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Sammanfattning 
I såväl Brasilien som runt om i världen finns stora mängder organiskt avfall som skulle kunna utnytt-

jas på ett bättre sätt. Många potentiella substrat för biogasproduktion deponeras, eldas upp eller 

komposteras utan att den energi som skulle kunna utvinnas vid denna process tas tillvara. Detta 

examensarbete inriktade sig på att i laboratorium undersöka potentialen för biogasproduktion från 

några av dessa avfallsprodukter. Från biodieselproduktion, vilket är en snabbt växande industri i 

Brasilien, fås exempelvis 1 kg av restprodukten råglycerol per 9 kg producerad biodiesel. Detta är en 

restprodukt som man i dagsläget letar efter fler tillämpningar för och biogasproduktion har visat sig 

vara en möjlighet. Biogas har som förnybart bränsle dessutom ökat i attraktivitet under de senaste 

åren som ett alternativ till fossila bränslen. 

Syftet med undersökningen var att se om en liten mängd tillsatt råglycerol, eller glycerin som det 

också kallas, till en redan pågående rötningsprocess kunde öka den totala mängden producerad 

biogas från huvudsubstratet i fråga. Under arbetets gång utfördes två separata laboratorietester på 

olika typer av substrat. Det ena var slakteriavfall från ett kycklingslakteri och det andra var ett röt-

slam från en avfallshanteringsanläggning där industriellt avfall behandlas i bassänger med anaerobisk 

rötning. Dessa två substrat representerade två mycket olika mikrobiologiska processer där den ena 

var en ganska ostabil, nystartad process medan den andra var mycket stabil och etablerad. Resulta-

ten från testerna visar att den ostabila processen inte alls klarade påfrestningen som det tillsatta 

glycerinet innebar, samtidigt som den stabila klarade sig mycket bra. Därför är en av slutsatserna som 

dras av arbetet att stor försiktighet måste tas när glycerin ska fasas in i en pågående rötningsprocess. 

Testerna visar dock att en satsvis tillsats av glycerin till rötslammet från avfallshanteringsanläggning-

en Ecocitrus skulle kunna öka biogasproduktionen från denna anläggning markant, vilket är ett in-

tressant resultat då de står nära en investering i en riktig biogasanläggning. En tillsats av 6,0 eller 9,0 

vol.% glycerin till en sådan anläggning har potential att fördubbla biogasproduktionen, samtidigt som 

metanhalten hålls på en godtagbar nivå. 
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Abstract 
In both Brazil and around the world, there are large amounts of organic waste that could be ex-

ploited in a better way. Many potential substrates for biogas production is deposited in land fillings, 

burned or composted, without taking advantage of the energy that could be extracted in this 

process. This thesis focuses on the potential for biogas production from some of these waste prod-

ucts. From bio-diesel production for example, which is a rapidly growing industry in Brazil, 1 kg of the 

waste product crude glycerol is obtained per every 9 kg of produced biodiesel. This is a waste prod-

uct that is beginning to be in a need for more applications, and biogas production has proven to be a 

possible application. Biogas as a renewable fuel has furthermore increased in attractiveness in the 

latest years, as an alternative to fossil fuels. 

The purpose of this study was to see if a small amount of added crude glycerol, also known as glyce-

rine, to an ongoing digestion process could increase the total amount of biogas produced from the 

main substrate in question. During the test period, two separate laboratory tests were carried out on 

various types of substrates. One was the waste from a chicken slaughterhouse and the other was 

sludge from a waste treatment plant where industrial waste is being treated in pools with anaerobic 

digestion. These two substrates represented two very different microbiological processes of which 

one was a quite unstable, recently started process, while the second one was very stable and estab-

lished. The results of the tests show that the unstable process could not manage the stress that the 

glycerine meant for the microorganisms, while the stable managed to handle it very well. One of the 

conclusions drawn from the work is that great care must be taken when glycerine is added to an 

ongoing anaerobic digestion process. 

The tests show that a batch addition of glycerin to the substrate from the waste treatment plant 

Ecocitrus could increase the biogas production from this plant considerably. This is an interesting 

result since this company is close to an investment in a real biogas plant. An addition of 6.0 or 9.0 

vol.% glycerine to such a plant has the potential to double the biogas production, while methane 

concentration is still kept on an acceptable level. 
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Förord 
Detta examensarbete är en del av kursen Examensarbete med projektledning (22,5hp) som går under 

andra, tredje och fjärde läsperioden av läsåret 2010/2011, och är den avslutande delen på det tredje 

och sista året av programmet Energiingenjör – Förnybar energi (180hp). Huvuddelen av examensar-

betet och alla praktiska tester har genomförts i Brasilien i staden Lajeado, som ligger i den sydligaste 

delstaten Rio Grande do Sul, i samarbete med universitetet Univates. 

Anledningen till att vi fick möjligheten att åka till Brasilien och genomföra vårt examensarbete, var 

att vi tilldelades ett stipendium ur utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Linnaeus-Palmestipendiet 

kan sökas av studenter på Högskolan i Halmstads miljö- och energiprogram och kravet på stipendie-

mottagaren är att denne ska studera på heltid en termin, det vill säga 20 veckor, under utbytesperio-

den. Utbytet mellan Univates i Lajeado och Högskolan i Halmstad har pågått under flera år och både 

studenter och lärare från båda länderna har deltagit och gjort examensarbeten, respektive undervi-

sat inom områdena miljö och energi. Stipendiet skulle täcka alla utgifter under den 20 veckor långa 

vistelsen inklusive resa dit, visumkostnader, boende och mat. 

Vi vill tacka alla de som hjälpt oss att genomföra detta examensarbete. Först och främst Professor 

Odorico Konrad som varit mycket engagerad i projektet och hans assistenter på laboratoriet vid 

Univates Marluce Lumi, Fábio Secchi, Camila Casaril och Alan Heberle. Vi vill även tacka Niklas Karls-

son på Högskolan i Halmstad för värdefulla förslag på litteratur inom biogasområdet, och tillsist vår 

handledare Urban Persson som hjälpt oss med frågor gällande rapportskrivning och praktiska lös-

ningar vid presentationer och seminarium över internet. 

 

Lajeado, maj 2011 

Tommy Karlsson 
Simon Landqvist 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I såväl Brasilien och Sverige, som runt om i världen finns stora mängder avfall från olika livsmedels- 

och bränsleindustrier som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Många potentiella substrat för 

biogasproduktion deponeras, eldas upp eller rötas utan att ta tillvara på den stora mängd energi som 

skulle kunna utvinnas vid denna process. Dessutom gör den ökande efterfrågan på förnybara bräns-

len, såsom etanol och biodiesel, att produktionen av dessa gått upp kraftigt de senaste åren. Av 

dessa processer bildas stora mänger drank respektive glycerin vilka båda lämpar sig för biogaspro-

duktion [1]. 

Slakteribranschen och andra matindustrier är ännu en sektor där stor potential för biogasproduktion 

finns. I Sverige finns det sedan några år tillbaka en handfull så kallade samrötningsanläggningar som 

bland annat tar emot slakteriavfall från olika typer av slakterier. I den brasilianska delstaten Rio 

Grande do Sul finns det däremot i dagsläget inte en enda biogasproducerande samrötningsanlägg-

ning. Detta trots att det är en delstat med mycket djurproduktion och slaktindustrier, vilka båda är 

mycket goda källor till substrat för biogasproduktion. Det finns dock storskaliga komposteringsan-

läggningar som tar emot organiskt avfall från dessa industrier och rötar det i stora, öppna bassänger 

så att det till slut kan användas som gödsel. Från denna process tas dock ingen producerad metangas 

tillvara på, utan denna emitterar ut i atmosfären. Ett exempel på en sådan anläggning är avfallshan-

teringsanläggningen Ecocitrus som är belägen cirka 60 km söder om Lajeado nära den mindre staden 

Montenegro. 

Det fanns ett intresse för biogas i Brasilien under 1970 och 1980-talet, särskilt bland grisuppfödare.  

Officiella program främjade införandet av många biogasanläggningar som framförallt fokuserades på 

produktion av energi och biogödsel, samt att minska miljöpåverkan från jordbruket. Syftet med 

de statliga programmen var att minska de små jordbrukarnas beroende av inköpt kemiskt gödnings-

medel och värmeenergi för olika ändamål, samt att minska föroreningar som orsakas av djuravfall 

och dessutom öka jordbrukets inkomster. Brist på tekniskt kunnande blev dock en av faktorerna som 

gjorde att dessa projekt aldrig blev särskilt lyckade och nästan alla anläggningar är idag nedlagda [2]. 

Nu börjar dock intresset för att producera biogas att komma tillbaka och avfallshanteringsanlägg-

ningen Ecocitrus har nyligen fått bidrag för att, genom att bygga en biogasreaktor, anpassa sin an-

läggning så att den producerade metangasen från deras rötningsprocess tas tillvara [3]. 

Det har tidigare genomförts tester på substratet från Ecocitrus i biogaslaboratoriet på Univates i 

Lajeado. Dessa tester inriktade sig på substratets potential att producera biogas med en satsvis 

tillsättning av 6 vol.% glycerin, uppdelat på fem omgångar. Resultaten visade en markant uppgång av 

biogasproduktion strax efter varje tillsatt mängd glycerin. Samtidigt gick dock metanhalten markant 

ned för att kort därefter återhämta sig till samma nivå som innan. Det fanns efter dessa tester ge-

nomförts ett intresse av att utföra ytterligare tester på glycerinets inverkan vid samrötning med 

substratet från Ecocitrus samt med annat organiskt avfall från andra industrier i närområdet omkring 

Lajeado. Intressant att ta reda på då var vid vilka volymprocent tillsatt glycerin som processen funge-

rar bäst, samt hur känsliga olika substratblandningar är för glycerinets inverkan [4]. 
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Produktion av biogas har, som kan utläsas av texten ovan, funnits mycket länge som en alternativ 

förnybar energikälla. Men i och med de ökande priserna och den minskande tillgången på fossila 

bränslen blir ämnet allt mer aktuellt för varje dag som går. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka om en liten mängd tillsatt råglycerol, eller glycerin som 

det också kallas, till en redan pågående rötningsprocess kunde öka den totala mängden producerad 

biogas från huvudsubstratet i fråga. Under arbetets gång utfördes två separata laboratorietester på 

olika typer av substrat. Det ena var slakteriavfall från ett kycklingslakteri och det andra var ett röt-

slam från en avfallshanteringsanläggning där industriellt avfall behandlas i bassänger med anaerobisk 

rötning. 

Skulle avfallen från slakterier, biodieselproduktion och andra industrier utnyttjas för att producera 

biogas fås många positiva synergieffekter som följd utöver gasproduktionen, såsom högvärdigare 

gödsel, mindre utsläpp av växthusgaser och minskat behov av fossila bränslen. Att framhäva dessa 

många fördelar var också ett syfte med detta arbete och de behandlas något utförligare i stycket 

Biogasens positiva synergieffekter. Anledningen till att det är viktigt att belysa detta är att biogasens 

konkurrenskraft skulle förstärkas enormt om alla de miljövinster som inte har ett direkt ekonomiskt 

värde skulle uppmärksammas mer. 

1.3 Målsättning 
Målsättningen för arbetet var att kunna öka biogasproduktionen och den totala mängden produce-

rad metan genom att satsvis tillsätta glycerin, en restprodukt från biodieselproduktion, till rötnings-

processerna. Målet var också att kunna visa på den framtida potentialen för biogas samt nyttan med 

alla de positiva synergieffekter som biogasproduktion medför. Förhoppningar om att testerna skulle 

leda till ett ökat intresse för biogas i regionen och att företag i området i förlängningen sedan väljer 

att investera i biogasanläggningar fanns förstås också.  

