aminosyror, socker och 
fettsyror med hjälp av enzymer. De nedbrutna molekylerna kan sedan användas som 
näringskälla till mikroorganismerna. Komponenterna som bildas under hydrolysen 
fermenteras sedan, genom ett flertal reaktioner, till bland annat flyktiga fettsyror i 
syrabildningen. Under ättiksyrabildningen bryts de flyktiga fettsyrorna ner till ättiksyra, 
koldioxid och vätgas. I metanbildningen konverteras ättiksyra och koldioxid/vätgas, 
med hjälp av archaer, till metan och koldioxid. (Avfall Sverige 2009, Murto 2003)  

Enligt H. N. Gavala et al. (2003) kan faktorer såsom typ av substrat och vilka 
mikroorganismer som är aktiva under processen leda till att huvudstegen i 
rötningsprocessen kan ta olika lång tid. Hydrolysen och metanbildningen är de 
hastighetsbegränsade stegen i den anaeroba nedbrytningen. Vid ett svårnedbrytbart 
material kan hydrolysen gå långsamt vilket i sin tur leder till långsam bildning av de 
komponenter som metanbildarna behöver för att bilda biogas. Om däremot 
metanbildningen sker långsamt kan detta innebära risk för ackumulering av fettsyror, 
hydrolysen fortgår då utan hänsyn till metanbildarna. Detta leder till sänkning av pH, 
vilket i sin tur leder till att metanbildarna hämmas ytterligare. Vid nedbrytning av 
proteiner kan inhiberande koncentrationer av ammoniumkväve uppstå (Nordberg, U. 
& Nordberg, Å. (2007). 

2.2 Tillväxt av mikroorganismer 

En ökning av levande biomassa kallas för tillväxt. Vid tillsats av bakterier och substrat 
i ett batchförsök kan en tillväxtkurva urskiljas, då antalet bakterier beräknas över tiden. 
I Figur 2.2.1 nedan visas en schematisk kurva över bakterietillväxten. (Thougaard, H et 
al. 2007). 
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Figur 2.2.1: Schematisk bild över bakterietillväxt. 

Den första fasen kallas för lagfasen. Denna fas karaktäriseras av att de enskilda cellerna 
blir större men celldelningshastigheten är låg. Tillväxthastigheten i lagfasen beror på 
cellernas ålder men också på om de är skadade eller inte. Lagfasen kan ses som en 
anpassningstid där cellerna anpassar sig till omgivningen och förbereder sig för tillväxt 
i det nya substratet. (Thougaard, H et al. 2007). 

Efter anpassningen börjar cellerna att dela på sig och komma in i den logaritmiska 
tillväxtfasen. Celldelningens hastighet uttrycks som generationstiden, den tid det tar 
för cellerna att fördubbla sig. Fördubblingstiden beror bland annat på vilken 
bakterieart men också på hur de yttre förhållandena är. (Thougaard, H et al. 2007). 

Under den stationärfasen kommer antalet nybildade celler att vara lika stort som det 
antalet som dör. (Thougaard, H et al. 2007). 

I deklinationsfasen börjar tillgången på mat att ta slut för mikroorganismerna vilket 
leder till att celldöden ta överhand och kurvan är då oftast rätlinjig. Detta betyder att 
antalet levande celler halveras under loppet av en bestämd tid, nämligen 
halveringstiden. Deklinationsfasens längd beror oftast på bakterieart och vilka 
nedbrytningsprodukter som ansamlas. (Thougaard, H et al. 2007).  

Figur 2.2.1 är endast en teoretisk kurva som inte behöver spegla försöket då 
bakterietillväxten är komplex.  

2.3 Substrat  

Substrat är det material som tillsätts i biogasprocessen och det fungerar som mat till 
mikroorganismerna. Substratets egenskaper och innehåll påverkar processens 
effektivitet och stabilitet men också mängden producerad gas och sammansättningen 
på den. Rötresten egenskaper är beroende på det ingående substratet vad gäller 
växtnäring, men också innehåll av gifter och metaller. (Avfall Sverige 2009) 

För att rötningsprocessen ska ha hög nedbrytningseffektivitet måste mikroorganismer 
av rätt sorter närvara. Den ymp som vanligtvis används vid uppstart av våtrötning är 
rötrester från biogasprocesser eller flytgödsel från nötkreatur. Ymp från dessa substrat 
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är inte så känsliga och innehåller oftast en stor variation av mikroorganismer. 
(Nordberg, U. & Nordberg, Å. 2007) 

2.4 Temperatur 

Det är viktigt att ta hänsyn till temperaturen vid anaerob nedbrytning. I denna process 
binds den mesta energin i den metan som bildas och därför måste uppvärmning ske 
utifrån för att tillväxt ska ske bland mikroorganismerna. (Avfall Sverige 2009) 

De flesta biogasanläggningar använder mesofila eller termofila rötningsförhållande då 
temperaturen i rötkammaren är 37 respektive 55 °C. Oberoende av vilken process som 
väljs, bör temperaturen hållas konstant och inte avvika mer än en halv grad från 
starttemperaturen för att bästa resultat ska uppnås. (Avfall Sverige 2009) 

Det mesofila temperaturintervallet ligger mellan 25 och 40°C men produktionen av 
biogas är som störst vid en temperatur över 32°C. Vid lägre temperaturer minskar 
tillväxten hos metanbildarna medans fermenterande organismer, som inte är lika 
känsliga för temperaturförändringar, fortsätter producera fettsyror och alkoholer. 
Detta gör att metanbildarna inte hinner med att omhänderta 
fermentationsprodukterna, som istället ansamlas. Ansamling av 
fermentationsprodukter leder till sänkning av pH och processen kan då avstanna. 
(Avfall Sverige 2009) 

Om en temperaturförändring sker till exempel genom att temperaturen sjunker 5 °C 
och sedan återgår till ursprungstemperaturen kan biogasproduktionen avstanna. 
Mikroorganismerna kommer dock att anpassa sig inom loppet av några dagar och 
återgå till biogasproduktion. För att få en snabb rötning av substratet bör dock 
temperaturen bibehållas vid en och samma temperatur under hela processen. (Avfall 
Sverige 2009, K.J. Chae et al. 2008) 

Det termofila området ligger mellan 50 och 60 °C med en arbetstemperatur vanligtvis 
mellan 50-55°C. Aktiviteten är mellan 25 och 50 % högre i en termofil process jämfört 
med mesofil process. (Avfall Sverige 2009) 

Fördelen med en termofil process är att rötningen av ett substrat går snabbare då 
nedbrytningstakten är högre än vid mesofil process.  Dock leder detta till att processen 
är känsligare för gifter då dessa frigörs fortare vid högre arbetstakt. Risken för 
ammoniakinhibering ökar också, då mer ammoniak frigörs vid högre temperatur. 
Högre temperatur i rötkammaren leder också till ökat uppvärmningsbehov. (Avfall 
Sverige 2009) 

Det är vanligare att termofila rötningsprocesser lider av produkt och/eller substrat 
hämning än mesofila rötningsprocesser. Detta på grund av att den mesofila processen 
har fler arter av mikroorganismer involverade, vilket gör processen mindre känslig för 
förändringar (H. N. Gavala 2003) 

Aerob nedbrytning är en process som förutsätter att fritt syre finns tillgängligt. Vid en 
aerob process frigörs kolet i det organiska materialet och bildar koldioxid, vatten och 
värme. Den anaeroba nedbrytningen är långsam och är mer känslig än den aeroba. Vid 
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anaerob nedbrytning binds energin i metanen och bildar inte värme som den aeroba 
nedbrytningen gör (Avfall Sverige 2009).  

 

2.5 Alkalinitet och pH 

De flesta mikroorganismerna i biogasprocessen trivs bra vid ett neutralt eller något 
basiskt pH-värde mellan 7-8,5. Olika mikroorganismer har olika krav vad gäller 
omgivnigens förutsättningar för att tillväxt ska vara möjlig. Fermenterande, 
syrabildande organismer kan leva i relativt sura miljöer ner till pH 5 medans 
metanbildarna vill ha ett neutralt pH. (Avfall Sverige 2009) 

För att pH-värdet ska hållas stabilt vid en neutral nivå måste processen ha en hög 
alkalinitetsnivå. I processen finns basiska ämnen som motverkar syror och buffrar 
processen. Dessa ämnen kallas alkaliska och alkaliniteten är därmed ett mått på 
buffringsförmågan i processen. Hög alkalinitet ger hög buffringsförmåga vilket leder 
till ett stabilt pH-värde. De basiska ämnena utgörs främst av bikarbonatjoner men 
består även av kolsyra och karbonatjoner. Om substratet som bryts ner är kväverikt 
med hög andel proteiner och aminosyror kan detta främja alkaliniteten då ammoniak 
som frigörs kan reagera med löst koldioxid och bilda ammoniumbikarbonat. (Avfall 
Sverige 2009) 

