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1 Sammanfattning 
Bioenergicentrum i Halland (BEH) är ett projekt som ligger inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
Projektet genomförs i Region Hallands regi som är regionens välfärds- och utvecklingsorganisation. 
Arbetet som bedrivs inom BEH syftar speciellt till att driva utvecklingen mot en ökad produktion och 
användning av bioenergi till biogas och i förlängningen fordonsgas. Genom att satsa på att skapa 
förutsättningar för innovation, kunskapsutveckling och samverkan främjas tillväxt och hållbar utveckling. 
 
Vid naturbruksgymnasiet i Plönninge utanför Halmstad finns idag en biogasanläggning som beskickas 
med bl.a. nötgödsel och matavfall. Dessutom finns en mindre pilotanläggning som är tänkt att fungera 
som en del av test- och verifieringsanläggning som BEH vill bygga upp i Plönninge. Som ett led i att 
utveckla dessa anläggningar och kunna erbjuda möjligheten till kunskapsinsamling genomfördes 
projektet som beskrivs i denna rapport. Uppdraget var att genomföra försöksrötningar på labb, använda 
resultaten för att skapa en modell som sedan kan nyttjas som ett verktyg i det inledande arbetet med att 
investera i en biogasanläggning som beskickas med lantbruksbaserade substrat. 
 
Högskolan i Halmstad (HH) genomförde försöksrötningarna och Grontmij (GM) använde sedan 
resultaten för att skapa en modell där bl.a. substrat, förbehandlingsteknik och driftkostnader finns med. 
Sammanfattningsvis kan sägas att majs som substrat fungerar bäst med de valda 
förbehandlingsmetoderna; kemisk behandling, termisk behandling och ultraljudsbehandling. Alla 
förbehandlingsmetoder med majs som substrat visade på ett positivt resultat, d.v.s. det ökade 
gasutbytet och dess värde (kr/kWh) översteg kostnaderna för de olika förbehandlingarna. Vad som 
måste beaktas är att produktionskostnaderna överlag är höga, med och utan förbehandling.  
 
Modellen har konstruerats på ett sådant sätt att den ska vara användarvänlig och med möjlighet att 
enkelt lägga till ytterligare substrat och förbehandlingsmetoder. Upprepningar av de försöksrötningar 
som genomförts kommer att öka tillförlitligheten hos modellen. Den fungerar som ett verktyg i att 
beräkna investeringsmarginalen för förbehandlingsutrustningen baserat på det valda substratet. På 
detta vis kan intressenter få en första indikation på om det är ekonomiskt rimligt att gå vidare med det 
tänkta substratet, den valda förbehandlingsmetoden, de planerade mängderna substrat etc. 
 
En investeringskalkyl har tagits fram för en gårdsanläggning som hanterar 5 000 ton substrat eller 
gödsel årligen. Det motsvarar 2-3 stycken medelstora mjölkgårdar. Kalkylen är översiktlig och syftar till 
att ge en första indikation på kostnader för de stora komponenterna såsom substratlager, rötkammare 
och rötrestlager. Kringarbeten såsom utredningar, markarbeten och geoundersökningar är inte med i 
kalkylen då dessa omkostnader till stor del avgörs av lokalisering och de förutsättningar som finns på 
platsen redan från start. Generellt kan dock sägas att den absolut billigaste och enklaste 
gårdsbaserade biogasanläggningen innebär en investering på 2,7-4 MSEK för flytgödsel från 100-300 
mjölkkor. 
 
För BEH är det viktigt att skapa en plattform där intressenter kan komma för att genomföra 
försöksrötningar, byta erfarenheter och samla kunskap. För att uppnå detta är det nödvändigt att kunna 
erbjuda kunden kompletta och kompetenta lösningar på en och samma plats. Detta innebär ett 
erbjudande som innefattar försöksrötningar på labb-, pilot och fullskala. Ett förslag på konstruktion av 
pilotanläggning med övergripande principskiss ingår i denna rapport och fungerar som ett inledande 
arbete i projekteringen av en större pilotanläggning. Nödvändiga driftanalyser av rötrest ska kunna 
göras på plats i Plönninge på laboratoriet; analyser såsom enskilda organiska syror ska kunna skickas 
till lämpligt laboratorium. Personal ska kunna tillhandahållas för att driva och optimera rötningen enligt 
kundens syften och önskemål. På detta vis fungerar Region Halland som en länk mellan teori och 
praktik, mellan liten och stor skala och mellan aktörer från olika discipliner och geografiska områden.  
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2 Inledning 
En av de mest uppmärksammade miljöfrågor idag är den globala uppvärmningen. Begränsning av 
utsläpp av växthusgaser står högt på den politiska dagordningen både nationellt och internationellt. 
Genom att arbeta med energieffektivisering, samt att ställa om energisystemet till att vara baserat på 
förnybara råvaror, skapas förutsättningar att bromsa utsläppen av växthusgaser. 
 
En stor del av den potential som finns att öka biogasproduktionen finns inom jordbruket och är kopplat 
till jordbruksbaserade substrat. Det finns ett behov att utreda var potentialen finns, förutsättningar för 
marknadsutveckling samt möjligheter att utveckla en hållbar affär kring biogasproduktion. Genom att 
skapa verktyg som möjliggör en inledande värdering av substrat och rötningsprocess, tillhandahålls ett 
stöd för aktörer som är intresserade av biogasproduktion på gårdsnivå eller ännu större skala. Är det 
sedan möjligt att erbjuda en plattform där aktörer kan komma för att testa sina substrat, sin utrustning 
och sina processer på labb-, pilot- och fullskala tillgodoses behovet att kunna genomföra 
undersökningar innan t.ex. beslut om investering görs. I förlängningen är det sedan möjligt för aktören 
att utveckla en marknads- och affärsstrategi för det planerade upplägget.  
 

2.1 Bakgrund 
Bioenergicentrum Halland (BEH) är ett projekt som ligger inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
Projektägare är Region Halland som i sin tur är regionens välfärds- och utvecklingsorganisation. 
Organisationen har i huvudsak två uppdrag; att främja fortsatt hållbar utveckling och tillväxt samt att 
erbjuda alla som bor eller vistas i Halland en god hälso- och sjukvård. Dock är uppdraget indelat i ett 
antal underliggande verksamhetsområden där det regionala utvecklingsarbetet är ett av dessa. 
Bioenergicentrum Halland främjar utvecklingen av bioenergi och beskrivs på hemsidan enligt nedan: 
 
 

Bioenergicentrum Halland är en mötesplats för alla intressenter som 
vill utveckla bioenergifrågor i regionen. Här finns tillgång till 
nätverk/kontakter och hos oss omvandlas kunskap och forskning till 
praktisk erfarenhet.  
 
Målet är att åstadkomma ett tvärsektoriellt innovations- och 
kunskapscentrum kring utvecklingen och användningen av småskalig 
bioenergi. Det handlar t ex om att utveckla samverkansformer mellan 
producenter, leverantörer och konsumenter och att samla ny kunskap 
och nya lösningar inom bioenergi. Vi ser framför oss ett system, en 
miljö där idéer, affärsmodeller, teknik och metoder utvecklas och sprids 
i samarbete mellan akademi, företag och offentliga aktörer.  
 
Målgruppen är företag med potential att utvecklas inom småskalig 
bioenergiproduktion, energileverantörer, etablerade energiproducenter, 
råvaru- och avfallsproducerande företag inom t.ex. hotell- och 
restaurangnäringen, livsmedelsindustrin, lantbruket, konsulter och 
energirådgivare samt innovations- och teknikutvecklande företag.  
 

 
Deras egna strategidokument behandlar utveckling av affärsmodeller, teknik och metoder samt 
kunskapsspridning. Genom Halland går högtrycksledningen för naturgas. Samtidigt skriver de i sitt 
strategidokument att en av deras fördelar, infrastruktur via E6:an, utgör den enskilt största 
utsläppskällan av klimatgaser i länet. 
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BEHs syfte beskrivs: 
 

Genom att driva på utvecklingen mot en ökad produktion och 
användning av bioenergi till biogas till fordonsgas, bidrar det regionala 
arbetet till att sänka koldioxidutsläppen samtidigt som det betyder nya 
affärer för befintliga och nya företag i Halland. 

 
Som en del av BEHs övergripande strategi att bl.a. utveckla modeller, teknik och metoder genomförs 
detta uppdrag för funktionsupphandling av simuleringsprogram. 
 