1.4 Metod 
Innan avresan till Brasilien påbörjades examensarbetet i Sverige. Det som genomfördes där var en 

preliminär projektplan samt omfattande litteraturstudier och fördjupning inom området biogas och 

substratanvändning för biogasproduktion. Det genomfördes även studiebesök på två olika samröt-

ningsanläggningar i Halland. Det första gjordes på Plönninge biogasanläggning, en demonstrationsan-

läggning som drivs av Region Halland där främst flytgödsel från nötkreatur samt frukt och grönsaker 

samrötas [5]. Det andra studiebesöket var på Laholms biogasanläggning, vilken drivs kommersiellt 

och ägs tillsammans av Laholms kommun, Södra Hallands Kraft samt Vallberga Lantmän. På denna 

anläggning samrötas naturgödsel från närliggande bondgårdar samt organiska restprodukter från 

slakterier och andra industrier [6]. Dessa studiebesök var nyttiga på det sättet att de gav en inblick i 

hur biogasanläggningar fungerar i praktiken och i Laholm gavs även en inblick i hur rötning av slakte-

riavfall går till och vilka praktiska egenskaper det kan ha som substrat. 

I Brasilien genomfördes testerna i ett laboratorium på Univates campusområde i Lajeado. I laborato-

riet fanns tillgång till 48 stycken reaktorer som vardera fylldes med 600 ml substrat. Testerna utför-

des i värmeskåp för att efterlikna en mesofil process, det vill säga vid en temperatur mellan 35-37°C. 

Under arbetets gång utfördes två separata laboratorietester på olika substratblandningar med slak-
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teriavfall respektive rötslammet från avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus som huvuddel av 

testmaterialet. 

I testomgång 1 skulle glycerinets inverkan vid samrötning med slakteriavfall undersökas. Då startades 

24 reaktorer upp och när testerna pågått mellan en till två veckor valdes de tolv reaktorerna som 

hade jämnast produktion ut. Reaktorerna delades sedan upp i grupper om tre, där den första grup-

pen behölls som referensgrupp, detta för att senare kunna jämföra om inblandningen av glycerin gav 

ett bättre eller sämre resultat.  

I testomgång 2 skulle glycerinets inverkan vid samrötning med rötslammet från avfallshanteringsan-

läggningen Ecocitrus undersökas. Vid detta tillfälle fanns tillgång till laboratoriets alla 48 reaktorer, 

varför alla startades upp på samma gång. När sedan testerna varit igång i drygt en vecka valdes 

istället de 16 jämnast producerande reaktorerna ut. Detta innebar att varje testgrupp bestod av fyra 

reaktorer istället för tre som varit fallet i testomgång 1. Anledningen till detta var att ett mer säkert 

resultat skulle kunna redovisas samt att de rötrestanalyser som görs i efterhand kräver minst två liter 

substrat från varje testgrupp. 

I varje testgrupp tillfördes 3,0, 6,0 respektive 9,0 vol.% glycerin under båda testperiodernas förlopp, 

uppdelat på fem olika tillfällen. Detta innebar att varje enskild tillsatt mängd glycerin motsvarade 0,6, 

1,2 respektive 1,8 vol.%, vilket visualiseras i Tabell 1.1.  

Tabell 1.1 – Procentuella uppdelningen av glycerintillsatserna 

Total procentandel glycerin Varje enskild tillsats glycerin (1/5 av tot.) 

3,0 vol.% 0,6 vol.% 

6,0 vol.% 1,2 vol.% 

9,0 vol.% 1,8 vol.% 

 
Glycerinet tillfördes när produktionen av biogas började minska, med syftet att få igång produktio-

nen ytterligare för att få ett högre gasutbyte från substraten. Testerna pågick i omkring 30-40 dagar 

och reaktorernas biogasproduktion mättes kontinuerligt av automatisk mätutrustning, medan 

metanhalten mättes manuellt med hjälp av en mätutrustning kallad Advanced Gasmitter av märket 

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. Dessa värden visualiserades kontinuerligt i grafer för att 

kunna följa glycerinets inverkan under hela testförloppet. Graferna visade biogasproduktion för varje 

reaktor samt den producerade biogasens metanhalt, vilka redovisas under resultatdelen av denna 

rapport. 

1.5 Avgränsningar 
 Endast småskaliga tester på reaktorvolymer omkring en liter genomfördes i detta arbete. 

 Testsubstraten och diskussionen om olika substrats biogaspotential begränsades till den lo-

kala tillgången omkring Lajeado och i Sverige. 

 I arbetet utelämnades olika tekniker för uppgradering av biogas. 

 Även utvärdering av rötresterna utelämnades i denna rapport. 
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2. Biogas 

2.1 Allmänt om biogas 
Anaerobisk nedbrytning av organiska material genererar en blandning av gaser som tillsammans 

brukar gå under samlingsnamnet biogas. Den enda av dessa gaser som i dagsläget har ett ekonomiskt 

värde är metan. Metan är en brännbar gas som kan användas som bränsle till en mängd olika ända-

mål, något som kommer att beskrivas senare i rapporten. Metan är en lukt- och färglös gas som har 

en mycket ren förbränning där de enda restprodukterna är koldioxid och vatten. Värmevärdet för ren 

metan är 37,3 kJ/Nm3. Koldioxiden som också produceras vid den anaeroba nedbrytningen är inte 

möjlig att förbränna, vilket gör att värmevärdet för den producerade biogasen minskar proportionellt 

med en ökad andel koldioxid. Om denna andel blir för stor kommer biogasen inte vara möjlig att 

antändas utan att kompletteras med ett annat bränsle [7]. 

Biogasens sammansättning består huvudsakligen av metan och koldioxid, men det brukar även finnas 

små mängder av svavelväten, kvävgas och ammoniak [8]. Den typiska fördelningen redovisas i Tabell 

2.1 nedan. 

Tabell 2.1 – Typisk fördelning av gaser i biogas [8] 

Gas Metan Koldioxid Kvävgas Svavelväte Ammoniak 

Innehåll 55-70 vol.% 30-45 vol.% 0-2 vol.%  ~500 ppm  ~100 ppm 

 

Trots att det i dagsläget endast är metan som har ett ekonomiskt värde har dock koldioxid, som är 

lätt att utvinna ur biogasens uppgraderingsprocess, potential att i framtiden också bli en inkomstkälla 

för biogasproducenter. Anledningen är att koldioxiden är ett effektivt och miljövänligt köldmedium 

som mycket troligt kan komma att ersätta flera av dagens köldmedium, vilka ofta har en negativ 

inverkan både ozonskiktet och den naturliga växthusbalansen [9]. 

2.2 Historik om biogas 

Att omvandla organiskt material till biogas genom rötning är ingen ny metod, utan började användas 

redan omkring andra hälften av 1800-talet i Kina och Indien. Man rötade då matrester och gödsel för 

att producera biogas som kunde användas till matlagning och belysning. Denna enkla teknik för att 

producera biogas för eget bruk används än idag av stora folkmängder, medan större, mer avancerade 

biogasanläggningar även har växt fram där processen optimerats allt mer. 

I Sverige började biogasproduktionen främst som ett sätt att minska slamvolymerna från landets 

avloppsverk på 1960-talet. Men då oljekriserna kom på 1970-talet utvecklades och byggdes biogas-

processen ut ytterligare i dessa anläggningar, eftersom man ville minska oljeberoendet och miljöpro-

blemen som det medförde. 

Svenska industrier, så som sockerbruk och massafabriker, började under 1970- och 1980-talet att 

tillämpa biogasprocesser för att rena sitt processvatten och det byggdes även en del gårdsanlägg-

ningar som rötade gödsel. På 1980-talet började man även att utvinna biogas från avfallsdeponier, 

vilka tidigare bara låtit biogasen förspillas upp i atmosfären [10]. Samtidigt vid den här tiden fanns 

det officiella program i södra Brasilien som främjade införandet av gårdsbaserade biogasanläggning-

ar, främst hos grisuppfödare. Brist på tekniskt kunnande blev dock en av faktorerna som gjorde att 

dessa projekt aldrig blev särskilt lyckade och nästan alla anläggningar är idag nedlagda [2]. 
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På 1990-talet började man i Sverige att ta vara på diverse andra organiska avfall från livsmedelsindu-

strier, slakterier och även matavfall från hushåll, storkök och restauranger och röta dessa material i 

så kallade samrötningsanläggningar [10]. 

2.3 Biogasanvändning 
Biogasen har många olika tillämpningsområden, både som uppgraderad gas och som så kallad rågas. 

Som rågas kan biogasen användas direkt till uppvärmning av byggnader och varmvatten samt även 

för uppvärmning av själva rötningsprocessen. Detta är intressant för mindre producenter så som 

gårdsbaserade biogasanläggningar. I själva verket producerar dock en gårdsbaserad anläggning, 

utslaget över året, oftast mycket mer gas än vad en gård behöver till värme. Dessutom är uppvärm-

ningsbehovet under den varma delen av året mycket liten, samtidigt som gasproduktionen är relativt 

konstant över hela året. Därför kan det ofta vara av ekonomiskt intresse att titta på möjligheten att 

producera elektricitet av gasen. Denna el kan sedan användas på gården i fråga och ett eventuellt 

elöverskott kan säljas med elcertifikat till elnätet. Småskalig elgenerering sker nästan uteslutande 

med kolvmotorer som drivs enligt otto- eller dieselmotorprocessen. Alternativ så som stirlingmotorer 

och utvecklingsprojekt gällande mikroturbiner och bränsleceller börjar också dyka upp, framförallt i 

Tyskland, med mer eller mindre lyckade resultat [11]. 

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle eller leverera den ut på naturgasnätet krävs 

större krav på gasens renhet och att energiinnehållet i gasen höjs. Detta görs genom att avlägsna den 

koldioxid som brukar utgöra 30-45 % av biogasen genom så kallad uppgradering. Efter uppgradering-

en är kravet som ställs på biogasen att den ska innehålla minst 97 % metan för att få användas som 

fordonsbränsle [12]. 

2.4 Biogasens positiva synergieffekter 
Ett biogassystem kan betraktas som ett så kallat multifunktionellt bioenergisystem. Detta system 

kan, om det utformas rätt och placeras på rätt ställe, generera ett flertal olika miljötjänster. Man 

talar om biogasens många positiva synergieffekter. I detta stycke av rapporten förklaras dessa syner-

gieffekter något utförligare med målsättningen att kunna belysa de miljövinster som inte har ett 

direkt ekonomiskt värde. Skulle dessa miljövinster uppmärksammas mer och om man med hjälp av 

olika styrmedel på något sätt skulle ge biogasanläggningar ekonomisk utdelning även för dessa, skulle 

biogasens konkurrenskraft förstärkas enormt.  

Ett hinder mot en utbyggnad av biogasanläggningar är idag just de höga kostnaderna i förhållande till 

de intäkter som begränsas till försäljningen av biogas samt att de ibland tar ut avgifter för mottag-

ning av avfall. Dessa intäkter speglar mycket dåligt de extra miljövinster som ett biogassystem kan 

generera. Dock är det också viktigt att ha i åtanke att ett dåligt utformat biogassystem istället kan 

leda till negativa miljöeffekter såsom utsläpp av den mycket potenta växthusgasen metan. Därför är 

det lika viktigt att försöka identifiera både de miljövinster och de miljökostnader som en biogasan-

läggning kan ge upphov till. Detta kan sedan ligga till grund för något som kan komplettera strikt 

företagsekonomiska kalkyler.  
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Figur 2.1 – Bilden visar biogasprocessen och många av de verksamheter som kan beröras. Den övre halvan visar olika 
råvaror som kan utnyttjas för biogasproduktion och den nedre halvan visar produkterna som kan fås och vad de kan använ-
das till [13]. 