2.6 Processdesign 

2.6.1 Satsvis rötning 

När allt material rötas på en gång kallas det satsvis rötning. Vid satsvis rötning ligger 
allt material kvar i samma behållare under hela rötningsförloppet. Inget nytt material 
tillsätts och ingen rötrest tas heller ut under processens gång. När materialet är 
färdigrötat töms reaktorn på innehållet och därefter kan en ny sats med substrat matas 
in. Denna process är till fördel för mikroorganismerna, då de har tid på sig att bryta 
ner det organiska materialet. Nackdelen är däremot att substratet kan ta slut och 
mikroorganismerna går in i deklinationsfasen (Avfall Sverige 2009) 

2.6.2 Kontinuerlig rötning 

Vid kontinuerlig rötning pumpas nytt material in i rötkammaren med jämn hastighet 
vilket ger ett jämnt inflöde av råmaterial över tiden. För att substratet ska kunna 
pumpas bör torrhalten vara under 5%.  En konstant inmatning av substrat leder i sin 
tur till jämn gasproduktion. (Avfall Sverige 2009) 

Substrat som har en torrhalt mellan 5% och 15% kan matas in mer eller mindre 
kontinuerligt i processen. Detta kallas för en semikontinuerlig rötning, då 
inpumpningarna sker med en viss tidsintervall. (Avfall Sverige 2009)  
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Då torrhalten ligger mellan 20% och 25% sker inmatningarna mer sällan och då med 
en större inmatningsvolym. Vid torra material kan vätska tillföras för att få ett 
pumpbart substrat. För Torrötning se avsnitt 2.11. Det är till stor fördel för 
mikroorganismerna om substrat tillförs med jämn hastighet, då risken för 
överbelastning minskar. (Avfall Sverige 2009) 

2.6.3 En- och tvåstegsprocesser 

Enstegsrötning är den enklaste modellen, där man använder sig av en enda 
rötkammare för hela biogasförloppet. En enstegsprocess är vanligtvis totalomblandad. 
Rötresten kan ibland återföras, vilket i sin tur leder till en förlängd uppehållstid på 
materialet och bidrar till att fler mikroorganismer kan hållas kvar i processen. (Avfall 
Sverige 2009) 

För att göra processen mer effektiv kan rötningsprocessen delas upp i två delar, där 
hydrolys och syrabildning sker i den första reaktorn. Rötresten från den första delen 
matas in i en andra rötkammare där metanbildningen sker. (Avfall Sverige 2009) 

Denna process kan vara till fördel då substratet som används är lätt att bryta ner.  
Hydrolysen tar då kortare tid jämfört med metanbildningssteget. Vid tvåstegsprocesser 
används två reaktorer där hydrolys och syrabildning sker i den första reaktorn medans 
metanbildningen sker i den andra reaktorn. Detta på grund av att mikroorganismerna i 
metanbildningen föredrar en mer basisk miljö än mikroorganismerna i hydrolys och 
syrabildningen. (Avfall Sverige 2009) 

Med en delad process går det att anpassa belastningen genom de två rötkamrarna är av 
olika storlek. 

2.7 Förbehandling 

Det är vanligt att förbehandla substrat som ska genomgå en rötningsprocess. 
Anledningen till förbehandlingar kan till exempel vara att ta död på 
sjukdomsframkallande mikroorganismer, rensa substratet från material som inte kan 
rötas, koncentrera substratets organiska innehåll och öka tillgängligheten på det 
organsiska materialet (Avfall Sverige, 2009). Enligt H. N. Gavala et al. (2003) visar 
förbehandlingsstegen positiv inverkan på metanpotentialen och på produktionstakten 
av biogas vid nedbrytning av primärslam. 

Förbehandlingar kan till exempel syfta till att bryta ner komplexa polymerer fysiskt, 
termiskt eller kemiskt. Detta kan öka produktionstakten av biogas, men den extra 
kostnaden måste alltid vägas mot de resulterande effektivitetsförbättringarna. (Ward, 
A.J. et al. 2008)  

2.7.1 Avvattning 

I den anaeroba processen är det viktigt att ha rätt mängd vatten, för att jämna ut 
faktorer såsom temperatur och pH. Mikroorganismernas rörlighet förbättras och det 
blir lättare för dem att komma åt substratet.  
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Genom en höjning av halten torrsubstans i substratet så minskar mängden vatten i 
materialet. Därmed går det att få in en större mängd organiskt material i rötkammaren 
och därmed producera mer gas. (Avfall Sverige, 2009)   

Viktigt är att inte avvattna för mycket då vattnet kan innehålla viktiga näringsämnen 
som processen behöver. Vattnet kan innehålla organiskt löst material som går förlorad 
vilket kan ge ett minskat gasutbyte. Då substratet får en högre torrhalt ökar slitaget på 
pumpar och eventuell omrörning. (Avfall Sverige, 2009) 

2.7.2 Termisk förbehandling 

Då ett substrat kan innehålla eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer, så 
kallade patogener, genomförs ofta en hygienisering. Detta betyder att substratet värms 
upp till 70°C i 60 minuter. Förekomsten av patogener i substratet påverkar vanligtvis 
inte biogasprocessen, men däremot användbarheten och kvalitén på rötresten (Avfall 
Sverige 2009). Termisk förbehandling lämpar sig då antalet patogener minskar till en 
relativt låg kostnad (H. N. Gavala et al. 2003).   

Termisk hydrolys ökar nedbrytningspotentialen av organiskt material, ökar 
biogasproduktionen, eliminerar skumning och förbättrar avvattningsegenskaperna hos 
slammet (Hultman, B. & Levin, E. 2003). 

2.7.3 Minskning av partikelstorlek 

Genom mekanisk sönderdelning av substratet kan tillgängligheten av materialet för 
nedbrytning öka. Sönderdelning kan även ske på termisk, kemisk eller biologisk väg 
genom till exempel ångexplosion, värmebehadling, tillsats av syror/baser, ultraljud, 
elektroporation, och hydrolytiska enzymer. För att nå en högre sönderdelning kan 
metoder kombineras. Substratets struktur och kemiska sammansättning bestämmer 
vilken metod som ger bäst resultat. (Avfall Sverige 2009) 

Vid sönderdelning ökar tillgängligheten och löslighet på det organiska materialet för 
mikroorganismern. Då substratet är finfördelat ökar den totala ytan på materialet vilket 
gör att mikroorganismerna lätt kan sätta sig på substratets yta och hastigheten av 
nedbrytningen ökar. (Avfall Sverige 2009) 

För att en bra nedbrytning ska äga rum bör partikelstorleken vara mindre än 12 mm.  
Alltför små partiklar kan leda till att problem uppstår såsom att filter sätts igen. (Avfall 
Sverige 2009) Enligt Mshandete et al. (2006) ökar angreppsytan i substratet för 
mikroorganismerna vid minskad partikelstorlek, vilket ger ökad biogasproduktion. 
Stora partiklar har en relativt liten yta som mikroorganismerna kan angripa. Mindre 
partiklar ger en stor tillgänglig yta till mikroorganismerna, vilket leder till ökad 
mikrobiell aktivitet.  

Förbehandlingar behöver inte öka det potentiella gasutbytet men det kan öka 
nedbrytningstakten. Mikroorganismerna kan vanligtvis bryta ner substratet, ofta 
handlar det om att ha tillräckligt med tid (Avfall Sverige 2009).  
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2.8 Ammoniumkväve 

Vid nedbrytning av proteinrikt material frigörs ammoniak (NH3) vilket kan hämma de 
metanbildande mikroorganismerna. Ammoniak står i jämvikt med ammoniumjoner 
(NH4

+) och beroende på temperatur och pH i processen kommer den ena eller den 
andra att dominera. Det är ammoniak som hämmar processen och detta kan ske redan 
vid koncentrationer på 30 mg/l. Processer övervakas vanligen genom att halten 
ammoniumkväve (NH4-N) mäts. Detta är ett samlat mått på ammoniak och 
ammonium. Risken för att processen ska hämmas av ammoniumkväve kan börja vid 
koncentrationer runt 1,5 g/l. Nivåer över 3 g/l har ofta rapporterats orsaka hämning. 
(Avfall Sverige 2009) 

2.9 Fettsyror 

Vid ökad koncentration av fettsyror kan pH-värdet ändras och det leder i sin tur till 
nedsatt biogasproduktion. Det är viktigt att övervaka processens fettsyror då höga 
koncentrationer medför sänkning av pH. Vilket i sin tur kan inhibera 
rötningsprocessen. (Murto 2003). Vid rötning av glukos uppstod en lätt inhibering på 
grund av fettsyror vid en koncentration av 4 g/l (Siegert. I 2005). Enligt H. N. Gavala 
(2003) är termofila processer mer känsliga mot höga koncentrationer av fettsyror än 
mesofila. Den syra som är mest förekommande i biogasprocessen är ättiksyra men den 
är inte alls lika inhiberande som propionsyra och smörsyra. (Avfall Sverige 2009) 

En ökning av fettsyror kan vara ett tecken på överbelastning av processen. Orsaken är 
oftast att metanbildarna inte hinner med att metabolisera acetatet som produceras. 
Detta är vanligast i processer där substratet genomgår snabb hydrolys. (Ward, A.J. et 
al. 2008)  