2.2 Uppdragsinformation 

2.2.1 Presentation av aktörer 
Uppdraget var ett samarbete mellan Grontmij AB (GM) och Högskolan i Halmstad (HH) där BEH var 
beställare och projektledare. Grontmij AB är ett teknikkonsultföretag som är verksam inom den privata 
och offentliga sektorn. Högskolan i Halmstad är en akademisk institution där det bedrivs forskning och 
utbildning 
 

2.2.1.1 Presentation Grontmij AB 
Inom Sverige har Grontmij ca 800 anställda på 25 orter från Malmö i söder till Boden i norr. Detta 
innebär att det alltid finns en lokal närhet till kunden och att Grontmij kan fungera som en viktig länk för 
Region Hallands biogassatsning. Hela Grontmij koncernen har över 11 000 anställda i Europa och 
samarbetar över landsgränsen, framförallt med kollegor i Holland och Storbritannien. Detta medför att 
Grontmij även kan fungera som en kontaktyta då frågeställningar och idéer kring projekt och forskning 
kommer från andra delar av Europa och platser såsom Kina och Vietnam där Grontmij redan är 
verksam. Grontmij kan således spela en viktig samordningsroll i arbetet med att se till att människor 
från olika kompetensområden och discipliner träffas och skapar, driver och genomför gemensamma 
projekt. 
 

2.2.1.2 Presentation Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt 
utbildningsutbud och att attrahera studenter. Högskolan bedriver också framstående forskning där flera 
områden håller nationellt – ibland internationellt – hög kvalitetsnivå. Högskolan utvecklas ständigt med 
nya kurser, utbildningar, forskning och växande campusområde. Den flervetenskapliga profilen med 
samverkan mellan styrkeområdena märks också i de olika forskningsmiljöerna. Forskningen sker till 
stor del i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Idag har högskolan ca 15 000 studenter och 
560 heltidsanställda. 
 
Under forskningsmiljön BLESS (Bio- och miljösystemforskning) agerar Högskolan i Halmstads 
biogaslabb och biogasforskning. Här finns möjlighet att testa och utvärdera material för rötning samt 
vidareutveckla system för biogasproduktion. Under de senaste 5 åren har flera biogasprojekt 
genomförts tillsammans med lokala företag. Genom den samlade kunskapen på Högskolan finns en 
bred kompetens och spets när det krävs. BLESS biogas arbetar mot att vidareutveckla Hallands och 
Sveriges biogasproduktion genom att bidra med kunskap och forskning.  
 

2.2.2 Uppdraget i stort 
Arbetet pågick från slutet på augusti 2010 till slutet på maj 2011. Grontmij och Högskolan har delvis haft 
skilda tid- och aktivitetsplaner, delvis gemensamma. I avsnitten nedan beskrivs de båda parternas 
uppdrag varför sig utifrån deras avtal. Avslutningsvis beskrivs det samarbete som var nödvändigt för att 
åstadkomma den helhet som var det övergripande målet med det övergripande uppdraget. 
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Enligt beskriven omfattning (avtalsnummer Ls100149) avser upphandlingen en funktionsupphandling 
av simuleringsprogram, ett program som ska kunna användas till simulering av olika energigrödor inom 
Bioenergi Halland: 
 

Upphandling avser program, programutveckling, programmering, 
konstruktionsdesign och simulering, simulering av olika slags 
energigrödor, energi- och flödessimulering samt utvärdering. 
Ramavtalet innebär utveckling av ett program som leder till 
teknikutveckling i Halland via ett simuleringsprogram och metod för att 
visualisera en kontrollerad cellsprängning som förbehandlingsmetod av 
energigrödor för biogasproduktion och framtagande av en teknisk 
specifikation för projektering av en biogasanläggning.  

 
Högskolan genomförde praktiska undersökningar och experiment som var nödvändiga för att Grontmij 
skulle kunna genomföra sina åtaganden och uppfylla det som avtalats med BEH. Tät kontakt, speciellt i 
början av projektet då upplägg och planering skulle genomföras, var nödvändig för att de olika 
deluppdragen senare skulle kunna sammanfogas till ett gemensamt resultat och slutsatser.  
 

2.2.2.1 Genomförande och planering 
Uppdraget har omfattat sammanlagt fyra faser och har inneburit samarbete med HH samt Bioprocess 
Control. Framförallt har uppdraget krävt samverkan mellan Grontmij AB och Högskolan i Halmstad då 
de har utfört de praktiska experiment och undersökningar som fungerat som underlag för skapande av 
modellen.  
 
Upphandlingen syftar till att göra det möjligt att kunna simulera olika energigrödor i ett program för att 
kunna utvärdera biogaspotentialen för en användare. Projektet innebär följande steg i processen: 
 

• Litteratur samt planeringsfas.  
- Kartläggning över befintliga förbehandlingsmetoder (GM). 
- Kartläggnings samt analys över möjliga och troliga substrat passade för rötning i Halland 

(GM och HH). 
- Substratinventering med avseende på möjliga substrat som ska undersökas gällande 

tillgängligheten, logistiken samt odlingspotential (GM och HH). 
- Utvärdering beträffande gasutbyte/ekonomi för förbehandlingsmetoder inför val av vidare 

analys (GM och HH). 
- Analys av försökens genomförbarhet med avseende på lagring av substrat, insamling av 

substrat, påverkan på gasutbyte m.m. (GM och HH). 
- Framtagande av försöksplan där förbehandlingstekniker substrat för batchförsök 

redovisats (GM och HH). 

• Laborationsförsök och rötning i försöksreaktor 
- Utformning av rötförsöken på ett sådant vis att resultaten blir användbara vid modellarbetet 

(GM oh HH). 
- Rötförsök i batch (HH). 

• Simulering – framtagning av modell i Excel 
- Bearbetning av data från högskolan (resultat av försöksrötningarna) (GM). 
- Modell för hantering och värdering av råvaror (GM). 
- Effekter av förbehandlingsmetoder samt hantering av biogödsel (GM). 
- Frågor beträffande ekonomi och energi integreras i modellen i den mån det är möjligt 

(GM). 

• Fortsatt arbete med modell, framtagning av tekniskt underlag för pilotanläggning 
- Arbete med modell (struktur, bygga användargränssnitt, ta fram samband) fortsätter (GM). 
- Sammanställning av ekonomi kring förbehandlingsmetoder, gasutbyte, investering (GM). 
- Sammanställning av samtliga resultat (GM och HH). 
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2.2.2.2  Grontmijs uppdrag 
Arbetet med projektet har genomförts i fyra olika faser. De olika faserna har harmoniserats mot HHs 
uppgifter och tidplan för att uppnå ett effektivt och smidigt arbetssätt. En beskrivning av varje enskild 
fas har beskrivits och kommunicerats med BEH. Likaså har en tidplan för respektive fas upprättats och 
kommunicerats med samtliga aktörer. 
 
Grontmij inledde arbetet med att undersöka olika förbehandlingsmetoder och möjliga substrat. 
Tillsammans med HH gjordes sedan utvärdering beträffande tillgänglighet, logistik och ekonomi. Nästa 
steg innefattade upprättande av försöksplan och upplägg för de försök som HH skulle genomföra på 
labb. Högskolan påbörjade sedan försöksrötningarna och skickade löpande resultat till Grontmij som 
sammanställde dem på det sätt som behövdes för att de skulle fungera som indata och underlag till 
modellen. Utvärdering av resultaten med avseende på ekonomi, teknik och praktisk genomförbarhet var 
också aspekter som ingick i arbetet med att analysera resultaten. 
 
Grontmij konstruerade sedan en modell där arbetet innebar programmering och utveckling av själva 
modellen, men också interna diskussioner och diskussioner med HH kring samband, synergier och 
mikrobiologiska aspekter av rötningsprocessen. Diskussioner var ett sätt att tillsammans uppnå en så 
korrekt bild av verkligheten som möjligt med den data som fanns tillgänglig. 
 
Slutligen genomfördes arbetet med framtagning av underlag som kan fungera som ett inledande steg 
(diskussionsunderlag) i projektering av en pilotanläggning. De väsentliga komponenterna och ett 
generellt principschema ingår i denna beskrivning.  
 

2.2.2.3 Högskolan i Halmstads uppdrag 
Efter mottaget uppdrag startades en planering och analyseringsprocess. När visionen över projektet var 
klar startade HH med metodutveckling för laborering. Testet genomfördes för att säkerställa enhetlighet 
och datasäkerhet. Rutiner samt provbestämmelser arbetades fram för att sedan ligga till grund för 
vidare försök. Labbet utvecklades till att passa uppdraget vilket innebar en ökning av rötningsbehållare 
samt utveckling och nya testriggar.   
 