Miljönyttan för ett biogassystem varierar beroende på vilka biomassaresurser som används, vilka 

användningsområden som gasen får samt framförallt vilka befintliga energi-, avfallshanterings- och 

jordbruksproduktionsområden som ersätts. Därför är nedanstående exempel inte generella sanning-

ar gällande ett biogassystems miljönytta, utan endast exempel på miljönyttor som väl fungerande 

system ger upphov till. För att veta mer exakt hur prestandan för ett biogassystem ser ut, krävs att 

varje enskilt system analyseras separat [14]. Figur 2.1 visar biogasprocessen som ett system med 

många delar och många inblandade parter, både på tillförselsidan och på produktsidan. På båda 

dessa sidor finns under varje kategori och för alla parter goda chanser att bidra till stora miljövinster 

om all hantering och alla processer sköts på ett så bra sätt som möjligt. 

2.4.1 Biogas som energibärare 

Ur den anaeroba nedbrytningen som äger rum i en biogasanläggning fås biogas, en gas som redan då 

kan användas till ett flertal ändamål såsom uppvärmning och elgenerering. Efter uppgradering kan 

den dessutom skickas ut på naturgasnät och användas som fordonsbränsle. Eftersom energiinnehål-

let i uppgraderad biogas är likställt med naturgasens är det mycket enkelt att mata ut och blanda 

biogasen med naturgas på naturgasnätet. Därmed finns ett befintligt och mycket effektivt distribu-

tionssystem för biogasen. Detta tillsammans med det höga energiinnehållet som fås när gasen kom-

primeras, vilket gör att den även kan tillämpas på tyngre fordon, gör biogasen till ett mycket intres-

sant förnybart fordonsbränsle för framtiden. 
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År 2001 publicerade Energimyndigheten en rapport som beskrev hur olika drivmedel påverkar miljön. 

Jämförelsen mellan drivmedlen har gjorts enligt metoden livscykelanalys där utsläppen från respekti-

ve drivmedel under hela dess ”livstid” beaktats. 

Tabell 2.2 – En jämförelse av koldioxidutsläpp från olika drivmedel [15] 

Drivmedel Summa koldioxid (g/MJ) Koldioxidekvivalenter (Bensin=100) 

Ottomotor     

Etanol (ren etanol) 7,7 37 

Etanol (E85) 18,7 47 

Etanol ur cellulosa 6 33 

Biogas 0,9 32 

Bensin 79 100 

Dieselmotor     

RME 9 27 

Diesel 81 78 

 

Ur Tabell 2.2 ovan kan utläsas att användning av biogas som fordonsbränsle ger ett mycket lågt 

tillskott av fossilt kol i atmosfären jämfört med alla de andra bränslena, fossila som förnybara. Tittar 

man å andra sidan på koldioxidekvivalenterna, där metanutsläppen som tillkommer vid biogaspro-

duktionen räknas med, hamnar biogasen inte på en lika bra nivå. Det är vid just uppgraderingen av 

biogasen från rågas till fordonsgas som dessa utsläpp sker. I dagsläget beräknas dessa utsläpp vara i 

storleksordningen 1-2 % av det producerade metanet, men med nya uppgraderingstekniker beräknas 

utsläppen sjunka till nästan noll. Här kommer återigen aspekten att biogasens miljönytta är beroende 

av hur den produceras och vad den ersätter. Man ska dock inte glömma att substraten som biogasen 

från början producerats av ändå hade behövt tas om hand på något sätt och även denna hantering 

kan generera utsläpp.  Sammanfattningsvis kan ändå sägas att den största reduktionen av växthus-

gasutsläpp fås om det är bensinfordon som ersätts av biogasfordon, vilket kan utläsas av tabell 2.2 

ovan [15]. 

2.4.2 Klimataspekter 

Av gaserna som produceras vid anaerobisk nedbrytning av organiskt material är det några som är av 

mer intresse än andra när det gäller miljöpåverkan. Biogasen som produceras består till exempel till 

en stor del av växthusgasen koldioxid, men eftersom det är kol som kommer från växtriket och där-

med inte är fossilt, bidrar det inte till den ökande växthuseffekten. Detsamma gäller för koldioxiden 

som frigörs vid förbränning av den producerade metanen, vilket är en mycket viktig aspekt för bioga-

sens klimatnytta.  

När man pratar om växthuseffekten är det viktigt att vara medveten om att olika gaser har olika 

potential som växthusgaser. Detta mäts i enheten GWP, vilket står för Global Warming Potential. 

Enheten utgår från koldioxid varför denna gas fått GWP=1. Men om man jämför koldioxidens växt-

huspotential med metan som har en GWP=21, kan slutsatsen enkelt dras att om man kan reducera 

en viss mängd metangas till koldioxid genom förbränning av metanet i fråga, har man intjänat en stor 

miljövinst [15]. I praktiken innebär detta att de många avfallsdeponier och hanteringsanläggningar av 

organiskt avfall, samt all hantering och lagring av gödsel där den producerade biogasen från dessa 

processer aldrig tas tillvara, är en enorm utsläppskälla av metan.  
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En av de många positiva synergieffekter som biogasproduktion för med sig är att metan som annars 

skulle spontanemitterat ut i atmosfären, kan tas tillvara som bränsle samtidigt som klimatpåverkan 

från de verksamheter som berörs kan minskas kraftigt. Även om metanet bara facklas och ingen 

energi tas tillvara, vilket är fallet vid många anläggningar, är detta bättre för miljön än om metanet 

läckt ut i atmosfären [16]. 

2.4.3 Rötresten som gödsel 

När det organiska materialet gått igenom hela processen i en biogasanläggning fås ett restmaterial 

som inom jordbruket sedan kan användas som ett effektivt gödningsmedel. Anledningen till att 

rötresten blir ett effektivare gödsel är att kvävet mineraliseras i rötningsprocessen och på så sätt fås 

en högre andel lättillgängligt kväve. Detta ger sedan möjlighet för bättre precisionsgödsling, vilket i 

sin tur ger ett förbättrat kväveutnyttjande och därmed minskad risk för kväveförluster i form av 

nitratläckage och ammoniakavgång [16]. 

Ett exempel på hur ett samarbete mellan en biogasanläggning och de närliggande bönderna kan se ut 

är det vid Laholms biogas. Där hämtar biogasföretaget gödsel hos bönderna, tar med det till anlägg-

ningen där det rötas och producerar biogas för att till sist få ett effektivare biogödsel som produkt. 

Detta biogödsel får sedan bönderna tillbaka, vilket gör att båda parter tjänat på utbytet i och med att 

biogasanläggningen kunnat producera och sälja biogas samtidigt som bonden fått ett effektivare 

gödsel utan kostnad [6]. 
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3. Den mikrobiologiska processen från substrat till biogas 
Substrat är ett samlingsnamn för olika material som används vid anaerob rötning i en process för 

biogasproduktion. Anledningen till att processen måste vara anaerob är för att i en syrefri process 

frigörs endast mycket små mängder energi i form av värme. Istället binds det mesta av energin som 

frigörs i cellandningen i den energirika slutprodukten, metan. Detta kan jämföras med en vanlig 

luftad kompost, som uppenbarligen är en aerob process, där en mycket stor del av den tillförda 

energin omsätts i värme. Detta gör i sin tur att processen lätt värmer upp sig själv till skillnad från den 

anaeroba processen som oftast måste tillföras värme för att inte falla i drifttemperatur. Nedan 

beskrivs de fyra övergripande mikrobiologiska stegen i den anaeroba processen som omvandlar 

organiskt material till biogas. Processen visualiseras också i Figur 3.1 längst ned i detta kapitel. 

3.1 Hydrolysen 
I Hydrolysen, det första nedbrytningssteget i biogasprocessen, påbörjas nedbrytningen av substratet. 

I detta steg bryts substratets komponenter ned till mindre beståndsdelar. Protein bryts ned till ami-

nosyror, fetter bryts ner till fettsyror samt vissa alkoholer, och kolhydrater bryts ned till enkla socker-

arter. Detta är mycket nödvändigt då mikroorganismerna är för små för att kunna ta tillvara på de 

stora organiska molekylerna eftersom de är för stora för att tas in i cellen.  Därför skickar mikroorga-

nismerna ut extracellulära enzymer som sönderfördelar molekylerna till mindre delar som mikroor-

ganismerna sedan kan ta upp som energi- och näringskälla. 

Medan vissa mikroorganismer skickar ut flera olika sorters enzymer som gör att de kan bryta ner de 

flesta organiska materialen, så finns det vissa mikroorganismer som är specialiserade på att endast 

bryta ned vissa speciella material. Mikroorganismer som är specialiserade på att bryta ned protein 

kallas för proteolytiska, medan de som är specialiserade för socker kallas för sackarolyiska [17].   

3.2 Fermentationen 
I nästa steg, fermentationen, tar mikroorganismerna upp det som förberetts i hydrolysen och om-

vandlar detta till olika organiska syror såsom acetat, alkoholer, ammoniak, koldioxid och vätgas [7]. 

Vad som bildas beror på vilket substrat eller substratblandning som används. Flertalet av de mikroor-

ganismer som arbetade i hydrolysen fortsätter sedan även att arbeta i fermentationen, samtidigt 

som fler mikroorganismsläkten börjar arbeta i detta steg.  

 

En intressant sak är att en mikroorganism kan förändra sitt beteende beroende på omgivningsfakto-

rer och andra närvarande mikroorganismer, vilket gör att en mikroorganisms fermentationsmönster 

är varierbart. Detta resulterar i att även om samma substrat används, så kan fermationsprodukten bli 

olika beroende på vilka mikroorganismer som används och vilka omgivningsfaktorer som är aktuella. 

Även om organismerna kommer från samma släkte kan resultatet bli olika.  

 

När en fermenterande mikroorganism har producerat sin fermentationsprodukt anses det som avfall 

för det släktet, medan andra släkten ser detta avfall som substrat som används vidare av andra 

fermenterande mikroorganismer i fermentationen samt senare i processen.  Däremot bryter inte de 

fermentativa organismerna ner fettsyrorna, utan dessa tas om hand först i nästa steg i nedbrytnings-

kedjan (anaerob oxidation) [17].syraform)  
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3.3 Anaerob oxidation 
Efter att fermentationen är klar och fermentationsprodukterna bildats så bryts dessa produkter ned 

ytterligare i det tredje steget i processen, som kallas anaeroba oxidationer. Detta steg är mycket 

viktigt för biogasprocessen och det krävs att de mikroorganismer som utför oxidationerna, och de 

metanbildande mikroorganismerna som är aktiva i nästa steg, har ett bra samarbete. Detta beror på 

att de anaeroba oxidationsreaktionerna bildar vätgas och om inte vätgaskoncentrationen hålls på en 

låg nivå så stannar processen av eftersom organismerna inte längre får tillräckligt med energi. Efter-

som metanbildarna hela tiden konsumerar vätgas så hålls vätgasens nivå hela tiden tillräckligt låg. 

Detta samarbete mellan de olika mikroorganismerna kallas för syntrofi [17].   

Det har visat sig att acetat inte bara bildas i fermentationssteget genom nedbrytning av de organiska 

materialen, utan kan även bildas i den anaeroba oxidationen genom acetongenesis. Det som händer 

är att andra syror, samt alkoholer som till exempel butyrat, propionat och etanol, som producerats i 

processen kan bli omvandlade till acetat som senare kan användas som substrat till de metanprodu-

cerande bakterierna [7]. 