2.10 Omblandning 

Rötkammare utrustas oftast med någon form av omblandare, vanligtvis mekaniska 
omrörare. Externa pumpar som pumpar runt substrat eller inblåsning av biogas kan 
vara alternativ för att erhålla omblandning i reaktorerna. Det är viktigt att montera 
omblandarna på ett sätt så det är lätt att montera och underhålla dem.  Omröraren ska 
förhindra att partiklar flyter upp och bildar svämtäcke men också för att förhindra att 
partiklar sjunker till bottnen och bildar sediment. Omblandningen kan förbruka upp 
till 3 % av anläggningens energiproduktion, så därför är det viktigt att ha rätt 
omblandning. Omrörningens omfattning och verkan, kan därför ha stor inverkan på 
såväl anläggningens gasproduktion som elförbrukning. (Svenskt gastekniskt center 
2009)  

Omblandningen gör det lättare för mikroorganismerna att komma i kontakt med 
substratet och näringsämnen. Temperaturen och pH-värdet har också lättare att 
jämnas ut då rötkammarinnehållet blandas. Omrörning förhindrar skumbildning och 
att substratet sedimenterar (Avfall Sverige 2009)  

Tidigare experiment utfört av Kaparaju et al.2008 har visat att kontinuerlig total 
omblandning inte är det mest effektiva alternativet. Olika grupper av mikroorganismer 
med olika krav beträffande tillväxtvillkor är involverade i biogasprocessen. Dessa 
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organismer behöver kontakt samtidigt som de har till exempel olika pH Optima 
(Björnsson 2000). En partiell blandning kan därför vara fördelaktigt. För att optimera 
en process om blandning villkor är en fråga om en noggrann reaktorkonstruktion för 
att undvika att lätta partiklar flyter och sedimentation av tunga partiklar (Svenskt 
gastekniskt center 2009). 

2.11 Torrötning 

Grundförutsättningen för torrötning är att substratet ska ha en så hög torrhalt att det 
kan staplas. Med stapelbara substrat menas material som kan läggas upp på hög utan 
att flyta ut och det ska gå att hantera med olika jordbruksredskap. Substraten behöver 
behandling både före och efter rötningsprocessen exempelvis genom omblandning, 
homogenisering och hantering av avvattnad processvätska. (Nordberg, U. & 
Nordberg, Å. 2007) 

Då torrötning är anpassad till substrat med torrhalter mellan 20-35% behöver 
substratet ej spädas med vätska. Vid torrötning är det vanligast att använda sig av 
satsvisa processer. För att processen ska ha hög nedbrytningsgrad måste rätt sorts 
mikroorganismer närvara. Inblandning av rötat material tillförs ofta till det färska 
materialet eller så ympas materialet gradvis genom cirkulation av processvätska genom 
torrötningsbädden. Då torrötning innehåller små vätskemängder kräver denna 
anläggning mindre dimensioner på pumpar och rör än vid våtrötning, vilket medför 
lägre driftkostnader. Lagring och transport av substrat och rötrester blir effektivare 
eftersom vattenhalten är lägre än vid våtrötning. Problem såsom skumning och 
svämtäcken kan undvikas vid torrötning. Viktigt är att vattenhalten inte blir för låg, då 
en vattenhalt på minst 65% brukar anges som gräns för att upprätthålla en bra 
mikrobiell aktivitet. (Avfall Sverige 2009) 

2.12 Beräkningsteori 

Följande ekvationer används för att beräkna energibalansen som går att se i figur 5.10. 

Energiförluster genom väggar: 

�

�
∙ ∆� ∙ � ∙ 24 = �    Ekvation 1 

� = Värmekonduktivitet [W/(m�°C)] 
δ = Väggtjocklek [m] 
∆t =Temperaturskillnad innanför och utanför väggen [°C] 
M = Mantelarea [m2] 
24 = Antal timmar per dygn 
E = Energi [Wh/dygn] 

 

Energiförlust i förångat vatten reaktorerna: 
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��� ∙ ���� ∙ � ∙ ℎ���
= �   Ekvation 2 

ρBG = Densitet för biogas vid 62 % metan och 38 % koldioxid [kg/m3] 
���� = Volymflöde av biogas [m3/dygn] 
x = kg vatten per kilo gas [kg/kg] 
ℎ���

 = Vattnets specifika ångbildningsentalpi vid en given temperatur [kJ/kg] 
E = Energi [Wh] 

 

Energiinnehåll i vatten (jämfört med energiinnehåll vid 0 ℃): 

����
∙�	


���
= �    Ekvation 3 

ℎ���
 = Vattnets specifika entalpi vid en given temperatur [kJ/kg] 

	�  = Massflöde av vatten [ton/dygn] 
E = Energi [MWh/dygn] 

 

Energibehov för att värma upp vatten: 

�	 ∙����
∙��


���
= �    Ekvation 4 

	�  = Massflöde av vatten [ton/dygn] 

����

 = Den energi det går åt för att höja temperaturen en grad Celsius för vatten 
[kJ/(kg�°C)] 
∆t = Antal grader vattnet ska värmas upp [°C] 
E = Energi [MWh/dygn] 

 

Energiinnehåll i biogas: 

�	��∙����∙�����


���
= �    Ekvation 5 

���� = Volymflöde av biogas [m3/dygn] 
[CH4] = Koncentration av metan 
�����

 = Effektivt värmevärde för metangas [MJ/m3] 

E = Energi [MWh/dygn] 

 

Värden i formel 1-5 tas från Mörtstedt, S. & Hellsten, G. (1999) och Alvarez, H. 
(2006)  

Formel för ändring av torrhalt: 
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	���
= 	�

∙ ��1 − ���� � ∙
�	

�

�
	

�

− �1 − ���� �� Ekvation 6 

	���
 = Vatten som ska tillföras eller bortföras för att få den nya torrhalten 

m0 = Nuvarande vattenmängd 
����  = Sökt torrhalt 
����  = Nuvarande torrhalt 

 

Vid beräkning av glödförlust [% av torrhalt] användes följande ekvation: 

�� =  �1 − ���
��
�� ∙ 100   Ekvation 7 

 

GF = Glödförlust [%] 
GR = Glödrest [g] 
TS = Torrhalt [g] 
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3. Metod 

3.1 Försöksuppställningar 

De satsvisa försöksreaktorerna bestod av 24 stycken 500 ml reagentflaskor med 
PTFE-packning mellan skruvlock och flaska. Vidare tillkopplades en lockgenomföring 
för fäste av PVC-slang. Till slangen kopplades en gasuppsamlingspåse i syfte att 
samlade upp all producerad biogas. Volymen på gasuppsamlingspåsen var cirka 800 
ml. Efter tillsats av substart i försöksflaskorna spolades varje flaska ren med kvävgas i 
2 minuter, för att undvika en aerob miljö. För bild på försöksflaskor, se Bilaga 2 Figur 
1 och Figur 2.  Försöken utfördes med tre replikat. 

Substratet i försöksreaktorerna varierades mellan olika torrhalter, kornstorlek och 
materialet i två av uppställningarna hygieniserades. Reaktorerna placerades i vattenbad 
för att upprätthålla rätt temperatur under hela försökstiden. För bild se Bilaga 2, Figur 
3 och Figur 4.  

3.2 Provtagningar 

Före uppstart av reaktorerna kontrolleras pH, torrsubstans och glödförlust på ympen 
och det centrifugerade slammet som är hämtat på avloppsreningsverket i Växjö. Ymp 
togs från rötkammare 1 och 2 i Sundets rötningsprocess. 

Värdet på pH mäts med en pH-meter, modell 691 pH-meter av märket Metrohm. 
Mätningen utförs med en glaselektrod modell 6.0255.110 av samma märke. Torrhalt 
och glödförlust mäts genom att substratet torkas i en ugn vid 105 °C respektive 550 °C 
i 24 timmar.  

Halten av fettsyror och ammoniumkväve undersöktes i substratet. Detta med hjälp av 
kyvetter av modellerna LCK 356 och LCK 303 från Hach Lange. Kyvetterna 
analyserades i en spektrofotometer av modellen DR 2800 från Hach Lange. Filtrat från 
substratet tillsattes i kyvetterna som sedan analyserades i spektrofotometern. 
Kyvetterna LCK 365 var tvungna att förvärmas till 100°C i 10 minuter. Detta gjordes i 
Hach Langes termostat LT 200.  

Filtratet som användes till kyvetterna var tvungna att spädas med destillerat vatten för 
att koncentrationen av organiska syror och ammonium skulle komma inom 
kyvetternas intervall. Efter flera försök togs en metod fram då substratet filtrerades 
med hjälp av sugfiltration. Filtratet från denna filtrering späddes med destillerat vatten 
och blandades sedan med hjälp av en magnetomrörare.     

Vid nedplockningen av försöket kontrollerades pH, torrsubstans och glödförlust på 
substratet i alla reaktorerna. Detta enligt samma metod som vid uppstart av försöket. 
Prover på fettsyror och ammoniumkväveinnehåll gjordes också vid nedplockning.   
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3.3 Förbehandlingar 

Det centrifugerade slammet förbehandlades innan försöket startade. Skillnaden mellan 
de olika reaktorerna är slammets kornstorlek, torrhalten och att två av försöken är 
hygieniserade.  