Genom diskussion med BEH, och GM togs en försöksplan fram för vilka substrat och 
förbehandlingstekniker som skulle utvärderas. Dessa infördes i en försöksplan i vilken antalet försök 
maximerades för att ge projektet maximalt med data under så kort tid som möjligt.  
 
Försöken har sedan pågått kontinuerligt under hela projekttiden och vid varje avslutat försök har rådata 
sammanställts och skickats till GM. Tidsplanen har följts genom hela projektet. 
 
Avslutande rapport sammanställs och skickas till BEH.   
 

2.2.2.4 Projektets gång 
Projektgruppen har träffats, framförallt i början av uppdragstiden, vid ett antal tillfällen för att resonera 
kring upplägg och utformning av rötförsöken, diskutera marknaden, möjligheter och utmaningar i 
Halland samt utformning av pilot- och fullskaleanläggning. 
 
Under projektets gång har beslut tagits i samråd med HH och BEH beträffande vilka substrat som ska 
rötas, vilka förbehandlingstekniker som ska användas och i vilken kombination de ska testas. Allt 
eftersom förutsättningar och praktiska möjligheter har tydliggjorts har dessa parametrar justerats och 
anpassats. 
 

• Workshop 1 2010-09-20: Beslut att satsa på tre (3) förbehandlingstekniker (ultraljud, 
homogenisering och spårelement & enzymer). Likaså gjordes bedömningen att försöken skulle 
innefatta tre (3) substrat (halm, fastgödsel och ensilage). 

• Workshop 2, 2010-10-18: Beslut att sju (7) stycken försök skulle genomföras av HH. Försöken 
genomförs med substraten majs, betor, ensilerad vall, halm, betor/betblast, halm/vall och 
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majs/betor. Förbehandlingsteknikerna definierades till ultraljud, enzymer och termisk 
behandling. 

• Telefonmöte 2010-11-23: Beslut att termisk behandling skall ske vid 70ºC, ultraljud 
(ultraljudsbad) och kemisk behandling (CaO) kommer att användas som 
förbehandlingsmetoder. 7 försök skall genomföras där första försöket är för metodbyggande 
och resterande för datainsamling.  

Efter telefonmötet i november var det beslutat att rötningsförsöken skulle genomföras med de 
förbehandlingsmetoder och substrat som specificerades under mötet.  
 
 
Genom rötförsök och affärskontakter med leverantörer av biogaskomponenter såsom rötkammare, 
värmeväxlare och lager har de ekonomiska förutsättningarna utretts.  
 
Kontakt med BEH angående slutrapportering av rapport till datum 2011-06-10. 
 

3 Substrat och förbehandlingsmetoder 

3.1 Substrat 
Substrat är ett samlingsnamn för det organiska material som kan föras in i rötkammaren för att 
omvandlas till biogas genom anaerobisk nedbrytning. I princip allt organiskt material går att röta, men 
självklart lämpar sig vissa material bättre då det t.ex. finns mer energi i dem eller de bryts ner snabbare. 
För att göra en bedömning av vilka substrat som lämpar sig har hänsyn tagits till substratets 
gaspotential, tillgängligheten och potential i Halland, samt ekonomi för insamling och behandling.  
 
I Halland är halm en stor restprodukt (ca 250-300 GWh) och har således en stor gaspotential. Försök 
med mekanisk och termisk behandling har gett relativt bra resultat och i vissa fall ökat gasproduktionen 
med över 30 %1. Det finns även förhållandevis stora mängder fastgödsel och flytgödsel i Halland som 
kan vara av intresse att förbehandla. Gaspotentialen från gödsel i Halland ligger på ca 300 GWh2. Vall 
och ensilage med olika andelar gräs och klöver är även de intressant som möjliga rötbara substrat 
p.g.a. foderspill eller användning som energigrödor. Störst potential som energigrödor har dock majs, 
som kan generera över 12-13 ton TS/ha och det motsvarar en energimängd (metanpotential) på ca 40 
MWh/ha3. Majs kan även odlas varje år i så kallad monokultur och fungerar bra att ensilera och lagra. 
Utrötningsgraden är dock redan hög på ensilerad majs4, vilket innebär att förbehandling av majs 
förmodligen inte är kostnadseffektiv, men det kan undersökas. Även sockerbetor har en stor 
energipotential, men kan bara odlas var fjärde år och den är svårt att lagra. Utrötningsgraden är också 
hög i ensilerad eller färsk beta5, vilket innebär att förbehandling ej torde vara aktuellt.  
 
Odling av substrat för biogasproduktion är också väldigt kostsamt, över 0,30 kr/kWh för exempelvis 
majs medan produktionskostnaden för rå biogas ofta ligger högre6. Försäljning av rågas med dagens 
energipriser ligger i dagsläget under 0,30 kr/kWh.7 
 
Rötning som biologisk behandlingsmetod av matavfall från storkök, restauranger och hushåll t.ex. blir 
mer och mer vanligt och ett bra sätt att göra en resurs av avfall och behålla det lokalt. Dock ingår inte 
matavfall i denna studie men kan beaktas som ett alternativ eller komplement i framtiden. 
 

                                                      
1 Referens: Schnürer, 2008. 
2 Referens: Egna beräkningar utifrån statistik från SCB. 
3 Referens: Hushållningssällskapet. 
4 Referens: Schmack biogas; Lehtomäki A, Björnsson L. 
5 Referens: Biogas på gården; Lehtomäki A, Björnsson L, 2006. 
6 Beräkningar utifrån skördepotential, gasutbyte och rågasvärde. 
7 Värdet på rågasen bygger på uppgifter från två energibolag. 
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För en summering av substrat som varit aktuella i denna studie, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel på tidigare forskning inom samma ämne.  
Energigröda L CH4/ton VS Energiutbyte efter 

behandling 
Förbehandlingsteknik, 
kommentar 

Halm  
 

250-280 330-360 Termisk behandling (170 grader i 
10 min) ökade gasutbytet till 330.8 
 

Sockerbetor 380-4509 I.U. Hög utrötningsgrad obehandlat. 
 

Majs 350-38010 410 Hackad och ensilerad.11 
 

Vallensilage 300-35012 I.U. Relativt låg TS skörd, dyr 
produktion. 
 

Helsäd (rågvete) 
 

40013 I.U. Relativt låg TS skörd, dyr 
produktion. 
 

Fastgödsel, nöt 25014 I.U Innehåller stora mängder halm och 
kan vara av intresse 
 

Flytgödsel, nöt 
 

21315 I.U.  

Flytgödsel, svin 27016 + 10-30 %17 Samrötning med halm18 
 

 
I.U. = Ingen uppgift 
 

3.2 Förbehandlingsmetoder 
Det finns ett antal olika tekniker som klassas som förbehandlingsmetoder. En beskrivning av varje 
metod förklarar principerna och funktionen: 
 
Mekanisk förbehandling 
Vid rötning av stallgödsel och energigrödor, foderspill, m.m. används ofta en s.k. macerator för att 
finfördela substraten och skapa en homogen blandning innan materialet går in i rötkammare. I praktiken 
kommer storleken på partiklarna att uppgå till 10-15 mm i genomsnitt med dagens tekniklösningar 
(förhållande mellan teknik och ekonomi) och hackstorleken på substraten blir därför inte avgörande för 
gaspotentialen. En möjlighet är att förblanda substraten med ymp och mixa eller krossa 
substratblandningen så att det efterliknar en macerator, alternativt att finfördela materialet på annat sätt 
(under 5 mm). 
 
Det finns ett antal tekniker som sönderdelar partiklar till mindre delar och därmed ger en ökad 
hydrolyshastighet. I kartläggningen har fokus dock legat på att beskriva de tekniker som förstör 
cellväggarna och så att cellinnehållet blir tillgängligt för nedbrytning.  
 

                                                      
8 Referens: Schnürer, 2008. 
9 Referens: Lehtomäki A, Björnsson L, 2006. 
10 Referens: Lehtomäki A, Björnsson L, 2006, Substrathandboken, 2010. 
11 Referens: Jensen,m fl. 2010.   
12 Referens: Substrathandboken, 2009.  
13 Referens: Svensson, S-E, SLU. 
14 Referens: Substrathandboken, 2009.  
15 Referens: Substrathandboken, 2009. 
16 Referens: Schnürer, 2008. 
17Referens: Wanga, m.fl., 2009. 
18 Referens: Wanga, m.fl., 2009.  
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Vid mekaniska förbehandlingsmetoder används tryck-, translations- eller rotationsenergi för 
sönderdelning av cellerna. 
 