3.4 Metanbildningen 
Det sista steget i den mikrobiologiska processen är metanbildningen. I detta steg producerar metan-

bildarna biogas, som är en blandning mellan metan och koldioxid [18]. Dessa metanbildande mikro-

organismer kallas för metanogener [17]. De substrat som metanogenerna främst behöver för att 

bilda biogas är vätgas, koldioxid och acetat, vilka alla bildas under de anaeroba oxidationerna. Andra 

substrat som metanogenerna också kan använda i bildningen av biogas är till exempel metylaminer, 

en del alkoholer och format [7].   

 

Eftersom metanogenerna generellt har en långsam tillväxt är det ofta detta steg som är det steg som 

blir flaskhalsen för produktionen av biogas och det steg som bestämmer hela processens hastighet. 

De metanbildande mikroorganismerna har en generationstid på 1-12 dagar, det vill säga en fördubb-

ling av dess antal. 

I dagsläget är det endast två metanogengrupper som man vet bryter ned acetat, Methanosaeta och 

Methanosarcina, medan man vet betydligt fler grupper som använder vätgas som substrat för att 

bilda biogas. Gällande generationstid har Methanosarcina en fördel då de har en snabbare tillväxt, 

vilket kan ses i Tabell 3.1 [17].   

 
Tabell 1.1 – Fördubblingstid och lägsta använda acetatkoncentration hos Methanosarcina och Methanosaeta [17] 

Typ av metanogen Fördubblingstid Lägsta utnyttjade acetatkoncentration 

Methanosarcina 1 dag 20 mg/L 

Methanosaeta 2-12 dagar 4 mg/L 

 

Ofta är det just tillväxthastigheten hos metanogenerna som är det som avgör hur lång uppehållstiden 

blir i en kontinuerlig biogasprocess. Om uppehållstiden skulle vara för kort, det vill säga mindre än 12 

dagar, så är det större risk för att dessa mikroorganismer blir ursköljda ur processen. Detta eftersom 

de då inte hinner med att växa till innan materialet försvinner ur processen igen.  
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Metanogener är inte som de andra mikroorganismerna i biogasprocessen. Medan de andra mikroor-

ganismerna räknas in under vanliga bakterier (prokaryoter), så är metanogener klassade som arkaea-

bakterier. Denna grupp, arkaea, har utvecklats vid sidan av de vanliga bakterierna och svamparna. En 

nackdel med metanogenerna är att de inte alls är lika robusta som de andra mikroorganismerna i 

processen. Detta blir särskilt tydligt då det är metanogenerna som påverkas först av störningar som 

uppkommer i processen. Eftersom de anaeroba oxidationerna är beroende av att metanogenerna 

bland annat tar vara på vätgasen så påverkas ofta hela processen om metanogenernas tillväxt störs 

[17].   

 

Figur 3.1 – Den mikrobiologiska processen vid anaerob rötning [17]. 

 

  



 
18 

  HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 

4. Substrat och substratblandningar 

4.1 Processparametrar 
De flesta organiska material går att använda i en biogasprocess, och det kan vara allt ifrån slam från 

avloppsreningsverk till matavfall. Ofta samrötar man olika substrat med varandra som substrat-

blandningar då det kan ge en större biogasproduktion och ett högre metanutbyte än om varje sub-

strat hade rötats enskilt. Metanutbytet är ett mått på hur mycket metan som bildats per inmatad 

mängd organiskt material. Nedan beskrivs några olika processparametrar och egenskaper för olika 

substrat som det är viktigt att vara medveten om när man undersöker ett substrats potential att 

producera biogas. 

4.1.1 C/N kvot 

Kvoten mellan kol och kväve i en biogasprocess är av stor betydelse vid nedbrytning av det organiska 

materialet. Om det är för mycket kväve i relation till kol, alltså en låg C/N-kvot, är risken stor att för 

stora mängder ammoniak bildas och hämmar processen. Om det istället är en för hög C/N-kvot kan 

mikroorganismerna lida av kvävebrist. Vilken C/N-kvot som är den mest optimala varierar dock 

mellan olika substrat och substratblandningar, men en kvot mellan 10-30 är vad som normalt brukar 

anses fungera. Den optimala kvoten brukar däremot ligga mellan 15-25. En faktor som man bör ha i 

åtanke är att vid högre C/N-kvoter ökar mängden av bildade fettsyror. Detta kan faktiskt påverka 

metanbildningen positivt om halterna inte blir för höga, men är dock en balansgång mellan positiv 

metanbildning och att problem uppstår i processen. 

En ökning av fettsyror kan bero på andra faktorer än en för hög C/N kvot. Till exempel ökar fettsyre-

bildningen om de metanbildande mikroorganismerna inte klarar av att ta vara på vätgasproduktionen 

tillräckligt. Förklaringen till att metanbildarna inte tar tillvara på tillräckligt med vätgas kan det finnas 

flera olika orsaker till. Om till exempel ammoniak eller andra hämmande ämnen befinner sig i pro-

cessen så hämmas metanbildarnas effektivitet. En annan anledning kan vara om temperaturen eller 

pH-värdet förändras, eftersom tillväxtshastigheten då sjunker [17]. 

4.1.2 Organiskt innehåll  

Hur stor mängd organiskt material ett substrat innehåller bestäms oftast genom att man analyserar 

VS (Volatile solids) hos substratet. VS är ett engelskt begrepp som ofta används istället för det svens-

ka begreppet glödförlust. Detta värde anger hur mycket av materialets innehåll som är förbrännings-

bart vid 550°C och används för att beräkna ett visst substrats organiska innehåll. Om VS-värdet för 

ett substrat är högt så ger det ett högt gasutbyte, på grund av att substratet då innehåller en hög halt 

organiskt material som kan rötas i rötkammaren och producera biogas. 

För att ta reda på hur stor mängd VS som finns i ett substrat börjar man med att avgöra hur stor TS 

(Torrsubstans) substratet innehåller. Detta gör man genom att hetta upp substratet till 105°C, vilket 

gör att allt vatten förångas och endast torrsubstansen finns kvar. Material med en torrsubstanshalt 

på över 10-15 % räknas som ett material med högt TS, och behöver ofta utspädas för att kunna 

användas i processen utan att orsaka stopp. De späds då antingen ut med vatten eller blandas med 

ett annat substrat med ett lägre TS. Som riktlinje bör torrsubstansen ligga runt 7-10 % för att inte 

problem i processen ska uppstå [17]. 
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4.1.3 pH-värde 

I en biogasprocess varierar kravet på pH-värde för maximal tillväxt stort mellan de olika mikroorga-

nismerna, även om det är neutralt pH-värde (7,0–7,5) som är det vanligaste. Det är inom just detta 

område som de metanbildande mikroorganismerna arbetar som bäst. De är även aktiva inom sura 

eller basiska miljöer, men då blir halten metan i biogasen lägre. Anledningen till att produktionen av 

metan fortsätter vid förändrad pH-halt är att det finns olika sorters metanbildande mikroorganismer. 

Exempelvis fortsätter de acidofila metanbildande mikroorganismerna att växa vid så låga pH-halter 

som 4,7, samtidigt som de alkalifila mikroorganismerna fortsätter att växa vid pH-värden uppåt 10 

[17]. Därför finns det idag flera processer som har basisk miljö, samt processer som drivs vid sur 

miljö.  En process pH-värde är en balansgång då störst tillväxt hos mikroorganismerna ligger nära de 

pH-värden som också leder till att organismerna dör ut, precis som temperaturen [7]. 

4.1.4 Alkalinitet  

Hur pass mycket fettsyror som kan lagras i en process utan att pH-värdet sjunker kallas för alkalinitet. 

Alkalinitet är egentligen ett mått på hur stor mängd basiska, alltså alkaliska, joner det finns i biogas-

processen [7]. 

Om en biogasprocess har en hög alkalinitet så finns det mer utrymme för ökningar av fettsyror utan 

att processens pH sjunker. För att mäta alkaliniteten i en biogasprocess så tas ett prov ut och mät-

ning sker av de basiska jonerna genom att till exempel använda analysmetoden ”titrering”. Där låter 

man provet reagera med en lösning innehållande en redan känd koncentration ner till ett bestämt 

pH-värde och får på så sätt ut koncentrationen av de basiska jonerna [17]. 

4.1.5 Temperatur 

Bakterierna som producerar metangasen är mycket känsliga för förändringar i temperaturen vid 

vilken de producerar som mest metan. Därför är det mycket viktigt att en biogasprocess håller så 

stabil temperatur som möjligt. Olika bakteriearter har olika optimala temperaturer, det vill säga den 

temperatur då bakterierna förökar sig och producerar som mest och som snabbast. Mikroorganismer 

brukar delas in i tre olika huvudgrupper beroende på vid vilken temperatur de trivs bäst och har som 

störst tillväxt.  

Bakterier som har en låg optimal temperatur tillhör det psykrofila temperaturområdet. Dessa arbetar 

inom det ungefärliga temperaturspannet 4-25°C och har en optimal temperatur omkring 10°C. Nästa 

område är det mesofila, som är det vanligaste att använda i biogasanläggningar. Här ligger tempera-

turområdet på 25-40°C, där den optimala temperaturen ligger omkring 37°C. Till sist ska nämnas det 

termofila området (50-60°C), där temperaturen i biogasanläggningar med termofil rötning brukar 

ligga mellan 50-55°C. Mikroorganismerna i en termofil anläggning har en aktivitet som är 25-50 % 

högre än vid mesofil rötning på grund av den större mängden värme. Gemensamt för alla tempera-

turområdena är att bakteriernas optimala temperatur alltid ligger nära under den temperatur då de 

dör på grund av överhettning. 

Vid en anaerobisk process bildas mycket lite värme. Istället binds den största delen av energin i 

slutprodukten metan. Detta kan jämföras med en vanlig kompost som är ett typiskt exempel på en 

aerobisk rötningsprocess där majoriteten av den frigjorda energin består av värme. På grund av 

detta, tillsammans med att mikroorganismerna i en biogasanläggning är mycket känsliga för föränd-

ringar i temperaturen, krävs nästan alltid att en anläggning värms av ett eget separat värmesystem. 

Detta på grund av att värmen som frigörs i den anaeroba processen inte är tillräcklig för att tillgodose 
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hela anläggningens värmebehov, vilket gör att temperaturen inte skulle kunna hållas optimal annars. 

Här används ofta lösningen att låta installera en brännare som gör det möjligt för anläggningen att 

värmas av sin egenproducerade gas [17]. 

4.1.6 Organisk belastning  

Organisk belastning, eller Organic Loading Rate (OLR), är ett mått på hur mycket material som tillförs 

till rötningsprocessen per tidsenhet. När den organiska belastningen för en rötningsprocess bestäms 

är det viktigt att veta vad substratet har för TS-halt (torrsubstans), samt VS-halt (organisk substans). 

Man bör anpassa den organiska belastningen efter vilken mikroorganismflora som är dominerande i 

processen. Tillväxtshastigheten hos olika mikroorganismer varierar, och de metanbildande mikroor-

ganismerna har en väldigt långsam fördubblingstid. Detta leder till att man inte kan börja med den 

önskade belastningen som man tänkt sig ha i processen, eftersom det helt enkelt blir för mycket 

”mat” för de mikroorganismerna som befinner sig i rötkammaren att ta vara på. Därför krävs det att 

man vid en ny uppstart av en process höjer den organiska belastningen successivt för att det inte ska 

bli ett överskott på icke nedbrutet material, vilket leder till att det kan ta flera månader innan man 

uppnår önskad belastning. 

 

Hur processen påverkas av en överbelastning beror på vad substratet innehåller, alltså om det är 

mycket fett, protein eller kolhydrater. Om det är för mycket fett i processen så kan det leda till an-

samlingar av flyktiga fettsyror, samt problem med skumning. Ett problem med substrat som innehål-

ler mycket flyktiga fettsyror är att hydrolysen av fetter kan ha påbörjats redan vid transporten till 

biogasanläggningen, samt i substrattanken. 