I materialet i försöket används tre olika torrhalter, 12 %, 20 %, 28 %. I Sundets 
process är det tänkt att materialet ska ha en torrhalt av cirka 10 %. Då varje 
försöksflaska innehåller låg andel rötbart material höjdes torrhalten till 12 %. 
Centrifugerat slam har en torrhalt på cirka 28 % och därför rötades en reaktor med 
denna torrhalt. 20 % torrhalt används i en reaktor då den är mellan de övriga 
torrhalterna. 

Då det centrifugerade slammet hade en torrhalt på 28 % klumpade materialet lätt ihop 
sig. För att få finare och mer sönderdelat substrat valdes fraktioner som var mer 
finfördelat ut och dessa hackade sedan manuellt med hjälp av en sked. I reaktorn med 
material som var mycket sönderdelat så mixades slammet med en stavmixer. 

Halten på torrsubstansen justerades med olika mängder tillsatt vatten. För att 
hygienisera det centrifugerade slammet sattes det i en ugn inställd på 70°C i 60 
minuter.  

Det förbehandlade centrifugerade slammet blandades med vatten och ymp. Ympen 
hämtades från rötkammare 1 och 2 på Sundet. Rötkammarinnehållet tillsattes i varje 
reaktor för att ha en aktiv bakteriekultur. Detta gör att rötningsprocessen snabbt 
kommer igång. Till en reaktor tillsattes endast ymp vilket sedan fungerade som 
referens. 

3.4 Gasanalys 

När en gaspåse var full används ett handburet gasanalysinstrument för att mäta 
biogasens gassammansättning (Gas Data, GFM Series Gas analyzer 410). Instrumentet 
anger gasens sammansättning i procent förekomsten av metan (CH4), koldioxid (CO2), 
syre (O2) och svavelväte (H2S). Vid varje mätning kördes instrumentet i en minut då 
350 ml gas pumpas från påsen. Provkörning gjordes på kalibrergas varpå det gick att se 
att instrumentet hade liten felmarginal. Den resterande gasvolymen mättes sedan 
genom att gaspåsarna tömdes med en graderad spruta. 

3.5 Energibalans 

En enkel energibalans har gjorts på en tänkt utbyggnad av Sundets avloppsreningsverk 
i Växjö. Information om energiåtgång för förbehandligsstegen har erhållits från 
Sundet. Värmeförluster har beräknats genom vetskap om substratets temperatur och 
volymen på reaktorerna. Biogasproduktionen från den framtida rötkammaren har 
uppskattats genom att ett praktiskt försök gjorts. Vid beräkning av energiflöden i 
Sundets rötningsprocess används ekvation 1-6 i beräkningsteorin.   
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4 Genomförande 

4.1 Försöksuppställningar 

Projektet inleddes med förberedelser inför rötningsförsöken. På universitetet fanns det 
tillgängligt 24 flaskor och 12 stycken korkar med kopplingar i plast som kunde fästas 
till gaspåsar. För bild se Bilaga 2 Figur 6 och Figur 7.   

12 stycken korkar med koppling tillverkades på egen hand med hjälp av 
metallkopplingar. För bild se Bilaga 2 Figur 5 och Figur 8. För att se vilka 
försöksuppställningar som har vilka kopplingar se Bilaga 1 Tabell 1.  

De gastäta påsarna som användes i försöket tillverkades på egen hand genom bitar 
skars ut i en flerlagrig svetsbar plast som sedan sammanfogades genom 
sammansvetsning med hjälp av en svets av märket MEC modell Quick – Seal 455. 
Påsarna gjordes så de hade en totalvolym på cirka 800 ml. Två sorters kopplingar 
användes i påsarna för att de inte fanns tillräckligt många för alla uppställningar. 

4.2 Substrat 

Centrifugerat slam hämtades från Sundet tillsammans med ymp från deras befintliga 
rötningsanläggningar. De 24 reaktorerna i försöket innehöll en blandning av 
centrifugerat slam, som genomgått olika förbehandlingar, ymp samt vatten för att få 
rätt torrhalt. Totalt gjordes åtta olika blandningar med tre replikat för varje blandning. 
Innehållet i de åtta olika försöksuppställningarna går att se i Tabell 4.1.1. Prover till 
torrhalt och glödrest går att se i bilaga 5.  

Tabell 4.1.1: Försöksupställningarnas innehåll och förbehandling.  

  Ymp [g] Centrifugerat slam [g] Vatten [g] Förbehandling 

1.(1-3) 109,4 - - Obehandlad Ymp 

2.(1-3) 109,4 68,6 91,1 Referensprov 12 % TS 

3.(1-3) 109,4 68,6 91,1 Sönderdelad 12 % TS 

4.(1-3) 109,4 68,6 91,1 Mixad 12 % TS 

5.(1-3) 109,4 68,6 27,2 20 % TS 

6.(1-3) 109,4 68,6 - 28 % TS 

7.(1-3) 109,4 68,6 91,1 Hygieniserad 12 % TS 

8.(1-3) 109,4 68,6 91,1 Hygieniserad och mixad 12 % TS 
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4.3 Provtagningar 

Prov på torrhalt och glödförlust togs på det centrifugerade slammet samt ympen. 
Prover togs även på materialet i alla reaktorer vid nedplockning av dessa. 

Ammoniumkväve och halten fettsyror mättes i obehandlat centrifugerat slam och ymp 
och värdena från dessa mätningar jämfördes sedan med värden tagna i varje reaktor 
vid nedplockning av reaktorerna. Mätningar på centrifugerat slam gjordes vid 
torrhalter av 12 %, 20 % och 28 %. I mätningarna användes kyvetter från företaget 
Hach Lange. Proverna filtrerades genom filterpapper nummer 3 från företaget 
Munktell antingen genom självfiltrering eller genom sugfiltrering beroende på vilken 
torrhalt provet hade. Den filtrerade lösningen späddes sedan för att koncentrationen 
av ammoniumkväve eller fettsyror skulle ligga inom mätområdet för kyvetterna. 
Kyvetterna för att mäta ammoniumkväve har ett mätområde av 2-47 mg/l och 
kyvetterna som mäter fettsyror har ett mätområde inom 50-2500 mg/l. För att få 
koncentrationer som låg inom mätområdet på proverna togs riktvärden från tidigare 
exjobb och laborationstester på Sundet.   

När en gaspåse var fylld så undersöktes gassammansättningen med 
gasanalysinstrumentet och volymen kontrollerades sedan med en spruta. 

4.4 Förbehandlingar 

Materialet i de olika reaktorerna behandlades enligt följande: 

Reaktor 1 innehöll endast ymp. Gasproduktionen från denna reaktor visade hur 
mycket gas som producerades av ympen. Gasproduktionen från reaktor 1 
subtraherades från de övriga reaktorerna så att gasproduktionen endast för det 
centrifugerade slammet går att redovisa. 

Materialet i reaktor 2 hade en torrhalt på 12 % men var i övrigt obehandlad och 
fungerade därför som referensprov. 

Materialet i reaktor 3 hade en torrhalt på 12 % och förbehandlades på så sätt att 
materialet var lite sönderdelat genom att endast finkornigt, manuellt hackat 
centrifugerat slam togs med i flaskan.  

Materialet i reaktor 4 hade en torrhalt på 12 % och förbehandlades genom att det 
centrifugerade slammet mixades med en stavmixer. 

Materialet i reaktor 5 hade en torrhalt på 20 % men var i övrigt obehandlad. 

Materialet i reaktor 6 hade en torrhalt på 28 % men var i övrigt obehandlad. 

Materialet i reaktor 7 hade en torrhalt på 12 % och förbehandlades genom att det 
centrifugerade slammet hygieniserades. 

Materialet i reaktor 8 hade en torrhalt på 12 % och förbehandlades genom att det 
centrifugerade slammet hygieniserades och mixades med en stavmixer. 
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Reaktorerna placerades i vattenbad vid en temperatur på 37 ℃. Ungefär var fjärde dag 
skakades provflaskorna om för att motverka sedimentering och att ett hårt lager 
bildades på ytan av substratet.  

 

4.5 Energibalans 

I energibalansen beräknades energiåtgång för att värma upp slamflödet och för att 
slammet ska gå igenom förbehandlingsstegen fasseparering, sönderdelning och 
hygienisering. Energiförluster i form av värme som går genom väggarna i reaktorerna 
och hygieniseringstankar samt energiåtgång för att förånga vatten i reaktorerna 
beräknas också. Isoleringsmaterialet i väggarna i reaktorerna och 
hygieniseringstankarna antas bestå av motsvarande 30 cm mineralull och den 
dimensionerande utomhustemperaturen sätts till 5 °C. Energin som frigjorts i form av 
gas från reaktor 1, 2 och reaktor 3 beräknades. Värden för beräkningarna togs fram 
genom egna resultat och från Sundets miljörapport för 2010. Startflödet av slam som 
energibalansen utgår ifrån beräknas från mängden torrsubstans som går in i reaktor 1 
och 2 under ett år enligt miljörapporten. Det ingående slammet uppskattas till ett 
energiinnehåll på 17 MJ/kg torrsubstans.  
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5. Resultat 
I Figur 5.1 nedan redovisas den totala biogasproduktionen under försöksperioden. 
Gasen som producerats i reaktor 1 är subtraherad från övriga så att endast gasen från 
slammet redovisas. All mätdata för gassammansättning och gasvolym går att se i Bilaga 
3. 