• Tryckhomogenisering bygger på tryckhöjning följt av en plötslig trycksänkning som får cellerna att 
kavitera. Slammet pumpas och trycket höjs på slurryn. Därefter leds den genom ett 
homogeniseringsmunstycke som följs av kraftig trycksänkning. Trycket sjunker under 
ångbildningstrycket och lokalt bildas bubblor som exploderar och cellväggar slås sönder19. 

• Ultraljud bidrar till att kavitationsbubblor bildas som sedan imploderar. När bubblorna kollapsar 
bildas lokalt väldigt högt tryck och temperatur. Celler som omger bubblar lyserar och innehållet 
läcker ut 20. 

• En kulkvarn består av en roterande cylinder fylld av små kulor. De skär- och tryckkrafter som 
uppstår får cellerna att sönderdelas21. 

• Pulsed power technology ”paketerar” energi i korta men intensiva pulser som sedan släpps fria i en 
kontrollerad, kraftfull puls. UV-ljus används inom vattenrening och även avloppsrening. 

 
Termiska förbehandlingsmetoder: Vid termisk behandling förändras cellstrukturen och 
mikroorganismernas cellmembran bryts ner så att vattenlösligt cellinnehåll frigörs. Termisk behandling 
har störst inverkan på kolhydrater och proteiner och mindre på fetter.  
 
Termisk behandling kan ske vid låg temperatur, < 100°C eller vid hög temperatur, > 100°C (ofta i 
området 160-200°C). Vid för höga temperaturer finns det dock en risk för bildning av hämmande 
föreningar. En lägre temperatur kräver en längre behandlingstid (min-tim) medan det för 
högtemperaturbehandling kan räcka med sekunder22.  
 
Många försök, främst med avloppsslam, har gjorts med termisk förbehandling. Dessa försök visar att 
höga temperaturer ger en betydande ökning i gasproduktion. Höga temperaturer innebär dock en hög 
energiförbrukning. För att minska energiförbrukningen kan temperaturen sänkas och behandling 
kombineras med en kemisk behandling, se vidare termokemisk förbehandling.  
 
Hygienisering vid 70°C i en timme leder även det till ökad löslighet av COD och också ökad 
metanproduktion23. 
 
Kemiska förbehandlingsmetoder: Vid kemisk behandling tillsätts en syra eller bas för att lösa upp 
cellväggarna. Exempel på kemikalier är: 
 

• Bas; Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH), Magnesiumdihydroxid (Mg(OH)2), 
Kalciumdihydroxid (Ca(OH)2), Kalciumoxid (CaO) 

• Syra; väteperoxid (H2O2) 

• Oxidationsmedel; Ozon (O3) 
 
De mest studerade metoderna är användande av NaOH och O3 (ozonering). 
 
Termokemiska förbehandlingsmetoder: Termokemisk förbehandling är en kombination av termisk och 
kemisk behandling som möjliggör lägre temperaturer och därmed lägre energiförbrukning. 
 

                                                      
19 Referens: SVU, Rapport Nr 2008-09. 
20 Referens: Rapport SGC 216. 
21 Referens: Int. J. Mol. Sci. 2008, 9. 
22 Referens: SVU, Rapport Nr 2008-09. 
23 Referens: Rapport SGC 216. 
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Ett vanligt försök är behandling med NaOH vid värmetillförsel. I ett försök på avloppsslam visade sig 
kombinationen 130°C i 5 min och tillsats av 0,3 g NaOH per g VS ger bäst resultat med en ökad 
gasproduktion på 35 – 70 % 24. 
 
Biologiska förbehandlingsmetoder: Biologisk förbehandling utnyttjar de naturliga 
nedbrytningsprocesserna men dessa förbättras genom förbättrade villkor för mikroorganismer eller 
genom tillsats av enzym/ spårelement. 
 

3.3 Utvärdering och val av substrat och förbehandlingsmetoder 

3.3.1 Utvärdering av substrat 
GM, HH och BEH kom gemensamt fram till vilka lantbruksrelaterade substrat som skulle rötas, baserat 
på substratens tillgänglighet i regionen (potential), intresse och behov i regionen och praktiska 
möjligheter på labb. Rötningarna skulle genomföras enligt försöksplan som specificerades på 
workshopen i oktober, se avsnitt 2.2.2.4. 
 

3.3.2 Utvärdering av förbehandlingsmetoder 
De val som gjordes beträffande förbehandlingsmetoder baserades på praktisk genomförbarhet på labb 
och på framgång i tidigare studier som metod för att öka biogasproduktionen.  
 
Termisk behandling: 
Termisk behandling (ångbehandling) lämpar sig för substrat med hög andel hemicellulosa, cellulosa 
och lignin som exempelvis halm. Eftersom det inte fanns tillgång till ångapparatur vid HH beslöts att 
utvärdera termisk behandling vid lägre temperatur. Hygienisering innebär att substraten upphettas till 
minst 70°C en timme och eftersom dessa krav även kan komma att gälla för samrötning av gödsel från 
2-3 gårdar vore det intressant att undersöka hur denna förbehandling påverkar metangasutbytet.  
 
Att behandla mer lättnedbrytbara substrat såsom sockerbetor och sockerbetsblast med denna typ av 
termisk behandling har förmodligen ingen effekt eftersom utrötningsgraden är så hög i obehandlad 
form, men kan vara intressant att utreda för att exempelvis förkorta uppehållstiden i rötkammaren. 
 
Att undersöka huruvida hygieniseringen i sig påverkar metangasutbytet diskuterades även på ett möte 
tillsammans med LRF, BEH, HH Bioprocess Control och GM. 
 
Kemisk behandling: 
Ett relativt vanligt förekommande ämne inom lantbruket är bränd kalk (CaO) för att höja pH-värdet i 
marken. Rätt pH-värde är nödvändigt för ett optimalt växtnäringsutnyttjande. I sur mark binds de viktiga 
växtnäringsämnena mycket starkt till jorden så att växterna inte kan tillgodogöra sig dem. Däremot 
upptas skadliga tungmetaller alltför lätt vid högt pH. Regelbunden kalkning motverkar skadlig surhet.  
Optimalt pH för lerjordar är ca 6,5 och på lättare jordar ca 6,0. 
 
Kalkning påverkar livet i marken där växtrester omsätts effektivt av såväl daggmaskar som 
mikroorganismer och förutsätter ett högt pH-värde. Dessutom missgynnar ett högt pH i marken många 
jordbundna svampar som orsakar växtsjukdomar som till exempel klumprotsjuka, rotbrand och 
klöverröta. 
 
Eftersom projektet berör småskalig biogasproduktion diskuterades hur detta kunde integreras i ett 
kemiskt förbehandlingssteg. Litteraturgenomgången visade även att bränd kalk har en positiv effekt på 
metangasutybtet från vissa substrat och gruppen valde därför att undersöka effekten av bränd kalk som 
förbehandlingsmetod. Kalken blandas med substrat under en viss tid och i en viss proportion innan 
rötning. 
  
 
                                                      
24 Referens: SVU, Rapport Nr 2008-09. 
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Behandling med ultraljud: 
Vid försök med ultraljud används en relativt låg frekvens (20 kHz) under några minuter och substrat 
behandlas kontinuerligt innan inmatning i rötkammaren, se Figur 1. Slammet eller substratet leds 
genom ett rör och utsätts för ultraljud under en begränsad period. Ett riktvärde är 4 kWh/m3 slam 
(substratblandning) 
 
 
 

 
 
Figur 1. Behandling med ultraljud av substrat eller slam. I röret uppe till höger leds 
substratet in och behandlas i den ”svarta” lådan och leds ut i röret nere till höger på bilden 
(© Ultrawaves GmbH). 
 
Detta system fungerar inte med labbflaskor, varpå ett ultraljudsbad användes. För en mer detaljerad 
beskrivning av metod och tillvägagångssätt, se avsnitt 4. 
 

3.3.3 Mindre relevanta metoder 
Förbehandling med enzymer kan fungera väl men kräver omfattande förarbete i form av analyser av 
rötkammarmaterial och ingående substrat. Anledningen till detta är att varje rötprocess skiljer sig från 
en annan och bristämnen i en process är inte nödvändigtvis en brist i en annan process även om 
processen beskickas med samma typ av substrat. Det är därför nödvändigt att analysera 
rötkammarmaterialet så enzymtillsatserna kan optimeras både med avseende på typ och mängd. På 
grund av att dessa förundersökningar inte rymdes inom projektets tidsram eller omfattning valdes 
denna teknik bort även om den under andra omständigheter kan vara en mycket lämplig 
förbehandlingsteknik. 
 