Om det är för mycket protein i processen kan detta leda till att för höga halter av ammonium och att 

ammoniak bildas. När ammoniakhalten är för hög blir många av mikroorganismerna i processen 

hämmade och de metanbildande organismerna störs dessutom mycket. Om metanbildarnas hastig-

het sjunker leder detta till att halten av fettsyror ökar, vilket leder till att pH-värdet till sist sjunker. 

Om det däremot är för mycket kolhydrater i processen så kommer hydrolysen att gå fort, och det 

kommer därmed att snabbt bildas fettsyror. Att bryta ned fettsyror tar däremot betydligt längre tid, 

vilket leder till att det ansamlas fettsyror vilket till sist kommer leda till att pH-värdet sjunker [17]. 

4.1.7 Näringsämnen 

Precis som andra levande organismer behöver även mikroorganismer näringsämnen för att överleva. 

Detta ställer vissa krav på att den slutgiltiga substratblandningen innehåller tillräcklig mängd av 

näringsämnen för att tillgodose mikroorganismernas behov [18]. 

4.1.8 Toxicitet  

Med toxicitet menas giftighetsgrad och det händer att hämmande ämnen kommer in i processen 

ibland.  Ofta är det på grund av dålig sortering eller att substratet blivit förorenat, men även om ett 

substrat från början inte är toxiskt kan det under nedbrytningsprocessen bildas ämnen som är häm-

mande för processen. Hur processen påverkas av dessa hämmande substrat är olika, och beror på 

hur stor mängd av det giftiga ämnet som tillförts till processen, samt bland annat även uppehållstid, 

pH och temperatur [17]. Det är ofta de metanbildande mikroorganismerna som är känsligast mot de 

toxiska ämnena och påverkas därför oftast först [7]. Förutom att processen störs så kan också åker-

mark störas av de toxiska ämnena om rötresterna används som gödningsmedel.  
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När toxiska ämnen kommer in i processen och orsakar en störning så kan processen ibland återhämta 

sig efter att det toxiska ämnet gått ur processen. Ibland har det dock orsakat så pass stor skada att 

det har blivit irreversibelt. När detta händer behöver man hjälpa processen att starta igen, och bero-

ende på hur stor skadan är kan man ibland också bli tvungen att tillföra nya mikroorganismer till 

processen [17]. 

4.1.9 Uppehållstid 

I en biogasprocess omvandlas substraten som tillförts processen till gas, vilket gör att det fasta mate-

rialet som tillförts hela tiden minskar. Inmatningen av material till biogasprocessen är större än vad 

som hinner brytas ned, vilket gör att man istället för att låta materialet brytas ned helt tar ut material 

från processen för att volymen skall hållas konstant. Materialmängden som tas ut från processen är 

ofta mindre än vad som tillförs till processen, eftersom en del av materialet avgår som gas. Den tiden 

som det tar att byta ut rötkammarens hela volym med material är den tiden som kallas för uppehålls-

tid. Det material som tas ut från processen består av vatten med lösta salter, samt rötrester. Rötres-

ter kallas det organiska material som rötats i rötkammaren och dessa rester består även delvis av de 

mikroorganismer som finns i processen, dessa kallas biomassa. 

Hur lång uppehållstiden är i en rötkammare beror på flera olika faktorer men de två mest avgörande 

bör vara substratets sammansättning och rötningstemperaturen. Om substratet som används inne-

håller stora mängder socker samt stärkelse så bryts substratet generellt ned väldigt fort och uppe-

hållstiden blir därför låg. Om substratet däremot innehåller mycket fibrer samt cellulosarikt växtma-

terial så kommer uppehållstiden bli betydligt längre. När ett substrat innehåller stora mängder av 

fibrer och cellulosa så är det ofta hydrolysen som är flaskhalsen i biogasprocessen och inte metan-

bildningen som annars ofta är fallet.  

Uppehållstiden för en mesofil process är längre än för en termofil process. I den mesofila processen 

så är den minimala uppehållstiden på omkring 15 dagar, men processer som drivs i mesofil tempera-

tur har ofta en betydligt längre uppehållstid. I en termofil process så är uppehållstiden kortare, en 

uppehållstid på neråt 12 dygn är vanligt [7].   

4.1.10 Utrötningsgrad 

Hur stor procentandel av det organiska materialet som brutits ned och omvandlats till biogas under 

en viss tidsperiod, kallas för utrötningsgrad. Ofta innebär det att ju längre tid som ett material får 

befinna sig i rötkammaren, desto mer metan utvinns ur materialet eftersom mikroorganismerna får 

mer tid till att bryta ned det. Men även om det är teoretiskt och ibland även praktiskt möjligt att 

utvinna 100 % av metanen i substratet, så är det ofta inte ekonomiskt hållbart att göra det. Detta 

beror på att biogasproduktionen är som högst i början av processen vid satsvis rötning. Därefter 

minskar produktionen efterhand och det krävs längre tid för att utvinna det sista metanet i substra-

tet [17]. 
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4.2 Substratsammansättning 
Sammansättningen för varje enskilt substrat skiljer sig beroende på vad det är för typ av substrat. 

Eftersom de olika komponenterna innehåller olika mycket energi så spelar sammansättningen roll för 

hur mycket gas som produceras, samt hur stor halt metan gasen innehåller. I Tabell 4.1 nedan visas 

den teoretiska mängden och sammansättningen av biogasen från de olika komponenterna i ett 

substrat. Detta resulterar i att resultaten kommer att bli olika beroende på om det är ett högt inne-

håll av protein, fett eller kolhydrater i substratet [17].  

Tabell 4.1 – Teoretisk produktion och sammansättning av biogas från olika näringsämnen [17] 

 Biogas från näringsämnet [m3/kg VS] Sammansättningen av biogasen: CH4; CO2 [%] 

Protein 0,53 60:40 

Fett 1,0 70:30 

Kolhydrater 0,38 50:50 

 

4.2.1 Protein 

Många av de organiska avfallen som finns innehåller proteiner, och några exempel på proteinrika 

material som används som substat är avfall från slakterier, gödsel från olika bondgårdar, matavfall 

samt avfall från olika industrier.  

Protein är uppbyggt av 20 olika aminosyror där sammansättningen i aminosyrekedjorna varierar. 

Aminosyrorna har gemensamt att de alla innehåller amingrupper (-NH2). Under hydrolysen så om-

vandlas först proteinet till de enskilda aminosyrorna, eller bryts ned ytterligare till peptider som är 

kortare kedjor av aminosyror. I fermentationen så frigörs ammoniak (NH3) eller ammonium (NH4+) 

från amingrupperna (-NH2). I detta steg står ammoniak och ammonium i balans med varandra, men 

vilken som senare dominerar beror på pH-värde och temperatur.  

När ammoniakhalten ökar för mycket är detta farligt för många av mikroorganismerna, där ibland de 

metanbildande mikroorganismerna, som hämmas först av att ammoniakhalten börjar öka. Eftersom 

temperaturen är högre i en termofil process är det större risk för problem med ökande ammoniak-

halter i en termofil process jämfört med en mesofil. Men det finns också processer som klarar av 

högre halter av ammoniak än andra, detta beroende på att processens mikroorganismer anpassat sig 

till högre ammoniakhalter. 

4.2.2 Fett  

Det finns en mängd olika material som innehåller stora mängder fett, några exempel på material som 

används som substrat i en biogasprocess är slakteriavfall, fettavskiljarslam samt avfall från mejeriin-

dustrier och även frityrolja. Fett är mycket energirikt och ger stora mängder gas som innehåller en 

hög andel metan. Men att använda substrat som innehåller mycket fett kan orsaka störningar hos 

biogasprocessen. Fett är uppbyggt av olika föreningar av fettsyror och det finns flera olika sorters 

fetter som indelas olika beroende på sammansättningen. Man kan dela upp fett i mättade, enkel-

omättade och fleromättade fetter, där skillnaden mellan de tre olika sorterna är hur fettet är upp-

byggt. Fett som kallas för mättat fett finns mestadels i kött och mejeriprodukter, medan det fler-

omättade fettet är mer vanligt i fisk. Det enkelomättade fettet hittar man i vegetabiliska oljor samt 

nötter. När ett substrat innehåller mycket fett finns det en överhängande risk att för mycket långa 

fettsyror bildas och problem med skumning uppstår.  
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4.2.3 Kolhydrater 

Hur kolhydratsrika material påverkar en process är olika. Detta eftersom kolhydrater är ett samlings-

namn för olika sockerarter som bryts ned olika fort. Några av de olika sockerarterna är till exempel 

glukos, disackarider och polysackarider (kedjor av socker). Exempel på material som är uppbyggt som 

kedjor av socker och därmed till hör gruppen polysackarider, är cellulosa, hemicellulosa, stärkelse 

och glykogen.  

För material som innehåller sockerarter som disackarider och andra enkla sockerarter så går hydroly-

sen och fermentationen fort och lätt, vilket kan verka bra, men att de bryts ned fort kan orsaka 

instabilitetsproblem eftersom resten av processen får svårt att hinna med. Detta uppstår då svår-

nedbrutna fettsyror bildas i stora mängder från de enkla sockerarterna, vilket kan leda till att pH-

värdet sjunker när buffertförmågan i processen inte klarar av att buffra mer fettsyror. Man bör därför 

samröta material som har ett högt sockerinnehåll med andra material som är mer svårnedbrytbart 

och materialet får gärna innehålla mer kväve. Detta för att man inte vill att processens hydrolys och 

fermentation skall gå för fort. Polysackarider däremot bryts ned mer långsamt, men sammansätt-

ningen och strukturen hos polysackarider varierar vilket leder till att även de bryts ned med olika 

hastighet i biogasprocessen. 

Att finfördela ett material ökar kontaktytan för mikroorganismerna, vilket gör att nedbrytbarheten 

ökar. Ju mer finfördelat ett material är desto större blir åtkomligheten. Man kan även behandla 

materialet kemiskt för att bryta isär materialets struktur så att det blir mer lättnedbrutet för mikro-

organismerna, vilket resulterar i ett högre gasutbyte [17]. 

4.3 Glycerin 
Glycerin, eller glycerol som är ett annat namn för samma ämne, är en restprodukt från biodieselindu-

strin. Alkohol och vatten tas bort vid produktionen av biodiesel för att producera 80-88 % ren glyce-

rin som sedan är färdigt att säljas som råglycerol, som det kallas i den formen. Vid mer avancerade 

förädlingsoperationer destilleras glycerinet till 99 % eller högre renhet för att säljas till kosmetika- 

och läkemedelstillverkarna. Eftersom produktionen av biodiesel i dagsläget ökar exponentiellt, både i 

Brasilien och i övriga världen, ökar också denna restprodukt till den grad att det vore önskvärt att 

hitta nya tillämpningar för den.   

Trots att det renade glycerinet har flera tillämpningsmöjligheter i bland annat mat-, läkemedels- och 

kosmetikaindustrin är det ofta för kostsamt att förädla råglycerolen till en så ren produkt att den kan 

användas inom dessa områden, speciellt för små och medelstora biodieselproducenter. Vid produk-

tion av 9 kg biodiesel produceras ungefär 1 kg glycerin av låg kvalitet och det är en stor utmaning för 

producenterna att hitta ekonomiska sätt att utnyttja och göra sig av med denna restprodukt. Ju 

bättre användningsområden man lyckas hitta nu och i framtiden, desto lägre blir förstås produk-

tionskostnaderna för biodiesel och desto större blir också konkurrenskraften för detta förnybara 

bränsle [19]. 