 

Figur 5.1: Total biogasproduktion under försöksperioden 
 
I Figur 5.2 nedan redovisas den totala metangasproduktionen under försöksperioden. 
Gasen som producerats i reaktor 1 är subtraherad från övriga så att endast metanen 
från slammet redovisas. 

 

Figur 5.2: Total metangasproduktion under försöksperioden.   
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I Figur 5.3 – 5.5 redovisas reaktorernas gassammansättning under försöksperioden.  

Figur 5.3: Förändring i metanhalt under försökets gång.   

Figur 5.4 Förändring i koldioxidhalt under försökets gång. 
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Figur 5.5: Förändring i syrehalt under försökets gång. 

I Figur 5.6 redovisas mängden metan som bildats per gram glödförlust som försvunnit  
under försöksperioden. 

 
Figur 5.6: Metanproduktion per gram glödförlust för de olika försöksuppställningarna. 
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I Figur 5.7 och 5.8 nedan går det att se koncentrationsförändring av fettsyror och 
ammoniumkväve genom rötningsprocessen. Siffra nummer 1 på x-axeln avser slam in 
i Sundets reaktor 1 och 2. Siffra nummer 2 på x-axeln avser koncentrationen i Sundets 
reaktor 1 och 2. Siffra nr 3 på x-axeln avser substratet in i Sundets tänkta reaktor 3 
(våra försöksuppställningar). Siffra nr 4 på x-axeln avser koncentrationen efter Sundets 
tänkta reaktor 3 (värdena vi nummer 4 på x-axeln är tagna vid nedplockningen). Alla 
mätdata för fettsyror och ammoniumkväve går att se i bilaga 4. 

 
Figur 5.7: Koncentrationsförändring av fettsyror genom rötningsprocessen.  

     
Figur 5.8: Koncentrationsförändring av ammoniumkväve förändras genom 
rötningsprocessen.  
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I Figur 5.9 nedan går det att se pH-värden i reaktorerna efter nedplockning. Vid 
uppstart hade ympen ett pH-värde på 7,58 och det centrifugerade slammet 7,88. 

Figur 5.9: Värde på pH efter genomfört rötningsförsök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

1 2 3 4 5 6 7 8

p
H

Reaktor



 
 

23 

Henric Larsson, Madeleine Sjödal 

 

 

 

 

 



 
 

24 

Henric Larsson, Madeleine Sjödal 

I figur 5.11 går det att se energipotentialen vid rötning då reaktor 3 i Sundets process 
representeras av reaktor 2-8 i försöket. Alltså hur mycket energi det går att få ut i form 
av biogas per dygn i Sundets tänkta reaktor 3 vid de olika förbehandlingarna. Då den 
tänkta reaktor 3 beräknats ha en total volym på cirka 950 m3 

 

Figur 5.11: Energipotentialen i den producerade gasen från respektive reaktor.   

I figur 5.12 går det att se den totala biogasproduktionen i försöket. Staplarna visar 
medelvärdet av alla replikaten i varje reaktor. I diagrammet visas också den största 
respektive den minsta gasmängden som replikaten gav. I reaktor 1, 3 och 6 gav endast 
ett replikat gasproduktion. I reaktor 8 var det endast 2 replikat som gav gasproduktion. 

 

Figur 5.12: Total biogasproduktion i försöket. 
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I figur 5.13 går det att se den totala metangasproduktionen i försöket. Staplarna visar 
medelvärdet av alla replikaten i varje reaktor. I diagrammet visas också den största 
respektive den minsta gasmängden som replikaten gav. I reaktor 1, 3 och 6 gav endast 
ett replikat gasproduktion. I reaktor 8 var det endast 2 replikat som gav gasproduktion. 

 

Figur 5.13: Total metangasproduktion i försöket. 

I figur 5.14 går det att se reduktionen av glödrest vid nedplockning av reaktorerna 
jämfört med vid uppstart av försöket. Staplarna visar medelvärden av replikaten i varje 
reaktor. I diagrammet går det också att se den största respektive den minsta 
glödförlusten som replikaten gav.  

 

Figur 5.14: Reduktion av glödrest i reaktorerna. 
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6. Analys 

6.1 Rötningsförsök 

Resultaten för de satsvisa rötningarna visar att det går utvinna mer metanrik gas ur det 
redan rötade slammet vilket går att se i figur 5.1 och 5.2. Av förbehandlingsstegen var 
det hygieniseringen som gjorde störst inverkan på mängden producerad gas i 
flaskorna. Gasproduktionen var cirka en tredjedel större i de hygieniserade reaktorerna 
än i reaktor 2, som är referensreaktorn. Även sönderdelningen resulterade i ett ökat 
gasutbyte, dock var resultatet av sönderdelningen mest märkbart vid jämförelse mellan 
de reaktorer som inte var hygieniserade. Jämförelser mellan de olika torrhalterna visar 
att gasutbytet är större vid 20 % än vid 12 % torrhalt. Vid 28 % torrhalt blir dock 
gasutbytet mindre än vid 12 %, vilket kan bero på att transport av substrat och 
mikroorganismer minskar med minskat vatteninnehåll.  

I Figur 5.3 redovisas förändringen av metanhalten i gasens sammansättning. Försökens 
metanhalt uppgår till omkring 70 % metan redan efter cirka 6 dygn, vilket kan 
jämföras med ympen i försök 1 som bara har en metanhalt på 15 %. En anledning till 
att metanhalten i gasen från ympen inte är så hög kan vara att substratet är 
svårnedbrytbart och metanbildningen inte riktigt har kommit igång. Vid mätning av 
metanhalten efter cirka 35 dygn kan det urskiljas att ympens metanhalt har ökat till 35 
%. Detta beror troligtvis på att kulturen av mikroorganismer har kommit igång och 
metan har börjat bildas. Försök 6 har en metanhalt på cirka 50 % efter 35 dygn. 
Minskningen från föregående mätningar kan bero på den höga torrhalten, vilket kan 
försvåra för mikroorganismer att transportera sig till nytt substrat i reaktorn. 
Resterande försök har en metanhalt mellan 65-70 %, vilket är en liten minskning. 
Troligtvis börjar substratet bli utrötat vilket resulterar i minskad metanproduktion. 

Halten av koldioxid redovisas i Figur 5.4. Efter en vecka stabiliserade sig 
koldioxidhalten i försöken till cirka 30 %, bortsett från i försök 1. Då biogas till största 
del består av metan och koldioxid brukar dessa nästan utgör 100 % av den totala 
sammansättningen. Detta gör att halten koldioxid borde ligga runt 30 %.  

Noterbart är att metanhalten och koldioxidhalten i figur 5.3 och 5.4 är relativt snarlik 
för alla reaktorerna vilket visar att gassammansättningen i rötningsprocessen är nära 
nog identisk och inte påverkas av förbehandlingsstegen.  

Syrehalten i de olika försöksuppställningarna visas i Figur 5.5. Vid den första 
mätningen innehåller biogasen upp till 5,5 % syre. Detta beror troligtvis på att 
flaskorna inte lyckats tömmas på allt syre vid uppstart, eftersom halterna sedan 
minskar under försökets gång. Syrehalten i försök 2 och 5 ökar, vilket kan orsakats av 
att locken blivit utvidgade och otäta då de vistats i 37°C under en längre tid.  

I Figur 5.6 visas metanproduktionen per gram glödförlust i varje försök. Reaktor 1 
visar på en hög metanproduktion vilket beror på att den endast innehåller ymp som till 
stor del kan bestå av tidigare orötat material. Reaktor 7 och 8 har en hög produktion 
av metan, anledningen till detta kan vara att substratet i dessa två reaktorer är 
hygieniserade.  
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Figur 5.12 och 5.13 visar att gasproduktionen varierar ganska mycket mellan 
replikaten, speciellt i reaktor 2 och 4 är detta tydligt. I dessa reaktorer är skillnaden 
mellan det replikat som ger mest biogas och det som ger minst cirka 500 ml. Reaktor 
5, 7 och 8 har en jämnare produktion mellan replikaten men det är fortfarande en 
ganska stor variation. I reaktor 1,3 och 6 var det endast ett replikat som gav 
biogasproduktion medans det i reaktor 8 var 2 replikat som gav biogasproduktion.  

Figur 5.14 visar att det är låg utrötningsgrad i försöksreaktorerna. Detta var dock 
väntat då materialet i försöket redan har genomgått en rötningsprocess. Reaktor 8 har 
högst utrötningsgrad som väntat då den har högst gasproduktion. Reaktor 7 har 
relativt låg utrötningsgrad då gasproduktionen i denna reaktor var nästan lika stor som 
i reaktor 8. Reaktor 6 har ett värde av 0 vilket är orimligt med tanke på att gas 
producerades i reaktorn. I reaktor 1 är utrötningsgraden cirka 5 % vilket verkar lite lågt 
då materialet i denna reaktor innehåller ymp från Sundets två rötkammare.  