4 Rötförsök 
Som beskrivits i avsnitt 2.2 har Högskolan i Halmstad utfört de rötningsförsök som ligger till grund för 
den simuleringsmodell som utvecklas. Avsnitt 4.1 till 4.3 beskriver de metoder, utrustning och resultat 
som försöken resulterade i. 
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För att underlätta läsning och förståelse inleds detta stycke med en ordlista där vanliga ord inom biogas 
och biogasproduktion tas upp: 
 
Anaerob behandling behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis  
  rötning 
 
Biogas  en förnyelsebar energikälla som bildas när organiskt material bryts ner i  
  syrefri miljö. Består huvudsakligen av metan, koldioxid och vatten och kan 
  användas till både värme, el och som fordonsgas. 
 
GF  glödförlust, se VS. 
 
Metan  den största beståndsdelen i biogas, den andels som innehåller energi. 
 
TS  (Total Solids) torrsubstanshalt (%), vikten på rester, då provmaterial har 
  hållits i 105°C-graders temperatur i 15-20 timmar. 
 
VS  (Volatile Solids) organisk torrsubstanshalt, som fås då torrt provmaterial  
  hållits i 550°C i 2 timmar och vikten på aska räknas bort från TS-massans 
  vikt. 
 
kWh  (kilowattimme) En kilowattimme är 1 000 wattimmar. En wattimme 
  definieras som en effekt på en watt under en timme. 1 kWh räcker t.ex. 
  för att ha igång en adventsljusstake i 48 timmar eller att använda en 
  vattenkokare i 40 minuter25. 
 
Gasutbyte  den mängd gas som ett substrat ger. Lågt vatteninnehåll och hög andel 
  lättnedbrytbart organiskt material ger ett högt gasutbyte och tvärtom. 
 
C/N-kvot  massförhållandet mellan kol och kväve. Optimalt bör den ligga mellan 15 
  och 25. 
 
Mesofil rötning  rötning som sker vid en processtemperatur på 37°C (25-45°C). 
 

4.1 Metodik 

4.1.1  Insamling av material 
Substraten som har använts under rötningsförsöken samlades in från olika platser i närheten av 
Halmstad. För att minska felkällor hämtas substratmaterialet i direkt anslutning till försöken så att 
materialet inte behöver förvaras i frys eller utomhus.  
 
Rötresten som använts som bas i rötförsöken kommer från Plönninges biogasanläggning utanför 
Halmstad.  Här utgör kogödsel den största delen, men även substrat som vall, potatis och frukt m.m. 
inblandas. Rötningen sker i mesofil temperatur, d.v.s. ca 37°C.  
 

4.1.2  Försöksupplägg 
Dessa rötningsförsök har skett i batchskala på labb vars syfte var att upptäcka trender och samband i 
gasproduktionen hos varje enskilt substrat, snarare än exakta data på gaspotential. Målsättningen har 
givetvis varit att efterlikna en storskalig process i den mån det är möjligt i labbförsök. På grund av 
skillnader hos substratet, olika bakteriesamhällen, omrörning och andra liknande faktorer kan skillnaden 
i gasproduktion från ”samma” substrat vara stor vid rötning i labbskala jämfört med en storskalig 
kontinuerlig rötprocess. Därför anses trenderna vara ett bättre alternativ där resultaten speglar 
rötningens utveckling och ger en helhetsbild över substratens rötbarhet, oberoende av rötprocessens 
                                                      
25 Referens: http://www.alltomspara.se/kilowattimme. 
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storlek. Då syftet med detta projekt är att skala upp resultaten till storskalig drift är dessa resultat mer 
motiverade och användbara. 
 
Försöksuppläggen utgick ifrån tre punkter (5-15 % substrat i förhållande till rötrest), där man med hjälp 
av dessa punkter ska kunna se ett samband i gasproduktionen. Utifrån detta samband finns det sedan 
en möjlighet att extrapolera ytterligare punkter. För varje blandning användes tre 
förbehandlingsmetoder; termisk, kemisk och ultraljudsbehandling. Varje förbehandlingsteknik jämfördes 
med en obehandlad referens.  
 

4.1.3  Rötanläggningen 
Rötanläggningen har en maximal kapacitet av 32 flaskor á 1 liter. Dessa flaskor förseglas med 
gummikork och fungerar som rötkammare. Flaskorna är placerade i två värmeskåp som håller en 
konstant mesofil temperatur (37°C). I gummikorkarna finns det ett hål där en slang fästs med hjälp av 
epoxylim. Slangen går sedan från flaskan till en annan kork som sitter på ett U-rör innehållande vatten 
till en bestämd nivå. Allt eftersom biogas produceras i flaskan höjs vattenpelaren i U-röret för att 
slutligen nå en IR-fotoelektrod. Man får då en ”bubbling” och detta registreras av ett räkneverk. Efter 
varje bubbling återgår vattennivån till startnivån igen. Räkneverket registrerar t.ex. datum, tid, 
temperatur, lufttryck samt vilken volym gas som producerats. Dessa data hämtas vid försökets slut och 
kan sedan sammanställas.  
 
Före start sker en kalibrering genom att luft pumpas genom slangen in i U-röret med hjälp av en spruta. 
Detta görs tills man får en bubbling. Man kan då läsa av hur stor volym luft som behövdes för att uppnå 
bubblingen. En bubbling under försökets gång kommer alltså att producera motsvarande volym biogas. 
Detta görs åtta gånger per flaska och medelvärdet används sedan som kalibreringsvärde. Före starten 
dokumenteras även data på temperatur och lufttryck. När försöket startats övervakas det dygnet runt av 
en webkamera som ställs in att ta en bild på U-rören var 30:e min. På så vis finns möjlighet att titta på 
bilderna i efterhand för att kontrollera att bubblingar som registrerats verkligen har skett. 
Sammanställning av gasproduktionen gjordes med hänsyn till både de data som registrerats av 
räkneverket och bilderna från webkameran. Felmarginalen är därför liten.  
 

4.1.4  Utförande 
Substratet skars i mindre bitar med kniv och sönderdelades ytterligare i en köksmixer till bitar på 1-2 
cm. Substrat som vall och halm klipptes med sax p.g.a. svårigheter med sönderdelning i köksmixern då 
substratet var segt och hårt. Förutom av rent praktiska skäl, syftade sönderdelningen till att minska 
partikelstorleken och därmed öka ytstorleken på det organiska materialet samt att ge 
förbehandlingsmetoderna rätt förutsättningar. Efter sönderdelningen skedde de olika förbehandlingarna 
d.v.s. termisk, kemisk och ultraljudsbehandling. I avsnittet om förbehandlingar nedan beskrivs de 
ytterligare. 
 
Flaskorna fylldes med det förbehandlade substratet och rötrest till bestämd totalmängd. En flaska 
fylldes med endast rötrest och agerade som referens under försöket. Ett visst utrymme lämnades alltid i 
flaskorna p.g.a. av risk för överjäsning samt för att innehållet skulle kunna skakas om ordentligt. 
Användandet av rötrest från en välfungerande biogasanläggning syftade till att inympa ett stabilt 
mikroorganismsamhälle som grund för rötningsförsöken. Utrötning av rötresten skedde två veckor före 
försöket startades. Det gjordes för att det kvarvarande organiska materialet skulle brytas ner så att 
rötresten bidrog med så lite gasproduktion som möjligt under försökens gång. Den gasvolym som 
referensen trots allt bidrog med subtraherades från den totala gasvolymen från övriga flaskor. 
 
Rötprocessen övervakades varje vardag genom kontroll av gasproduktion och genom att försäkra att all 
elektronik fungerade. Detta försäkrade att data blev registrerad på ett korrekt sätt. Under försökets 
gång skakades dessutom innehållet i flaskorna om i snitt 2 gånger per dag för att förhindra skumning, 
sedimentering, gasfickor etc. Gasprover togs för att mäta metanhalten med hjälp av gaskromotografi. 
Gasproverna var i storleksordningen 20 µl och påverkade inte gasvolymen nämnvärt. Efter varje 
avslutat rötförsök sammanställdes rådata i ett excel-ark som sedan skickades till Grontmij för vidare 
användning i framtagandet av simuleringsmodellen. Data bestod av gasproduktion/dag, metaninnehåll 
(mätt under ett antal tidpunkter under försöket), TS och VS på substrat och rötrest innan rötning och på 
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samtliga blandningar efter rötning, C/N-kvot för substrat och blandningar, samt pH för varje blandning 
då försöket avslutas. 
 