Ett av många tillämpningsområden för glycerinet är biogasproduktion, varför också detta arbete 

inriktar sig på just detta. De senaste åren har studier genomförts som utreder möjligheterna att 

producera 1,3-propanediol, vätgas och etanol av råglycerol med hjälp av behandling av olika mikro-

organismer. Dock har forskning om produktion av metan från glycerin med hjälp metanbildan-

de slam inte studerats lika aktivt [20]. Glycerin ger ett mycket högt gasutbyte per ton våtvikt på 

grund av den höga TS- och VS-halten. För material med hög TS-halt (>10-15 %) krävs ofta att materia-
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let späds för att exempelvis kunna pumpas utan problem vid biogasanläggningar. Detta gäller dock 

inte generellt för fettrika substrat som glycerin. Ren glycerin har en TS-halt på 100 % och går trots 

detta ändå bra att pumpa, vilket inte har någon betydelse vid laborationsförsöken i detta arbete men 

är till stor fördel vid tillämpningar i större biogasanläggningar. 

Vad gäller innehållet av näringsämnen i glycerin är det mycket lågt, varför det inte går att röta enskilt 

som ensamt substrat. Istället bör det rötas tillsammans med substrat som kompenserar för det låga 

näringsinnehållet. Som exempel är glycerin ett mycket kvävefattigt substrat och bör därför rötas 

tillsammans med ett mer kväverikt substrat så som slakteriavfall, hönsgödsel, källsorterat matavfall 

eller urin [1]. 

Tidigare tester med anaerob rötning av glycerinrika material i laboratorieskala har visat att bäst 

resultat fås vid termofil rötning, alltså vid en temperatur omkring 55°C. Framförallt pH har visat sig 

vara lägre och svårare att hålla på en stabil nivå vid mesofil rötning än vid termofil, vilket är en viktig 

faktor då det optimala pH-värdet för anaerob rötning av glycerin ligger mellan 7-8 [20].  
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5. Ecocitrus 
Avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus är en anläggning som drivs av kooperativet Cooperativa dos 

Citricultores Ecológicos do Vale do Caí och är beläget utanför den lilla staden Montenegro, ungefär 60 

km sydost om Lajeado i regionen Rio Grande do Sul. Anläggningen, som är tolv hektar stor, startades 

1995 och har som uppgift att ta emot organiska avfall från olika industrier i området och kompostera 

dessa till organiska gödselmedel. Anläggningen startades i syftet att reducera användandet av be-

kämpningsmedel vid odling av frukt och grönsaker och därmed minska utsläppet av gifter och kemi-

kalier i miljön. 

Årligen återvinns totalt 45 000 ton industriavfall i anläggningens komposteringsbassänger. Mängden 

slam som kommer till anläggningen varje år ligger på 24 000 kubikmeter. Det är detta slam som rötas 

anaerobt i de bassänger som syns på bild i Figur 5.1, och också därför är det avfall som är intressant 

för biogasproduktion. Avfallet kommer från industrier som producerar organiskt avfall såsom exem-

pelvis slakterier, matindustrier och ölproduktion. Som produkt fås varje år 15 000 ton fast kompost 

och 15 000 ton flytande biogödsel som sedan säljs vidare [3]. 

Anläggningen Ecocitrus påminner på många sätt om en samrötningsanläggning, liknande sådana vi 

har i Sverige. De tar emot organsikt avfall från olika industrier i närområdet och omvandlar det till 

organiskt gödningsmedel genom kompostering och anaerob rötning. Den stora skillnaden är förstås 

att samrötningsanläggningarna i Sverige tar till vara på biogasen som produceras vid dessa rötnings-

processer och säljer den som den huvudsakliga produkten. 

Det har i tidigare laboratorietester på Univates i Lajeado visat sig att substratet från Ecocitrus har 

mycket god potential att producera biogas av hög kvalitet, i och med att processerna i anläggningens 

rötningsbassänger är mycket stabila och innehåller en sammansättning av mycket väl etablerade 

mikroorganismer [4]. Därför har det på anläggningen under de senaste åren uppstått ett intresse av 

att investera i en biogasanläggning för att ta till vara på denna nu bortkastade resurs.  

  

Figur 5.1 – Avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus. På bilderna ovan ses en av bassängerna där den anaeroba nedbryt-
ningen äger rum.  
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6. Genomförande 

6.1 Testomgång 1 

6.1.1 Uppstart av tester 

De första testerna startades upp för att undersöka hur inblandning av glycerin i annat organiskt 

industriavfall, i detta fall med slakteriavfall som huvudsubstrat, påverkar biogasproduktionen. Att 

använda substratblandningen slakteriavfall och rötslam från avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus 

hade i tidigare tester visat sig vara en bra, välfungerande blandning, då rötslammet från Ecocitrus 

redan innehåller en mycket stabil sammansättning av mikrobiologiska bakterier. Tidigare tester med 

inblandning av 6 vol.% glycerin i endast rötslammet från Ecocitrus hade också genomförts med goda 

resultat [4]. Att kombinera dessa tre substrat var nu syftet med laboratorietesterna som skulle 

genomföras. 

Både slakteriavfallet och substratet från Ecocitrus hämtades den 11/3-2011. Reaktorerna fylldes och 

testerna startades samma dag. Slakteriavfallet hämtades på ett slakteri i byn Westfália, som ligger 

cirka 20 km utanför Lajeado. Slakteriavfallet kom från ett kycklingslakteri varifrån det transporterats 

från slakteriet 200 meter i avlopp till reningsstationen, där det sedan genomgått en enklare sedimen-

tering och filtrering för att till sist kunna användas som gödsel. Delar av reningsanläggningen ses i 

Figur 6.1 nedan. 

 

Figur 6.1 - Hämtplatsen för slakteriavfallet – Ett kycklingslakteri i byn Westfália. 

För att kunna starta en mikrobiologisk process i laboratorium tas ofta material från en fungerande 

anaerobisk process. Detta material kallas i laboratoriesammanhang för ymp och innehåller redan 

aktiva metanbildande bakterier. Ympen gör att processen kan startas mycket snabbare än om sub-

stratet rötats helt för sig självt och måste bygga upp en sammansättning av de viktiga metanbildande 

bakterierna från grunden. I denna testomgång utnyttjades rötslam från Ecocitrus som ymp, då detta 

substrat redan innehöll en mycket väl fungerande sammansättning av mikroorganismer eftersom 

substratet kom från en kontinuerlig anaerob rötningsprocess. Glycerinet som tillsattes under testför-

loppet kom från en biodieselfabrik i närheten av Lajeado. 

Substraten blandades enligt volymfördelningen 30 % rötslam från Ecocitrus och 70 % slakteriavfall.  

Blandingen hälldes sedan upp i 24 stycken reaktorer på 600 ml vardera. Reaktorerna delades sedan 

upp i fyra grupper vilka skulle testas med 0,0, 3,0, 6,0 och 9,0 vol.% glycerin vardera enligt metoden 

som beskrivits i introduktionen på rapporten. 
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Totalt startades 24 reaktorer upp under första testomgången. Dessa reaktorer ställdes in i värmeskåp 

som höll temperaturen 37°C, vilket kan ses till vänster i Figur 6.2. Reaktorerna anslöts via plastslangar 

till U-rör som var kopplade till sensorer som mätte hur mycket biogas som producerades (t.h. i Figur 

6.2). I anslutningen fanns även möjlighet att mäta biogasens metaninnehåll manuellt, vilket gjordes 

kontinuerligt under hela testperioden. 

 

 

Figur 6.2 - Reaktorerna ställdes in i värmeskåp samt anslöts till U-rör med sensorer som mätte mängd producerad biogas. 

6.1.2 Uppföljning och avslut av tester 

Efter det att de reaktorer som haft jämnast produktion under de första dagarna valts ut och gruppe-

rats enligt metoden som beskrivits tidigare var testerna igång och mätningen av biogas samt metan-

halt fortsatte att samlas in i en databas. De insamlade värdena ritades sedan in i grafer över produk-

tionen, vilka redovisas i resultatdelen av denna rapport.  

Redan efter någon vecka visade mätningarna av både mängden producerad biogas och halten metan 

att testerna inte gick som de borde. Båda värdena var mycket lägre än vid tidigare tester av samma 

substratblandning [21]. När produktionen av biogas nått sin topp efter ungefär tolv dagar och börjat 

dala tillsattes första satsen glycerin. Reaktionen på det tillsatta glycerinet kom mycket fort och yttra-

de sig på det viset att biogasproduktionen ökade och metanhalten sjönk i alla de olika volympro-

centsblandningarna. Tyvärr sjönk metanhalten mycket lägre än vad som hade förväntats, till en så låg 

nivå att den inte längre kan räknas som användbar i bränslesammanhang, med metanhalter under 20 

%. 

De metanbildande bakterierna klarade alltså inte av den påfrestning som det tillsatta glycerinet 

innebar utan slutade nästan helt att producera metan. Ingen av reaktorerna återhämtade sig heller 

efter några dagar, vilket hade varit fallet under de tester som utförts tidigare på andra substrat med 

inblandning av liknande mängder glycerin [4]. 
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6.2 Testomgång 2 

6.2.1 Uppstart av tester 

När första testomgången inte gett så många intressanta resultat, startades en andra testomgång upp 

med förhoppningen om att få en bättre förståelse för glycerinets egentliga inverkan på en stabil 

anaerob rötningsprocess. Under denna testomgång användes endast rötslammet från avfallshanter-

ingsanläggningen Ecocitrus, eftersom detta hade visat sig vara bra och stabilt i tidigare tester som 

gjorts. Dessa tester hade dock endast genomförts med 6,0 vol.% glycerin, vilket motiverade ytterliga-

re tester med andra volymprocent. Detta för att undersöka hur glycerinets potential att höja biogas-

produktionen vid inblandning i ett annat organiskt industriavfall, samt vilken volymprocent som 

kunde antas vara mest optimalt för just substratet från Ecocitrus [4]. 

Nytt substrat hämtades den 13/4-2011 och testerna startades upp samma dag. Då rötslammet från 

Ecocitrus redan innehöll en väl fungerande anaerob rötningsprocess, och av den anledningen hade 

använts som ymp i testomgång 1, behövdes inte någon ymp till denna testomgång då hela huvud-

substratet redan fått en bra sammansättning mikroorganismer på avfallshanteringsanläggningen. 

Glycerinet som användes under denna testperiod var från samma biodieselfabrik som använts i 

testomgång 1. 

Då endast substratet från Ecocitrus användes, innehöll den andra testomgången 48 stycken reaktorer 

på 600 ml vardera fyllda med 100 % substrat från Ecocitrus, vilka placerades i ett värmeskåp som höll 

temperaturen 37°C. Då testomgång 2 genomfördes på samma sätt som testomgång 1, så var grupp-

fördelningen och volymprocentsatserna desamma. Däremot valdes denna gång 16 reaktorer ut, 

detta för att få fler reaktorer i varje grupp för ytterligare möjlighet till ännu bättre mätresultat, samt 

att få satser om minst två liter per testgrupp till de senare testerna av rötresten.  
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6.2.2 Uppföljning och avslut av tester 

Efter att det gått tolv dagar valdes de 16 reaktorerna med jämnast och högst produktion ut och 

grupperades enligt metoden som beskrivits tidigare. Därefter fortsatte insamlingen av data enligt 

samma metod som under testomgång 1. I Figur 6.3 syns till vänster apparaten som användes för att 

mäta gasens metanhalt och till höger en bild tagen från tillsatsen av glycerinet i en reaktor från en av 

testgrupperna. 

  

Figur 6.3 – Mätning av metanhalt t.v. och tillsats av glycerin t.h. 