6.2 Ammoniumkväve 

Koncentrationen av ammoniumkväve är högre i samtliga reaktorer vid nedplockning 
jämfört med vid uppstart. I teoriavsnittet nämns en koncentration av 1500 mg/l som 
en nivå där ammoniumkväve kan inverka hämmande på en rötningsprocess. Samtliga 
reaktorer i försöket utom nummer 4 har en koncentration över 1500 mg/l. Högst 
koncentration har reaktor 6 på cirka 2000 mg/l. Detta kan vara orsaken till varför 
koncentrationen av metan sjunker mot slutet av rötningsperioden i denna reaktor. 
Övriga reaktorer förefaller vara opåverkade av ammoniumkvävet. 

6.3 Fettsyror 

Koncentrationen av fettsyror når aldrig upp i hämmande nivåer i någon av reaktorerna 
vilket går att se i figur 5.7. Vid nedplockning innehåller alla reaktorerna en lägre 
koncentration av fettsyror än vid uppstart. De högsta nivåerna uppnås i reaktor 5 och 
6 på cirka 1250 mg/l vilket troligtvis beror på att torrhalten är högre i dessa reaktorer 
än i övriga och dätmed även koncentrationen av fettsyror. Reaktor 1-4 och 7-8 ligger 
på ungefär samma nivå mellan 400-600 mg/l vid nedplockning. 

6.4 pH 

Värdet på pH i reaktorerna varierar mellan 7,40 och 7,75 i reaktor 2-8 och ligger alltså 
inom gränserna för vad biogasprocessen bör vara för att undvika inhibering. 

6.5 Energibalans 

Energibalansen i figur 5.10 visar energiflöden i Sundets rötningsprocess där reaktor 3 
representeras av reaktor 8 i försöket. Energin som går åt för förbehandlingarna 
fasseparering och sönderdelning är 0,014 respektive 0,024 MWh/dygn. Uppvärmning 
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av slamflödet för hygienisering beräknas dra 1,3 MWh/dygn. I figuren antas det att all 
energi som går åt för hygieniseringen går att värmeväxla och på så sätt bilda ett slutet 
kretslopp. Reaktor 3 genererar 3,2 MWh/dygn i form av biogas. 

I figur 5.11 går det att se hur mycket energi i form av biogas reaktor 3 ger då den 
representeras av reaktor 2-8 i försöket. Denna figur speglas av mängden producerad 
gas per gram glödförlust som går att se i figur 5.6. 
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7. Diskussion 

7.1 Rötningsförsök 

Rötningsmetoden som använts i försöket är satsvisa reaktorer och speglar därför inte 
den tänkta utbyggnationen på Sundet som kommer att köras med en kontinuerlig 
reaktor. De satsvisa reaktorerna ger dock en inblick i rötningspotentialen för slammet 
och hur mycket extra biogas det går att få ut. I försöket användes tre replikat av varje 
reaktor för att snittvärden sedan skulle kunna sammanställas. Problemet var dock att 
ingen rötning skedde i 7 av 24 flaskor vilket resulterade i att resultat från reaktor 1, 3 
och 6 endast kom från ett replikat för varje reaktor samt att resultat från reaktor 8 kom 
från 2 stycken. Orsaken till varför replikaten av reaktor 1,3 och 6 inte fungerade är 
okänd då tester på pH, ammoniumkväve och fettsyror gjordes vid nedplockning och 
resultaten avvek inte från övriga reaktorer. Test utfördes även på 
gassammansättningen i flaskorna och endast små mängder syre upptäcktes vilket tyder 
på att processen skett anaerobt. Replikatet i reaktor 8 fungerade inte på grund av en 
trasig kork vilket orsakade läckage av luft. Ett försök gjordes att starta om replikaten 
för reaktor 1,3 och 6 med ny ymp och slam. Dock fungerade inte rötningen den 
gången heller. Resultatet från dessa reaktorer blir därför osäkert då det kan bero på att 
flaskorna innehåller små volymer substrat och att fraktionen är redan rötat. 

Försöket visar att rötning upp till 20 % torrhalt ger ökad biogasproduktion. Detta gör 
att det är främst mekaniska förutsättningar som sätter gränsen för hur torrt slammet 
kan vara vid rötning i reaktor 3. Till exempel hur torrt slam som går att pumpa och hur 
torrt material som går att omblanda i reaktorn. 

Då gasmätaren som använts i försöket krävde åtminstone 175 ml gas för att kunna 
identifiera stabila mätvärden för koncentrationerna av metan, koldioxid och syre har få 
mätomgångar varit möjliga att göra. Endast 2 för reaktor 1, 4 för reaktor 2-6 samt 5 
för reaktor 7 och 8. På grund av detta har det inte gått att följa förändringar i 
gassammansättningen särskilt noga.  

Figur 5.12 och 5.13 visade att mängden producerad gas varierade ganska mycket 
mellan replikaten. Detta gör att resultaten blir osäkra, detta speciellt i de fall där endast 
ett replikat gav gasproduktion. Eftersom endast ett replikat fungerade i reaktor 1 blir 
det svårt att veta med säkerhet hur mycket biogas ympen ger i varje reaktor vilket 
påverkar beräkningar för hur mycket biogas det centrifugerade slammet egentligen ger 
i varje reaktor. 

Vid beräkning av utrötningsgraden i figur 5.14 har endast ett prov tagits på materialet, 
för undersökning av torrhalt och glödförlust i varje replikat. Då värdena på 
utrötningsgraden i speciellt reaktor 5, 6 och 7 verkar orimliga samt varierar kraftigt 
borde fler prover ha tagits. Resultaten får därför ses som något osäkra.  Reaktor 1 har 
en utrötningsgrad av 5 % vilket verkar lite lågt då materialet i denna reaktor delvis är 
orötat. Detta är en indikation på att rötningsprocessen inte fungerat särskilt bra. I 
beräkningarna har resultatet från ett replikat i reaktor 2 exkluderats då det gav en 
utrötningsgrad av minus 10 % vilket inte är rimligt. 
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7.2 Ammoniumkväve och fettsyror  

Värden för fettsyror och ammoniumkväve som är tagna före uppstart av reaktorerna 
är inte tagna på samma slam och ymp som använts i reaktorerna. Dessa är istället tagna 
på slam som hämtats vid ett annat tillfälle vilket gör att jämförelsen med siffror vid 
nedplockning inte blir helt sanningsenlig då koncentrationen av fettsyror och 
ammoniumkväve troligtvis varierar. 

7.3 Energibalans 

Sett ur resultat för energibalansen finns det möjlighet att utöka sundets 
rötningsprocess med en tredje reaktor för återrötning av det redan rötade slammet. 
Enligt beräkningar kommer förbehandlingsstegen som är planerade att göras på 
slammet inför den tredje reaktorn kosta 0,014 MWh/dygn för fasseparering och 0,024 
MWh/dygn för sönderdelning i elenergi. Uppvärmning av slammet som ska 
hygieniseras kommer beräknas kosta 1,3 MWh/dygn. Denna siffra kan dock 
förminskas avsevärt om ett värmeväxlingssystem införs där inflöde av slam som ska 
hygieniseras körs tvärs emot utflödet av slam som redan är hygieniserat. Då skulle 
mängden driftsenergi som går åt för den tänkta utbyggnaden bli små och inte vara ett 
hinder för en ombyggnation. 

I figur 5.11 går det vid en jämförelse mellan reaktor 3 och 4 samt 7 och 8 se att 
sönderdelningen i form av mixning resulterat i endast marginella vinster i extra biogas. 
Däremot ger reaktor 3, som var lite sönderdelad, ett större gasutbyte än reaktor 2 
vilken var obehandlad. Detta tyder på att det är en fördel att sönderdela men endast till 
en viss gräns. 

Energibalansen har flera osäkerheter vilket har resulterat i att det går in 4,6 MWh mer 
per dygn än vad som går ut från sankeydiagrammet. Därför presenteras en oredovisad 
post på 4,6 MWh in i diagrammet. Denna kan till exempel utgöras av att 
energiinnehållet i slammet har satts till 17 MJ/kg torrsubstans vilket kanske inte 
stämmer överens med verkligheten. Slamflödet in i reaktor 1 och 2 under ett dygn är 
uträknad från antalet ton torrsubstans slam som går in i reaktorerna under ett år enligt 
Sundets miljörapport år 2010. I rapporten står det att denna siffra mer får ses som en 
uppskattning mer än ett exakt värde. Mängden producerad gas per dygn från reaktor 1 
och 2 är också framräknad från ett värde i miljörapporten för hur mycket gas som 
producerats år 2010. Denna siffra speglar kanske därför inte gasproduktionen vid det 
tillfälle då slam hämtades från Sundet för detta försök. På grund av detta kan 
energiflödet ut från reaktor 1 och 2 i form av biogas vara antingen för stort eller för 
litet. 