4.1.5  Förbehandlingar 
Varje substrat förbehandlades med tre olika förbehandlingsmetoder; termisk, kemisk och 
ultraljudsbehandling. Syftet med förbehandlingen var att undersöka hur gasproduktionen påverkades. 
 

4.1.5.1  Termisk förbehandling 
Vid termisk förbehandling placerades det sönderdelade och uppmätta mängderna av substraten i 
flaskorna som sedan placerades i ett värmeskåp i 70°C under en timme. Flaskorna var under 
förbehandlingen förseglade med lock. 
 

4.1.5.2  Kemisk förbehandling 
Vid kemisk förbehandling behandlades substraten med kalciumoxid, CaO (bränd kalk). 6 % kalciumoxid 
(baserat på substratets våtvikt) tillsattes substratet i mixern före sönderdelningen. Substratet hölls lätt 
fuktigt så att kalciumoxiden fick en fästyta. Under sönderdelningen uppnåddes en noggrann 
omblandning vilket gjorde att kalciumoxiden kunde binda och verka på substratet. För halm och vall såg 
förbehandlingen något annorlunda ut p.g.a. av samma svårigheter att använda köksmixern som 
nämndes ovan. Dessa substrat sönderdelades först med sax till bitar på 1-2 cm. Sedan blandades 
substrat och kalciumoxid noggrant i ett kärl med manuell omrörning. När blandningen var klar fick den 
stå i ett kärl i rumstemperatur i 20 dagar. Blandningen omrördes noga en gång var 5:e dag. 
 

4.1.5.3  Förbehandling med ultraljud 
Ett ultraljudsbad av modellen J.P. Selecta Ultrasons 110 W har använts för förbehandlingen. Substratet 
behandlades under så lång tid att en totaleffekt uppnås på 480 W/liter. Då en del av substratet var torrt 
har vatten tillsatts för att ge förbehandlingen rätt förutsättningar. Det innebär dock att TS inte har kunnat 
mätas med tillförlitlighet efter genomförd rötning. 
 

4.1.6  Analyser och utrustning 
Analys av TS utfördes genom att placera ett uppvägt prov i en aluminiumbehållare som sedan 
placerades i en ugn med temperaturen 105°C i 24 timmar. Efter behållaren tagits ut ur ugnen räknades 
torrsubstansen fram genom att dividera den nya massan på substratet (allt vatten har då förångats) 
med massan före insättningen i ugnen. Torrsubstansmätningarna gjordes i duplikat varefter 
medelvärdet användes. Det torkade material användes sedan vidare för att fastställa glödningsförlusten 
(VS) och innehållet av kol och totalkväve och därmed C/N-kvoten. Analysen utfördes med en 
elementaranalysator av märket FlashEA 1112 Series NC Soil Analayzer. Vid analys av glödningsförlust 
brändes det torkade materialet i en förbränningsugn i 550°C under tre timmar. VS beräknades sedan 
som mängden torrsubstans minus mängden kvarvarande aska och utgör alltså den del av materialet 
som är organiskt och därmed nedbrytbart. Analyserna av glödningsförlust gjordes i duplikat varefter 
medelvärdet användes.  För mätning av pH-värde användes en pH-meter från Denver Instrument, 
modell 15. Slutligen utfördes analys av biogasens metaninnehåll med en gaskromatograf av märket 
Varian CP-3800 med varmtrådsdetektor och kapillärkolonn av märket Porabond Q.  
 
Under projektets gång har den gaskromatograf som använts för metanmätningar fått undergå en hel del 
underhållsarbete, vilket har gjort att antalet mättillfällen blivit lidande. Detta bidrog till att den höga 
frekvensen av mätningar som önskade uteblev. Trots detta har minst fyra analyser per försök utförts. 
Dessa är utspridda över rötningsperioden, vilket ger en bra totalbild över hur metanproduktionen 
utvecklas med ökande uppehållstid. 
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4.1.7  Beräkningar 
För att beräkna TS, VS och metanutbyte (m3 CH4/ ton VS) har följande formler använts:  
 
TS = (A-B) / (D-B) 
VS = (A-C) / (A-B) 
Metanutbyte = H / (E*F*G) * I 
 
A=Vikt form + torrt prov (24 timmar i 105°C)  
B=Vikt form 
C=Vikt form + glödgat prov (3 timmar 550°C)  
D=Vikt form + vått prov 
E=Våtvikt substrat (ton) 
F=TS (% av våtvikt)  
G=VS (% av TS) 
H=Total biogasproduktion (Nm3) 
I=Metaninnehåll (vol.- %) 
 

4.1.8  Beskrivning av utförda försök 
För varje substrat rötades blandningar med 5,10 och 15 % substrat. Den resterande volymen utgjordes 
av rötrest. Varje blandning behandlades med de tre förbehandlingsmetoderna, samtidigt som det alltid 
fanns med en obehandlad referens för varje blandning. Totalvolymen för varje försök bestäms utifrån 
substrategenskaper som TS och rötbarhet samt praktiska betingelser som sönderdelning etc. 
Procentsatserna är dock alltid desamma.  
 

4.1.8.1  Utrötningsförsök 1  
Under det första försöket rötades sockerbetor samt en blandning av sockerbetor/betblast. Problem i 
form av överjäsning uppstod vid en total mängd av 700 g varefter försöket fick startas om och skalas 
ner till en total mängd på 350 g. Den totala rötningstiden uppgick till 29 dagar.  
 

4.1.8.2  Utrötningsförsök 2 
Under det andra försöket rötades en blandning av halm/betblast. Baserat på TS bestod blandningen av 
74 % halm och 26 % betblast. Den totala rötningstiden uppgick till 27 dagar.  
 

4.1.8.3  Utrötningsförsök 3 
Under det tredje försöket rötades en batch majs och en batch vallensilage. Den totala rötningstiden 
uppgick till 26 dagar.  
 

4.1.8.4  Utrötningsförsök 4 
Under det fjärde försöket rötades halm. Vatten tillsattes för att blöta upp substratblandningen då halm 
har en väldigt hög TS. På grund av att vattnet upptog en stor del av flaskans volym fick försöket skalas 
ner med en faktor fyra. Då mängden prov i förhållande till den totala mängden i flaskorna var 25 % (175 
g/ 700 g) har TS beräknats utifrån denna förutsättning. Vid TS-beräkning användes alltså 25 % (d.v.s. 
provets massa) av den vid provtagningen totala uppmätta massan. Den totala rötningstiden uppgick till 
25 dagar. 
 

4.2  Litteraturvärden – metanutbyte för aktuella substrat 
Att hänvisa till litteraturvärden för metanutbyte är lite vanskligt. I detta projekt har det använts flera olika 
blandningar av substratet i fråga. Då dessa blandningar ger olika resultat vid rötning är det svårt att 
jämföra dessa med ett litteraturvärde som är baserat på en undersökning vid en speciell blandning. Det 
finns flera faktorer som kan spela in och som skiljer sig från våra rötningsförsök jämfört med det 
rötningsförsök som litteraturvärdet bygger på. Några exempel är bakteriekulturen i rötresten och 
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olikheter hos substratet som kan bero på bl.a. markstatus, lagringstid etc. Dessa faktorer kan ha stor 
betydelse för metanutbytet. Kontentan är att man bör vara aningen försiktig med att lägga för stor vikt 
vid själva jämförelsen med litteraturvärden. Istället bör det läggas mer fokus på att jämföra data på 
metanpotential från substraten som kommer från våra rötningsförsök där samma metodik och 
genomförande kan garanteras. I Tabell 2 redovisas metanpotentialerna för de i projektet inkluderade 
substraten. 
 
Tabell 2. Metanpotential enligt substrathandboken för de substrat som ingick i projektet26 
Substrat Metanutbyte (Nm3 CH4/ton VS) 
Sockerbeta 413 
Majs 351 
Sockerbetsblast 337 
Vall 300 
Halm 207 
 

4.3 Resultat – gasutbyten 
Resultaten redovisas i tabell- och grafform där laborerade värden enkelt kan jämföras. Viktiga ingående 
data är gasproduktion, metanhalt, TS, VS samt det beräknade metangasutbytet som vi valt att redovisa 
i enheten Nm3 CH4 /ton VS. På detta sett är alla energigrödor jämförbara oberoende på blandning. 
Gasproduktion och metanutbyte sammanställs och beräknas utifrån data från 25 dagars rötning för alla 
försök.  
 