Efter tolv dagar hade biogasproduktionen börjat dala, så samtidigt som grupperingen av testgrup-

perna genomfördes tillfördes även den första tillsatsen av glycerin. Det tog på samma sätt som vid 

testomgång 1 cirka två dagar innan produktionen reagerade på det tillsatta glycerinet. Biogasproduk-

tionen ökade då och metanhalten minskade med cirka 30 %. När metanhalten redan efter första 

tillsatsen snabbt återhämtade sig till en acceptabel nivå, och efter andra var uppe på samma nivå 

som referensgruppen, bekräftades förhoppningen om att substratet från Ecocitrus varit lika stabilt 

som vid tidigare tester. 

Testgrupperna fortsatte att producera bra efter varje ny tillsats av glycerin med väldigt fina produk-

tionssiffror och metanhalter. Efter den fjärde och näst sista tillsatsen hände dock något intressant i 

testgruppen med 9,0 vol.% glycerin. Denna grupp slutade nästan helt att producera biogas vid detta 

tillfälle och reaktionen var densamma för alla fyra reaktorerna i gruppen. De andra två testgrupperna 

med lägre halter tillsatt glycerin reagerade dock på samma sätt som tidigare och producerade fort-

satt bra även efter femte och sista tillsatsen. Därefter tog det inte många dagar förrän processen i 

reaktorerna avstannade, varpå testerna avslutades efter 33 dagar. 
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7. Resultat 

7.1 Testomgång 1 
Under denna rubrik redovisas resultaten från testomgång 1 i form av grafer gjorda i programmet 

Excel. De två första figurerna visar stapeldiagram över produktionen per dag under den 32 dagar 

långa testperioden. Varje stapel består av två delar där den ena representerar mängden producerad 

metangas medan den andra visar de resterande gaserna, av vilka koldioxid utgör den största delen. 

Som redan nämnts tidigare i rapporten var resultaten från testomgång 1 entydiga. Processen klarade 

inte av belastningen som det tillsatta glycerinet innebar, utan slutade nästan helt att producera 

metan. Detta gällde för alla tre testgrupperna i vilka 3,0, 6,0 och 9,0 vol.% glycerin tillsatts. Därför 

redovisas i detta avsnitt endast graferna från testgruppen med 3 vol.%. Det var den grupp som klara-

de av att hantera det tillsatta glycerinet bäst av de tre grupperna, med högst metanhalt och stabilast 

produktion. De andra resultaten från denna testomgång redovisas i Bilaga 1. Vad som är intressant 

att utläsa i graferna är skillnaden mellan referensgruppen (Figur 7.1) och testgruppen (Figur 7.2). I 

referensgruppen hade inget glycerin tillsatts. Glycerinet tillsattes vid fem olika tillfällen – Dag 12, 18, 

22, 26 och 29. Vad som kan utläsas i Figur 7.2 är att biogasproduktionen ökar mångfalt cirka två 

dagar efter glycerinet tillsatts. Dock sjunker metanhalten ned till en mycket låg nivå med avseende på 

biogaskvalitet utan att helt återhämta sig efter första tillsatsen.  

 

Testgruppen med 3,0 vol.% glycerin producerade drygt 2,5 gånger mer biogas än referensgruppen 

under testperioden, vilket kan utläsas i Figur 7.3, som visar total produktion efter hela testperioden. 

Dock består ökningen nästan endast av andra gaser än metan, det vill säga mestadels koldioxid. 

Skillnaden mellan producerad mängd metan är mycket liten mellan de olika testgrupperna, samtidigt 

som den totala biogasproduktionen är mycket hög för testgruppen med 6,0 vol.%. Här blir dock 

metanhalten i den producerade biogasen mycket låg. 

 

Figur 7.1 – Produktionsdata för referensgruppen. 
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Figur 7.2 – Produktionsdata för testgruppen med 3 vol.% glycerin. 

 

Figur 7.3 - Total produktion för respektive testgrupp samt referensgruppen. 
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7.2 Testomgång 2 
I detta avsnitt visas resultaten från den andra testomgången med substratet från Ecocitrus. Även i 

denna testomgång utfördes tester med 3,0, 6,0 och 9,0 vol.% tillsats glycerin. Dock redovisas endast 

resultaten från referensgruppen (Figur 7.4) och testgruppen med 6,0 vol.% (Figur 7.5) eftersom 

denna grupp gett bäst resultat. Utöver detta redovisas även i Figur 7.6 en likadan jämförelse som i 

testomgång 1 mellan de olika testgruppernas totala produktion. Produktionsdata för de övriga test-

grupperna redovisas i Bilaga 2. 

Också i dessa diagram är det intressant att jämföra referensgruppen med testgruppen med 6,0 vol.% 

glycerin. Referensgruppen har både en jämn produktion och en mycket jämn metanhalt utan några 

hastiga förändringar över hela testperioden. Detta kan jämföras med statistiken från testgruppen där 

biogasproduktionen ökar mångfalt efter varje gång glycerinet tillförs till processen. I denna testom-

gång höll sig dessutom metanhalten på en mycket högre nivå än i den första testomgången. Detta 

visar sig tydligt i Figur 7.6 där den totala produktionen över hela testperioden redovisas. Glycerinet 

tillsattes vid fem olika tillfällen – Dag 13, 16, 20, 24 och 27. 

 

Figur 7.4 - Produktionsdata för referensgruppen. 
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Figur 7.5 - Produktionsdata för testgruppen med 6 vol.% glycerin. 

 

Figur 7.6 – Total produktion för respektive testgrupp samt referensgruppen. 
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8. Diskussion 

8.1 Testomgång 1 
I Testomgång 1 genomfördes tester på glycerins inverkan på en substratblandning innehållande 70 % 

slakteriavfall från kycklingproduktion samt 30 % rötslam från avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus 

som ymp. Detta test visade sig, enligt vad som redovisas i resultatdelen i denna rapport, bli misslyck-

at både med avseende på producerad biogas samt metanhalt. De metanproducerade mikroorganis-

merna klarade uppenbarligen inte av påfrestningen utan dog och slutade därmed att producera 

metan. Gasen som producerades vid de ökningar som följde efter varje tillsatt mängd glycerin bestod 

alltså i huvudsak av koldioxid, vilket kortfattat kan förklaras med att de metanbildande bakterierna 

ersatts av andra bakterier som har koldioxid som slutprodukt varför detta även blev en stor del av 

slutprodukten i hela processen. Så vad berodde denna dåliga produktion på?  

Hur stor biogasproduktion och metanhalt som fås ur en biogasprocess beror till mycket stor del på 

vilket substrat som används. Resultatet av just dessa tester var därför mycket beroende av vilken 

kvalitet substratet från kycklingslakteriet höll. Här fanns det flera brister som ledde till att testerna 

gick som de gick.  

För det första var torrsubstanshalten mycket låg vilket innebar att substratet innehöll mycket små 

mängder rötningsbart material, endast några få procent. Detta kan ha berott på att substratet som 

hämtades kan ha tagits vid fel tidpunkt eller på fel plats vid rötningsanläggningen och därför inte höll 

lika hög kvalitet som vid tidigare tester gjorda på samma substrat i samma laboratorium. Förmodli-

gen hade substratet inte hunnit sedimentera till samma grad som vid tidigare tester vilket gav den 

lägre torrsubstanshalten. Dessutom var C/N-kvoten för låg för att de metanbildande mikroorganis-

merna skulle kunna trivas tillräckligt bra och hinna anpassa sig till den nya substratblandningen innan 

glycerinet tillsattes. När sedan glycerinet väl tillsattes till reaktorerna var förmodligen mikroorganis-

merna för svagt etablerade för att klara av den stora påfrestning som detta innebar. Därför avstan-

nade metanproduktionen nästan helt, samtidigt som biogasproduktionen ökade i och med att andra 

mikroorganismer tog över och istället producerade koldioxid. 

En lärdom som kan dras av testomgång 1 var misstaget som förmodligen gjordes när substratet 

hämtades på kycklingslakteriet. Detta misstag, som troligtvis var en stor del av orsaken till de dåliga 

testresultaten, var att platsen där substratet hämtades låg precis innan lagringsbassängerna där 

substratet skulle sedimentera. Hade substratet istället tagits från en av dessa lagringsbassänger hade 

förmodligen ett bättre och mer rättvist testresultat kunnat redovisas. Detta är ett viktigt faktum att 

ha i åtanke om kycklingslakteriet någon gång i framtiden väljer att låta röta sitt avfall i biogasanlägg-

ningar. Denna anläggning bör i så fall vara en så kallad tvåstegsrötningsanläggning med en förröt-

ningskammare som säkerställer att substratet som huvudreaktorn matas med alltid håller samma 

kvalitet och sammansättning. Detta är viktigt eftersom de metanbildande mikroorganismerna är 

mycket känsliga för förändringar i deras omgivning och för att en plötslig försämring av substratkvali-

teten skulle kunna hämma processen. 

Redan innan testomgång 1 startades fanns en misstanke om att C/N-kvoten skulle bli för låg i den 

aktuella substratblandningen. Därför diskuterades det en del om att tillföra ytterligare ett mer kolrikt 

substrat till substratblandningen för att höja C/N-kvoten i rötningsprocessen. Beslut togs om att göra 

en mindre testgrupp vid sidan om av de huvudsakliga testgrupperna, då tillgång fanns till några extra 
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reaktorer. Därför startades ytterligare sex reaktorer med en substratblandning på 50 % slakteriavfall, 

30 % ymp från Ecocitrus samt 20 % malt, vilket är en restprodukt från ölproduktion i närområdet. 

Dessa visade sig senare ge oväntat bra resultat vilket bekräftar misstanken om att C/N-kvoten varit 

för låg i de andra testgrupperna.  Inblandningen av malt höjde dessutom torrsubstanshalten till 

knappt 5 % vilket fortfarande är ett mycket lågt värde men som ändå, tillsammans med den förbätt-

rade C/N-kvoten, säkert bidrog till det bättre resultatet. Det gjordes även tester på dessa med 6,0 

vol.% inblandning av glycerin. Dessa tester gjordes dock inte i tillräckligt många reaktorer för att ge 

tillförlitliga resultat. Därför redovisas inte heller denna testomgång i resultatdelen av denna rapport.  

Istället behövs i framtiden en ordentlig testomgång genomföras för att verkligen utvärdera hur 

denna substratblandning fungerar tillsammans med glycerin. 

8.2 Testomgång 2 
När väl testomgång 2 startades var det med insikten att processen måste vara stabil och innehålla väl 

etablerade mikroorganismer innan glycerin tillsattes. Dessa förutsättningar hade definitivt substratet 

från avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus där en kontinuerlig rötningsprocess funnits i flera år. Ett 

flertal tester hade dessutom tidigare gjorts på detta material i laboratoriet på Univates i Lajeado med 

mycket goda resultat. Även ett test med tillsats av glycerin hade gjorts, dock endast med 6,0 vol.%, 

varför tester med tillsats av 3,0 och 9,0 vol.% var intressanta att genomföra [4]. 

Av graferna i resultatkapitlet som visar biogasproduktion och metanhalt kan lätt utläsas att detta 

substrat som förutspått också klarade av tillsatsen av glycerin avsevärt bättre än substratet som 

användes under testperiod 1. Faktum är att testerna redan från början visade sig ge mycket goda 

värden både med avseende på biogasproduktion och på metanhalt. Det var alltså en mycket stabil 

process innan glycerinet tillsattes, vilket skulle visa sig vara av stor betydelse för processens möjlighet 

att återhämta sig efter varje tillsatt mängd glycerin. När den mer ostabila processen i testomgång 1 

redan efter första tillsatsen nästan slutat helt att producera metan, sjönk istället metanhalten i den 

stabila processen med cirka 30 %, för att bara någon dag senare återhämta sig till en nivå som låg 

några procent under den ursprungliga nivån. 