Beräkningar av elenergin som krävs till förbehandlingsstegen fasseparering och 
sönderdelning utgår från motorernas effekter och hänsyn tas därmed inte till 
eventuella variationer i substratet som kan uppstå vid en framtida inblandning av 
matavfall. Till exempel kan vissa substrat kanske vara svårare att sönderdela vilket kan 
leda till ökad energiförbrukning.  

Vid beräkningar av uppvärmningsbehov av slammet har hela slamflödet antagits vara 
vatten för att underlätta beräkningar. Detta leder till att dessa siffror kommer vara 
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något felaktiga. När energiinnehållet i orötat slam har beräknats har en siffra på 17 MJ 
per kg torrsubstans använts. Denna siffra är en ungefärlig siffra för organiskt material 
och stämmer därför kanske inte överrens med slammet som är aktuellt i detta försök. 
För att få fram mer exakta värden på energiinnehållet i slammet borde tester utförts på 
detta i till exempel en bombkalorimeter. 

7.4 Processen 

Sett ur förutsättningarna för det här försöket kan det bli svårt att motivera en utökning 
av sundets rötningsprocess med en tredje reaktor och nödvändiga förbehandlingssteg 
för denna. Detta på grund av att vinsten i energi i form av extra producerad biogas är 
förhållandevis liten med tanke på de stora investeringskostnader ombyggnation plus 
nya maskiner kostar. Med tanke på att Sundet ska börja röta matavfall kommer dock 
en större gaspotential än med dagens substrat bli tillgänglig. Denna ökning av substrat 
kombinerat med att uppehållstiden i reaktor 1 och 2 ska vara cirka 10 dagar istället för 
dagens cirka 20-25 leder till att förutsättningarna för en högre gasproduktion än 3,2 
MWh/dygn i detta försök är möjlig. Med en tredje reaktor finns det möjlighet att 
optimera uppehållstiden i reaktor 1 och 2 samt reaktor 3 så att så stor mängd substrat 
som möjligt hinner rötas. 

En fördel i sammanhanget är att i den tänkta nya processen kommer hela slamflödet 
att hygieniseras. Detta leder till att skadliga mikroorganismer i slammet dör och 
slamresterna efter rötningsprocessen kan då användas som gödningsmedel på 
jordbruksmark i enlighet med REVAQ. Om en hygienisering av hela slamflödet inte 
införs kan det i framtiden bli svårare att bli av med slammet som blir kvar efter 
rötningsprocessen. 

Beräkningarna i energibalansen är baserade på dagens slamflöde. I framtiden kommer 
Sundet att ta in matavfall, vilket kommer att öka flödet in i reaktorerna och det 
kommer att öka mängden producerad gas. Det substrat som använts i försöken är 
redan rötat cirka 20-25 dygn. När den tredje reaktorn är installerad, planerar Sundet att 
sänka uppehållstiden i reaktor 1 och 2 och på så sätt maximera mängden producerad 
gas under så kort uppehållstid som möjligt i reaktorerna. 
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8. Slutsatser 

• Vid rötningen visade resultaten att rötning med en torrhalt upp till 20 % gav 
positiv inverkan på gasutbytet. 

• Sönderdelning av slammet resulterade i mer producerad gas. Vid mixning var 
vinsten dock bara marginell. 

• Slammet som var hygieniserat gav cirka en tredjedel mer gas än motsvarande 
obehandlade reaktor. 

• Energibalansen visar att det går att genomföra en andra rötningsprocess med 
en energimässig vinst. 

• Mängden ammoniumkväve i reaktorerna ökade under rötningsperioden och 
en möjlig inhibering uppstod i reaktor 6. Övriga reaktorer föreföll vara 
opåverkade. 

• Förekomsten av fettsyror i reaktorerna analyserades och visade att 
koncentrationen sjönk i alla reaktorer och bidrog därför inte till någon 
inhibering. 

• I reaktorerna låg pH på en nivå där risken för inhibering är låg. 

• Då rötningsprocessen inte startade i alla replikat i reaktor 1,3,6 och 8 blir 
resultaten inte helt tillförlitliga. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

Tabell 1: Försöksuppställningarnas lockgenomföring och koppling till gaspåse 

 

Lockgenomföring Koppling till gaspåse 

Reaktor Plastkoppling Metallkoppling Koppling 1 Koppling 2 

1.1 X 

  

X 

1.2 

 

X X 

 1.3 

 

X X 

 2.1 X 

  

X 

2.2 X 

  

X 

2.3 X 

  

X 

3.1 X 

  

X 

3.2 X 

  

X 

3.3 X 

  

X 

4.1 

 
X X 

 4.2 X 
  

X 
4.3 

 
X X 

 5.1 X 
  

X 
5.2 

 
X X 

 5.3 X 
  

X 

6.1 X 

  

X 

6.2 

 

X X 

 6.3 

 

X X 

 7.1 

 

X X 

 7.2 

 

X X 

 7.3   X 

 

X 

8.1 

 

X X 

 8.2 

 

X X 

 8.3 

 

X X 

 



 

 

BILAGA 2 (antal sidor: 

Figur 1: Bild över en försöksreaktor med tillhörande gasuppsamlingspåse.
 

Figur 2: Bild över en försöksreaktor med 
 

Figur 3: Bild över försöksuppställningarna i vattenbaden.
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BILAGA 2 (antal sidor: 3) 

 
Figur 1: Bild över en försöksreaktor med tillhörande gasuppsamlingspåse.

 
Figur 2: Bild över en försöksreaktor med tillhörande gasuppsamlingspåse.

: Bild över försöksuppställningarna i vattenbaden. 

Figur 1: Bild över en försöksreaktor med tillhörande gasuppsamlingspåse. 

tillhörande gasuppsamlingspåse.  



 

 

Figur 4: Bild över försöksuppställningarna i vattenbad. 
 
 
 

Figur 5: Bild på en av lockgenomföringsmodellerna.  
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: Bild över försöksuppställningarna i vattenbad.  

 
Figur 5: Bild på en av lockgenomföringsmodellerna.   

 



 

 

Figur 6: Bild på en av lockgenomföringsmodel

 

Figur 7: Bild på koppling 1 till gaspåsarna.

Figur 8: Bild på koppling 2 till gaspåsarna.
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Figur 6: Bild på en av lockgenomföringsmodellerna.  

 
Figur 7: Bild på koppling 1 till gaspåsarna. 

 

Figur 8: Bild på koppling 2 till gaspåsarna.
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BILAGA 3 (antal sidor: 6) 

Tabell 1: Gassammansättning dag 3 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

1.1 9,4 7,8 5,4 0 250 56,5 

1.2 0 0 0 0 0 0 

1.3 0 0 0 0 0 0 

2.1 42,6 15,9 1,7 0 750 451,5 

2.2 25 9 7,8 0 325 135,85 

2.3 36,8 13,9 2,3 0 750 397,5 

3.1 39,4 14,6 1,6 0 690 383,64 

3.2 0 0 0 0 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 0 

4.1 50,3 19,8 0,4 0 710 500,55 

4.2 40,3 17 2,6 10 750 449,25 

4.3 0 0 0 0 0 0 

5.1 35 17,9 1,4 0 720 390,96 

5.2 41,6 19,7 0,7 10 700 434 

5.3 34,9 16,7 1,7 0 830 442,39 

6.1 42,9 23,2 0,3 0 620 411,68 

6.2 0 0 0 0 0 0 

6.3 0 0 0 0 0 0 

7.1 47,6 21,9 0 10 540 375,3 

7.2 41,5 18,3 0,4 10 655 394,31 

7.3 38,7 20 0,8 0 775 461,125 

8.1 29,1 18,7 0,5 10 440 212,52 

8.2 0 0 0 0 0 0 

8.3 27 16,2 0,5 10 490 214,13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Tabell 2: Gassammansättning dag 6 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

1.1 0 

1.2 0 

1.3 0 

2.1 68,5 28 1,4 0 490 479,71 

2.2 64,2 24,8 3 0 315 289,8 

2.3 71,2 28,6 0 0 385 384,23 

3.1 71,5 27,9 0,4 0 395 394,21 

3.2 0 

3.3 0 

4.1 69,7 30,1 0 0 530 528,94 

4.2 69,5 30,4 0 0 400 399,6 

4.3 69,6 30,3 0 10 490 489,51 

5.1 67,4 28,7 1,1 0 425 413,1 

5.2 69,1 30,8 0 0 440 439,56 

5.3 69,5 29 0,8 0 450 446,85 

6.1 69,4 30,2 0,2 0 365 364,27 

6.2 0 

6.3 0 

7.1 72,1 27,8 0 10 785 784,215 

7.2 72,7 27,2 0 0 750 749,25 

7.3 71,4 28,5 0 0 850 849,15 

8.1 69,8 30,1 0 0 950 949,05 

8.2 0 

8.3 70,1 29,8 0 0 835 834,165 
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Tabell 3: Gassammansättning dag 11 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