4.3.1  Försök 1 – Sockerbetor 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Sockerbeta Ymp  
TS (% av vv) 22 1,5  
VS (% av TS) 98 61  
C/N-kvot 36 10,4  
    

                                                      
26 Referens: Substrathandboken, 2009. 
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Totalvikt av prov (g) 350 350 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
        
Efter rötning       
Gasvolym (ml biogas) 4239 3174 3015
pH (dag 29) 7,7 7,2 5,1
TS (% av vv) 22 22 22
VS (% av TS) 98 98 98
C/N-kvot 8,6 11,8 9,7
        
Metanhalt (%) vid dag       
9 69 1 1
12 71 4 2

16 35 2 1

29 66 48 4

Medelvärde 60 14 2

      

Metanutbyte under 25 dagar     

Nm3/kg VS 658 44 5

  

Gasproduktion och metanhalt över tid 

 
 
Från resultaten kan utläsas att gasproduktionen skiljer sig mellan blandningarna.Med 15 % inblandning 
blir gasproduktionen låg och ingen metan produceras. Det låga pH-värdet på 5,1 visar att 
metanogenerna är inhiberade. Med 5 % inblandning av sockerbetor ges en lägre gasproduktion men en 
hög metanproduktion. Det är det bästa valet vilket klart kan utläsas av metanutbytet. 
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4.3.1.1 Termisk förbehandling 
Totalvikt av prov (g) 350 350 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 3124 6835 3896
pH (dag 29) 7,9 7,8 5,2
TS (% av vv) 22 22 22
VS (% av TS) 98 98 98
C/N-kvot 9,6 10,4 9,8
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 70 73 1
12 70 73 1
16 73 74 1

29 40 67 3

Medelvärde 63 72 2

      

Metanutbyte under 25 dagar     

Nm3/kg VS 509 646 5

  

Gasproduktion och metanhalt över tid  

  
 
Den termiska förbehandlingen har påverkan på inblandning av 5 respektive 10 % sockerbetor. Nu är 
blandningen med10 % bättre än resterande.  
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4.3.1.2  Ultraljudsförbehandling 
Totalvikt av prov (g) 350 350 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 3763 6380 5428
pH (dag 29) 7,8 7,8 5,1
TS (% av vv) 22 22 22
VS (% av TS) 98 98 98
C/N-kvot 9,5 11,0 9,8
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 71 27 1
12 73 38 1
16 73 69 1
29 47 71 0
Medelvärde 66 51 1
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 640 409 4
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandlingen visar ett högre utbyte med mer gas för 10 % inblandning av sockerbetor. I 
övrigt är resultatet likt det som erhölls vid obehandlad sockerbeta.  
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4.3.1.3  Kemisk förbehandling 
Totalvikt av prov (g) 350 350 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 2125 4444 7606
pH (dag 29) 8,1 8 7,9
TS (% av vv) 2,2 3,1 4,4
VS (% av TS) 48 51 54
C/N-kvot 10,3 9,7 10,6
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 41 46 48
14 55 74 74
17 67 80 80
23 76 81 79
27 60 72 64
Medelvärde 60 71 69
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 327 416 457
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Behandling med CaO erbjuder ett bättre pH-förhållande för betor som annars ger höga koncentrationer 
av lättflyktiga syror under syrabildningssteget. Med denna basiska tillsatts går det även att röta betor i 
större kvantitet. Vid detta försök ger även den 15 % inblandningen resultat. Metaninnehållet är 
dessutom väldigt höga med toppvärden vid 81 %.  
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4.3.2 Försök 2 – Sockerbetor/Sockerbetsblast 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Betblast Sockerbeta Ymp 
TS (% av vv) 13 22 1,5
VS (% av TS) 84 98 61
C/N-kvot 11,8 36 10,4
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4.3.2.1 Obehandlat prov 
Totalvikt av prov (g) 350 349 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Blast 15% 10% 5%
Rötrest 80% 80% 80%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 4740 2250 1524
pH (dag 29) 7,4 5,2 4,2
TS (% av vv) 2,8 3 4
VS (% av TS) 67 70 77
C/N-kvot 10,8 9,5 9,5
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 71 27 1
12 73 38 1
16 73 69 1
29 47 71 0
Medelvärde 66 51 1
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 573 227 2
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Att iblanda blast som är mer kväverikt än betor ansågs kunna förbättre rötningsförhållandena. Dock är 
resultaten liknande de för enbart sockerbetor. Det kan anas att metanogenerna får en snabbare start 
vid inblandning av blast vid förhållande 10/10 %. Enbart 5 % inblandning av sockerbetor ger 
tillfredställande resultat. Det låga pH-värdet vid inblandning av 15 % sockerbetor visar på inhibering av 
metanogener.  
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4.3.2.2 Termisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 350 314 297
Sockerbetor 5% 10% 15%
Blast 15% 10% 5%
Rötrest 80% 80% 80%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 4872 2655 2646
pH (dag 29) 7,3 5,2 5
TS (% av vv) 3,1 3 3,1
VS (% av TS) 67 70 71
C/N-kvot 10,6 9,9 9,8
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 70 73 1
12 70 73 1
16 73 74 1
29 40 67 3
Medelvärde 63 72 2
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 788 498 10
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Den termiska förbehandlingen ger resultat i form av högre metanhalter och bättre metanutbyte från 
substratet gällande 5 och 10 % inblandning av sockerbetor. Det låga pH-värdet vid inblandning av 15 % 
sockerbetor visar på inhibering av metanogener.  
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4.3.2.3 Ultraljudsbehandling 
Totalvikt av prov (g) 350 350 349
Sockerbetor 5% 10% 15%
Blast 15% 10% 5%
Rötrest 80% 80% 80%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 2112 2324 5940
pH (dag 29) 5,1 5,1 7,4
TS (% av vv) 2,8 2,5 2,3
VS (% av TS) 72 75 64
C/N-kvot 9,6 9,1 11,3
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 71 27 1
12 73 38 1
16 73 69 1
29 47 71 0
Medelvärde 66 51 1
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 365 307 11
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandlingen ger sämre resultat respektive samma resultat som för det obehandlade 
substratet. Intressant är den höga gasproduktionen från dag 10 till 25 för inblandning av 15 % 
sockerbetor. Detta utan produktion av metan. Att ultraljudet ger påverkan kan konstateras. 
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4.3.2.4 Kemisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 350 350 350
Sockerbetor 5% 10% 15%
Blast 15% 10% 5%
Rötrest 80% 80% 80%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 8101 6833 5952
pH (dag 29) 8 7,8 7,9
TS (% av vv) 2 5,1 4,3
VS (% av TS) 57 52 48
C/N-kvot 10,6 11,2 11,4
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 55 62 59
14 68 78 75
17 75 77 76
23 77 76 72
27 83 78 79
Medelvärde 72 74 72
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 1488 1318 1101
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
Den kemiska förbehandlingen ger en stor påverkan av både metanhalt och gasmängd för alla tre 
blandningar. Metanutbytet är dubbelt så stort som för den obehandlade blandningen. Det går också  att 
avläsa så höga metanhalter som 83 %. pH-värdet är högt och bra för alla blandningar.  
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4.3.3 Försök 3 – Halm/sockerbetsblast 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Halm/blast Ymp 
TS (% av vv) 27,4 2,1 
VS (% av TS) 91 67 
C/N-kvot 54,5 9,7 
 



 
 

Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden 
Datum 

2011-06-22 
Uppdragsnr 

CELLSIM 
 

Grontmij AB / Högskolan i Halmstad 29 (74) 
 

4.3.3.1 Obehandlat prov 
Totalvikt av prov (g) 700 700 700
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 5259 9405 12084
pH (dag 29) 7,8 7,6 7,6
TS (% av vv) 2,5 4,1 3,9
VS (% av TS) 57 62 62
C/N-kvot 10,6 10,5 10,1
      
Metanhalt (%) vid dag     

9 56 56 60

14 62 61 66
17 41 61 64
23 65 59 56
27 60 59 54
Medelvärde 57 59 60
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 337 310 268
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Oavsett blandning är resultaten på metanutbyte liknande.10 och 15 % inblandning är inte färdigrötade 
vid 25 dagar utan kräver längre uppehållstid.  
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4.3.3.2 Termisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 700 700 700
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 4990 11352 14649
pH (dag 29) 7,9 7,7 7,6
TS (% av vv) 2,6 4,9 3,8
VS (% av TS) 62 73 64
C/N-kvot 10 10 11
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 56 57 54

14 59 53 66

17 55 59 63
23 64 57 56
27 64 54 54
Medelvärde 60 56 59
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 335 357 319
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
En hög och jämn gasproduktion, bra metanhalter tillsammans med bra pH oberoende av blandning. Om 
förbehandlingen har gett påverkan är svårt att utläsa. Metanutbytet är liknande det för det obehandlade 
substratet.  
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4.3.3.3 Ultraljudsbehandling 
Totalvikt av prov (g) 700 700 700
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 8800 11447 11748
pH (dag 29) 7,7 7,7 7,4
TS (% av vv) 4,7 3,2 4,6
VS (% av TS) 72 60 54
C/N-kvot 11,8 9,8 10,6
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 47 50 57

14 56 9 64

17 55 66 63
23 61 59 56
27 56 57 54
Medelvärde 55 48 59
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 549 309 258
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandlingen ger en ökning av metanutbytet för inblandning med 5 %. Då resterande 
blandningar ej ökar i samma ordning är resultaten svåra att säkerställa. 