Vid den andra tillsatsen sjönk än en gång metanhalten, dock inte till samma låga nivå som vid första, 

för att därefter återhämta sig hela vägen upp till ursprungsnivån eller i vissa fall ännu högre. Detta 

tyder på en anpassning hos mikroorganismerna till de nya förhållandena som det tillsatta glycerinet 

innebar. Att ha i åtanke är också att trots att metanhalten gick ned vid varje tillsats av glycerin, gick 

dock den totala metanproduktionen upp som en följd av att biogasproduktionen ökade mångfalt. 

Alla de tre testgrupperna hanterade till en början det tillsatta glycerinet mycket bra. Vid fjärde tillsat-

sen hände dock något mycket intressant i gruppen med 9,0 vol.%. Denna grupp slutade då nästan 

helt att producera biogas medan exempelvis reaktorerna med 6,0 vol.% reagerade på samma sätt 

som vid tidigare tillsatser. Eftersom reaktionen var i stort sett samma i alla de fyra reaktorerna kan 

det mycket väl vara så att den maximala möjliga tillsatsen av glycerin till substratet från Ecocitrus 

ligger omkring 9,0 vol.%.  

Men man bör dock ha i åtanke att biogasproduktionen i gruppen med 9,0 vol.% glycerin minskade 

först i slutet av testomgången, efter att först ha gett mycket bra respons på det tillsatta glycerinet. 

Detta kan innebära att en kontinuerlig rötningsprocess skulle kunna ha en större möjlighet att hante-

ra den högre koncentrationen glycerin, eftersom nytt material hela tiden tillförs. Här bör i framtiden 
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ytterligare tester utföras för att undersöka om sådana kontinuerliga processer reagerar annorlunda 

än de batch-rötningsprocesser som användes i denna undersökning. 

Emot slutet av testperioden gick det sämre och sämre för samtliga reaktorer i testgrupperna att 

återhämta sig mellan varje glycerintillsats beträffande metanhalten. Trots detta producerades dock 

under hela testperioden mer metan i testgrupperna vid alla tillfällen jämfört med referensgruppen 

eftersom den totala biogasproduktionen var så pass mycket högre i dessa. I Figur 7.6, där den totala 

produktionen från alla grupper i testomgång 2 presenteras, kan man utläsa att medelmetanhalten i 

referensgruppen blivit mycket hög jämfört med exempelvis testgruppen med 6,0 vol.% glycerin. Dock 

producerade denna testgrupp totalt nästintill dubbelt så mycket metan som referensgruppen samti-

digt som den ändå lyckades hålla en godtagbar metanhalt. 

8.3 Ecocitrus 
Eftersom det i testomgång 2 visat sig att substratet från Ecocitrus lämpar sig mycket bra för biogas-

produktion och dessutom visade goda resultat vid samrötning med glycerin, är det rimligt att tro att 

anläggningen kan bli ytterligare intresserade av att investera i en riktig biogasanläggning efter att ha 

tagit del av resultaten från detta arbete. En sådan investering skulle minska anläggningens ekologiska 

fotavtryck avsevärt, då metangasen idag tillåts emittera upp i atmosfären vilket innebär en stor 

påverkan på klimatet i och med den utsläppta metangasens stora potential som växthusgas. Biogas-

anläggningen skulle minska dessa utsläpp till en mycket liten del av dagens och förstärka företagets 

miljöprofil, samtidigt som det skulle ge en möjlighet att sälja den producerade biogasen och därmed 

skapa ytterligare en inkomstkälla. 

Vad gäller potentialen att använda glycerin i processen kan det i framtiden vara ett mycket intressant 

alternativ om de vill höja biogasproduktionen. Här kan man dock ha i åtanke att skillnaden i produce-

rad metangas mellan 6,0 och 9,0 vol.% inblandning inte var särskilt stor, särskilt om den senare 

gruppen fortsatt att producera hela testperioden ut. Teoretiskt sett skulle detta kunna leda till två 

olika scenarion. Det första är att tillgången på glycerin blir så pass liten att anläggningen måste betala 

för att få ta emot den. Vid detta scenario kommer ingen diskussion att uppstå om vilken mängd som 

är mest lönsam att tillsätta, eftersom 6,0 vol.% inblandning visade sig ge störst ökning av biogas- 

samt metangasproduktion, och därmed skulle resultera i störst lönsamhet för anläggningen. Om 

däremot tillgången blir så stor att anläggningen får betalt för att ta emot glycerinet, skulle det myck-

et väl kunna löna sig att blanda in så mycket glycerin som processen klarar av att hantera. Eventuellt 

kan en inblandning av 9,0 vol.% då ge en större lönsamhet, trots att biogasproduktionen blir lite 

lägre. Detta scenario förutsätter förstås att den kontinuerliga rötningsprocessen klarar av så höga 

glycerinkoncentrationer. Vilket av dessa två scenarion som visar sig bli verklighet får framtiden avgö-

ra. 

8.4 Sammanfattningsvis 
Idag är det i Brasilien en ungefärlig jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på restprodukten glycerin, 

eftersom det redan används stora mängder inom bland annat läkemedels- och kosmetikaindustrin 

[21]. Men allt eftersom det blir vanligare att blanda in biodiesel i vanlig diesel, samt när allt fler 

biodieselfordon kommer ut på marknaden, kommer efterfrågan på detta förnybara bränsle att öka. 

Då produktionen av biodiesel ökar, så ökar även produktionen av restprodukten glycerin. Detta leder 

till att fler tillämpningar på denna restprodukt kommer att vara önskvärt då tillgången på glycerin 

mycket troligt kan komma att överstiga efterfrågan. 
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Att använda glycerin i biogasproduktion är i teorin ett bra alternativ, då det till en mycket stor del 

består av rent fett och därför innehåller stora mängder energi. Man kan tycka att det även borde 

ligga i biodieselproducenternas intresse, eftersom miljönyttan från deras produktion därmed skulle 

öka ytterligare. Detta eftersom restprodukten från produktionen av ett förnybart bränsle (biodiesel) 

då skulle användas till att producera ytterligare ett miljövänligt, förnybart bränsle (biogas). Ju mer 

man kan integrera produktionen av förnybara bränslen i andra sektorers intressen och restprodukter, 

desto mer ekonomiskt konkurrenskraftiga kommer dessa bränslen att bli. Detta hjälper till att ytterli-

gare öka de positiva aspekterna med förnybara bränslen. 

I tidigare artiklar som skrivits om glycerin som används till biogasproduktion har man rekommende-

rat att inte gå över 1,0 vol.% glycerin vid varje enskild tillsats, eftersom detta då resulterat i att pro-

cessen blivit instabil [22]. Detta beror dock mycket på vad för substrat som rötas, samt hur stabil 

processen är. I testerna som genomfördes i detta arbete var den första testgruppen instabil, vilket 

gjorde att när glycerinet tillsattes dog den metanbildande processen ut. I den andra testgruppen var 

däremot rötningsprocessen betydligt stabilare, vilket ledde till att enskilda tillsatser av glycerin på 

över 1,0 vol.% visade sig fungera bra. Testgruppen med totalt 6,0 vol.% glycerin där varje enskild 

tillsats motsvarade 1,2 vol.% var exempelvis den av testgrupperna som producerade mest biogas. 

Även upp emot halter på 2,0 vol.%, visade sig fungera relativt bra, speciellt under den första delen av 

testperioden då processen var stabil och hade hög produktion. 

Så att bedöma hur mycket glycerin som kan tillföras till en rötningsprocess, samtidigt som den ska 

kunna fortsätta att fungera optimalt är svårt. Tillsatsmängden som processen klarar av varierar från 

substrat till substrat samt vilken typ av process som används och hur stabil processen är. Men mäng-

den glycerin som kan tillföras till en process per tillsats kommer garanterat att vara relativt låg, 

kanske som högst uppåt 2,0 vol.% per tillsats vid optimala förhållanden.  

En möjlig brist i metoden som diskuterats är tillvägagångssättet vid tillsättning av glycerinet. Vid 

dessa tillfällen öppnas reaktorn upp i syfte att kunna tillsätta glycerin på det sätt som visas till höger i 

Figur 6.3. Anledningen till att detta kan påverka processen är att de metanbildande mikroorganis-

merna kommer i kontakt med syre under en kortare tidsperiod, vilket är mycket giftigt för dem. Som 

kan utläsas i resultaten sjunker metanhalten drastiskt vid varje tillsatt mängd glycerin, även om 

metanproduktionen ökar. Om det tillförda syret till reaktorerna är orsaken till att mer koldioxid 

produceras, eller om det har någon annan anledning (exempelvis att vissa koldioxidproducerande 

bakterier bara anpassar snabbare efter de nya förhållandena) är svårt att säga. Ytterligare tester 

genomförda med en annan metod för syrefri tillsats av glycerin behöver göras i framtiden för att 

undersöka syrets påverkan på processen. Ett sådant test skulle kunna hjälpa till att bekräfta eller 

avfärda denna möjliga brist i metoden och därmed också trovärdigheten för resultaten i dessa tester.  



 
38 

  HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 

9. Slutsats 
Satsvis tillsats av glycerin till en pågående anaerobisk rötningsprocess kan ge mycket olika resultat 

beroende på karaktäristiken hos processen i fråga. En generell slutsats som kan dras av resultaten i 

detta arbete är att även en mycket liten tillsatt mängd glycerin alltid innebär en stor belastning.  I 

detta arbete genomfördes tester med tillsats av glycerin på två olika typer av substrat och processer. 

En ganska ostabil, nystartad process samt en mycket stabil med väl etablerade metanbildande mik-

roorganismer. Som framgått av resultaten från testerna klarade den ostabila processen inte alls 

påfrestningen, samtidigt som den stabila klarade sig mycket bättre. Detta innebär att stor försiktighet 

måste tas när glycerin ska fasas in i en pågående rötningsprocess. 

Mängden glycerin, samt vid hur många tillfällen som det tillsätts, är också av stor betydelse för hur 

processen reagerar. En mycket stabil process kan enligt testerna i detta arbete klara regelbundna 

tillsatser motsvarande 1,2 vol.% uppdelat på fem tillfällen vilket ger en total mängd på 6,0 vol.%. 

Testgruppen som tilldelades totalt 9,0 vol.% klarade sig mycket bra ända tills fjärde tillsatsen av 

glycerin, då alla reaktorerna nästan helt slutade att producera biogas. En slutsats är därför att den 

maximala möjliga glycerinmängden som kan tillföras en stabil process ligger mellan 6,0 och 9,0 vol.% 

av den totala volymen material som rötas. 

Testerna visar att rötslammet från avfallshanteringsanläggningen Ecocitrus lämpar sig mycket bra för 

biogasproduktion. Resultaten från testerna visar dessutom mycket goda resultat vid samrötning med 

glycerin där den bästa testgruppen producerade dubbelt så mycket metan som referensgruppen. En 

generell slutsats är därför att satsvis tillsats av glycerin till en pågående rötningsprocess har potential 

att fördubbla metanproduktionen, men det måste göras med försiktighet och med förvissning om att 

processen är tillräcklig stark för att klara denna påfrestning. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 (Produktionsdata från testomgång 1) 

 

Figur 11.1 - Produktionsdata för testgruppen med 6 vol.% glycerin. 

 

Figur 11.2 - Produktionsdata för testgruppen med 9 vol.% glycerin. 
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11.2 Bilaga 2 (Produktionsdata från testomgång 2) 

 

Figur 11.3 - Produktionsdata för testgruppen med 3 vol.% glycerin. 

 

Figur 11.4 - Produktionsdata för testgruppen med 9 vol.% glycerin. 
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