1.1 0 

1.2 0 

1.3 0 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 0 

3.1 0 

3.2 0 

3.3 0 

4.1 0 

4.2 0 

4.3 0 

5.1 0 

5.2 0 

5.3 0 

6.1 0 

6.2 0 

6.3 0 

7.1 69,3 30,6 0 10 450 449,55 

7.2 69,2 30,7 0 0 430 429,57 

7.3 69,7 29,4 0,7 0 520 518,96 

8.1 71,3 28,6 0 0 565 564,435 

8.2 0 

8.3 70,6 29,3 0 0 535 534,465 
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Tabell 4: Gassammansättning dag 17 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

1.1 0 

1.2 0 

1.3 0 

2.1 68,9 30,3 0,7 0 505 504,495 

2.2 69,6 29,4 0,8 0 435 434,13 

2.3 68,7 30,7 0,5 0 515 514,485 

3.1 70,1 29,3 0,5 0 420 419,58 

3.2 0 

3.3 0 

4.1 66,9 33 0 0 515 514,485 

4.2 70,6 28,1 1,2 0 630 629,37 

4.3 65,8 34,1 0 0 480 479,52 

5.1 69,9 28,6 1,3 0 370 369,26 

5.2 67,1 32,8 0 0 435 434,565 

5.3 70,3 28,9 0,6 0 340 339,32 

6.1 0 

6.2 0 

6.3 0 

7.1 0 

7.2 0 

7.3 0 

8.1 0 

8.2 0 

8.3 0 
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Tabell 5: Gassammansättning dag 24 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

1.1 0 

1.2 0 

1.3 0 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 0 

3.1 0 

3.2 0 

3.3 0 

4.1 0 

4.2 0 

4.3 0 

5.1 0 

5.2 0 

5.3 0 

6.1 70,6 28,1 1,2 0 435 434,565 

6.2 0 

6.3 0 

7.1 67,5 32,4 0 0 460 459,54 

7.2 67,4 32,5 0 0 455 454,545 

7.3 68,4 31,5 0 0 495 494,505 

8.1 67,9 32 0 0 610 609,39 

8.2 0 

8.3 67,4 32,5 0 0 550 549,45 
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Tabell 6: Gassammansättning dag 35 i försöket. 

CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

H2S 
[ppm] 

Volym 
[ml] 

Biogas 
[ml] 

Headspace 
[ml] 

1.1 34,3 15,5 0 0 140 69,72 511 

1.2 0 

1.3 0 

2.1 70,1 28,7 1 0 150 149,7 340 

2.2 71,5 27,2 1,2 0 135 134,865 330 

2.3 70,5 28,6 0,8 0 150 149,85 340 

3.1 70,8 28,7 0,4 0 315 314,685 340 

3.2 0 

3.3 0 

4.1 66,8 33,1 0 0 385 384,615 340 

4.2 20,6 15,6 6,8 0 405 174,15 370 

4.3 63,6 36,3 0 0 310 309,69 370 

5.1 72,1 27 0,7 0 290 289,42 420 

5.2 66,8 33,1 0 0 315 314,685 460 

5.3 71,7 26,6 1,5 0 275 274,45 420 

6.1 51,4 28,6 0 0 55 44 500 

6.2 0 

6.3 0 

7.1 67,4 32,5 0 0 200 199,8 340 

7.2 66,3 33,6 0 0 205 204,795 340 

7.3 68,6 31 0,2 0 205 204,59 360 

8.1 68,2 31,7 0 0 200 199,8 370 

8.2 17,9 14 0 0 0 

8.3 66,7 33,2 0 0 195 194,805 320 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 

  
Mätinstrument 

Verklig 
halt   Mätinstrument 

Verklig 
halt 

 
datum  Substrat  mg/l  mg/l   mg/l  mg/l   

110419 Ymp 12,2 1220 Ammoniumkväve 295 590 Fettsyra 

110419 Ymp 13,3 1330 Ammoniumkväve 497 497 Fettsyra 

110420 
Centrifugerat 

slam 14,1 1410 Ammoniumkväve 
   

  
12,9 1290 Ammoniumkväve 

   
110428 Reaktor 1.2 2,51 251 Ammoniumkväve 218 436 Fettsyra 

 
1.3 2,16 216 Ammoniumkväve 405 405 Fettsyra 

110429 3.2 11,9 1190 Ammoniumkväve 226 452 Fettsyra 

 
3.3 13 1300 Ammoniumkväve 213 426 Fettsyra 

 
6.2 20,8 2080 Ammoniumkväve 611 1222 Fettsyra 

 
6.3 18,6 1860 Ammoniumkväve 562 1124 Fettsyra 

 
Ymp 25,4 1270 Ammoniumkväve 462 462 Fettsyra 

 

Cent slam 12 % 
TS 4,34 434 Ammoniumkväve 600 1200 Fettsyra 

 

Cent slam 20 % 
TS 7,09 709 Ammoniumkväve 935 1870 Fettsyra 

 

Cent slam 28 % 
TS 9,97 997 Ammoniumkväve 1125 2250 Fettsyra 

110509 1.1 32,2 1610 Ammoniumkväve 321 321 Fettsyra 

 
2.1 16 1600 Ammoniumkväve 247 494 Fettsyra 

 
2.2 17,9 1790 Ammoniumkväve 242 484 Fettsyra 

 
2.3 16,8 1680 Ammoniumkväve 221 442 Fettsyra 

 
3.1 15,1 1510 Ammoniumkväve 217 434 Fettsyra 

 
4.1 13,9 1390 Ammoniumkväve 121 242 Fettsyra 

 
4.2 14,2 1420 Ammoniumkväve 163 326 Fettsyra 

 
4.3 11,4 1140 Ammoniumkväve 105 210 Fettsyra 

 
5.1 18,1 1810 Ammoniumkväve 489 978 Fettsyra 

 
5.2 19,7 1970 Ammoniumkväve 767 1534 Fettsyra 

 
5.3 18,8 1880 Ammoniumkväve 630 1260 Fettsyra 

 
6.1 19,8 1980 Ammoniumkväve 568 1136 Fettsyra 

 
7.1 16,9 1690 Ammoniumkväve 304 608 Fettsyra 

 
7.2 17,7 1770 Ammoniumkväve 282 564 Fettsyra 

 
7.3 19,2 1920 Ammoniumkväve 342 684 Fettsyra 

 
8.1 18,6 1860 Ammoniumkväve 241 482 Fettsyra 

 
8.2 12,8 1280 Ammoniumkväve 181 362 Fettsyra 

 
8.3 16,9 1690 Ammoniumkväve 200 400 Fettsyra 

110512 2.2 16,3 1630 Ammoniumkväve 235 470 Fettsyra 

 
2.3 16,2 1620 Ammoniumkväve 228 456 Fettsyra 

 
ingående slam 3,69 92,25 Ammoniumkväve 539 1078 Fettsyra 

 
ymp 22,7 1135 Ammoniumkväve 542 542 Fettsyra 

 
cent slam 7,9 790 Ammoniumkväve 1265 2530 Fettsyra 
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BILAGA 5 (antal sidor: 2) 

Tabell 1: Torrhalts- och glödrestsprov för slam hämtat 20110404. Prov 1-3 är hygieniserat, 
centrifugerat slam och 4-6 är centrifugerat slam 

Degelvikt 
[g] 

Degel+rått 
substrat [g] 

Degel+torrt 
substrat [g] 

Degel+ 
aska [g] 

1 43,118 60,687 48,222 45,093 

2 52,72 73,271 58,899 55,124 

3 54,409 73,945 60,619 56,802 

4 51,214 71,918 57,088 53,408 

5 50,995 72,561 57,111 53,295 

6 50,996 72,954 57,223 53,328 

Tabell 2: Torrhalts- och glödrestsprov för ymp hämtat 20110404. 

Degel 
[g] 

Degel+rått 
sustrat [g] 

Degel+torrt 
substrat [g] 

Degel + 
aska [g] 

1 
17,25

2 34,295 17,773 17,446 

2 18,07 33,493 18,542 18,246 

3 
18,01

3 34,562 18,528 18,203 
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Tabell 3: Torrhalts- och glödrestsprov för reaktorerna taget vid nedplockning 20110509. 
Degel 

[g] 
Degel + rått 
substrat [g] 

Degel + 
TS [g] 

Degel + 
VS [g] 

1.1 17,252 35 17,895 17,511 

1.2 

1.3 

2.1 18,064 35,92 19,523 18,663 

2.2 17,919 37,605 19,575 18,586 

2.3 18,289 37,769 19,625 18,721 

3.1 18,228 36,557 19,604 18,798 

3.2 

3.3 

4.1 17,616 35,782 19,048 18,21 

4.2 17,237 34,71 18,657 17,82 

4.3 17,72 36,634 19,279 18,366 

5.1 19,455 44,128 22,127 20,522 

5.2 23,275 37,225 25,481 24,14 

5.3 18,012 33,223 19,75 18,707 

6.1 50,985 78,448 54,557 52,358 

6.2 

6.3 

7.1 22,358 32,91 24,521 23,252 

7.2 50,958 91,696 55,448 52,711 

7.3 51,186 92,765 56,158 53,126 

8.1 22,302 42,175 24,549 23,248 

8.2 22,733 47,145 24,458 23,24 

8.3 20,557 52,376 23,873 21,947 
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