 
 

Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden 
Datum 

2011-06-22 
Uppdragsnr 

CELLSIM 
 

Grontmij AB / Högskolan i Halmstad 32 (74) 
 

4.3.3.4 Kemisk behandling 
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 4492 9134 10120
pH (dag 29) 8 7,8 7,6
TS (% av vv) 2,8 5,5 4,2
VS (% av TS) 46 53 58
C/N-kvot 12,1 13 14,5
      
Metanhalt (%) vid dag     
9 43 53 54

14 59 58 62

17 69 61 65
23 70 64 56
27 45 64 54
Medelvärde 61 62 59
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 307 314 221
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Behandling med CaO ger liknande resultat som för obehandlat material. Dock verkar 
mikroorganismerna vara mer inhiberade under hydrolysen vilket gör att en mindre andel substrat har 
rötats vid försökets slut. Behandling med CaO kan kan därför inte rekommenderas till en halm/blast- 
blandning. 
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4.3.4 Försök 4 – Majs 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Majs Ymp 
TS (% av vv) 41 4,6 
VS (% av TS) 98 73 
C/N-kvot 88,3 9,5 
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4.3.4.1 Obehandlat prov 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 9165 14710 9049
pH (dag 29) 7,6 7,6 5,2
TS (% av vv) 4,1 4 4,4
VS (% av TS) 72 70 76
C/N-kvot 10,6 11,3 10
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 58 40 3
8 63 52 3

15 60 59 3

19 63 57 3
22 60 55 7
26 62 55 11
Medelvärde 61 53 5
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 462 320 13
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
En låg inblandning av majs ger goda resultat vad gäller metanutbyte. Dock är resultaten för 10 
respektive 15 % oväntande. Vid 15 % inblandning nås ett pH-värde på 5,6 vilket innebär att 
metanogenerna är inhiberade. Grafen visar att hydrolyssteget går mycket snabbt och stora mängder 
koldioxid bildas.  
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4.3.4.2 Termisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 10759 20520 24519
pH (dag 29) 7,7 7,6 7,6
TS (% av vv) 3,4 4,6 3,9
VS (% av TS) 69 74 73
C/N-kvot 10,6 10,4 10,1
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 59 53 24
8 65 62 40

15 63 62 62

19 71 62 65
22 64 56 63
26 69 58 59
Medelvärde 65 59 52
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 577 498 348
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Den termiska förbehandlingen ger påverkan på både inhibering och metanutbyte. Den 15 % 
inblandningen ger nu också resultat samt har fortfarande material kvar att röta vid försökets slut. 
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4.3.4.3 Ultraljudsbehandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 13458 24366 21586
pH (dag 29) 7,6 7,6 7,5
TS (% av vv) 3,7 3,4 3,1
VS (% av TS) 73 72 71
C/N-kvot 10,9 10,2 11
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 64 36 51
8 68 44 60

15 60 61 66

19 69 62 62
22 63 64 59
26 68 61 58
Medelvärde 65 55 59
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 725 544 352
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandlingen ger goda resultat i jämförelse med det obehandlade substratet. Bladningarn 5 
och 10 % ökar också i jämförelse med termisk förbehandling.  
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4.3.4.4 Kemisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas)                      10 093                      21 002                       26 136  
pH (dag 29) 7,7 7,7 7,6
TS (% av vv) 3,6 6,5 7,6
VS (% av TS) 65 63 65
C/N-kvot 10,3 12,6 11
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 56 66 27
8 63 67 29

15 69 57 58

19 74 60 63
22 69 61 68
26 74 60 69
Medelvärde 68 62 52
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 563 535 369
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Även den kemiska förbehandlingen ger bättre resultat än det obehandlade materialet. Vi ser jämna 
värden och ett stabilt pH-värde. Även för detta försök ger CaO en inhibering under uppstarten vid högre 
inblandning. Den 15 % -iga blandningen behöver därför en längre uppehållstid.  
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4.3.5 Försök 5 – Vallensilage 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Vallensilage Ymp 
TS (% av vv) 31 4,6 
VS (% av TS) 91 73 
C/N-kvot 11,8 9,5 
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4.3.5.1 Obehandlat prov 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas)                        5 896                      12 024                       15 488  
pH (dag 29) 7,8 7,7 7,7
TS (% av vv) 3,3 3,5 3,3
VS (% av TS) 72 64 61
C/N-kvot 10,1 10 9,8
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 55 58 47
8 62 67 55

15 67 66 65

19 65 61 66
22 68 64 66
26 66 60 64
Medelvärde 64 63 61
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 445 444 367
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Vallensilage ger goda jämna resultat med högt pH och låga C/N-kvoter.  
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4.3.5.2 Termisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 5911 11868 16589
pH (dag 29) 7,8 7,7 7,6
TS (% av vv) 3,4 3,7 3,5
VS (% av TS) 65 63 62
C/N-kvot 9,7 10 9,4
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 55 64 49
8 55 66 57

15 68 67 65

19 69 62 67
22 69 65 63
26 68 63 62
Medelvärde 64 65 61
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 447 451 393
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Termisk förbehandling av vall ger ingen påverkan.  
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4.3.5.3 Ultraljudsbehandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efterrötning     
Gasvolym (ml biogas) 7695 13964 12913
pH (dag 29) 7,7 7,6 7,6
TS (% av vv) 3,7 3,4 3,1
VS (% av TS) 72 64 65
C/N-kvot 10,7 10,1 10,3
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 56 55 64
8 63 60 66

15 64 66 58

19 59 59 65
22 65 63 64
26 62 61 61
Medelvärde 62 61 63
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 556 499 318
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandling av vall ger en något högre biogasproduktion i annars jämna resultat.  
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4.3.5.4 Kemisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 600 600 600
Halm blast 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 3660 7244 9713
pH (dag 29) 7,7 7,7 7,7
TS (% av vv) 5,1 3,2 3,7
VS (% av TS) 82 60 60
C/N-kvot 11,6 10,2 10,2
      
Metanhalt (%) vid dag     
6 53 48 51
8 56 53 58

15 64 66 65

19 64 63 65
22 67 69 63
26 65 66 62
Medelvärde 62 61 61
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 263 259 231
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Behandling med CaO på vall är ej att rekomendera då metanutbytet minskar i jämnförelse med 
obehandlad vall.  



 
 

Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden 
Datum 

2011-06-22 
Uppdragsnr 

CELLSIM 
 

Grontmij AB / Högskolan i Halmstad 43 (74) 
 

4.3.6 Försök 6 – Halm 
Ingående data till försöken är värden för TS, VS och C/N-kvot för sockerbetorna. Dessa används vidare 
vid beräkning av metanutbytet. 
 
  Halm Ymp 
TS (% av vv) 81 3,4 
VS (% av TS) 94 68 
C/N-kvot 88,3 10,5 
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4.3.6.1 Obehandlat prov 
Totalvikt av prov (g) 175 175 175
Halm 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 1232 3059 4048
pH (dag 29) 6,9 6,8 6,8
TS (% av vv) 3,2 4,8 5,1
VS (% av TS) 57 64 74
C/N-kvot 10 11,3 11,1
      
Metanhalt (%) vid dag      
4 5 14 22
12 51 56 51
15 59 59 57
24 60 56 54
25 60 57 54
Medelvärde 47 48 48
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 84 108 97
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Obehandlad halm ger ett förvånandsvärt lågt metanutbyte. Produktion är jämn och behöver en längre 
uppehållstid för att fullständigt utrötas.  
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4.3.6.2 Termisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 175 175 175
Halm 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 2160 3542 6930
pH (dag 29) 6,8 6,8 6,7
TS (% av vv) 3,1 4,2 5,5
VS (% av TS) 58 72 71
C/N-kvot 9,8 10,1 11,1
      
Metanhalt (%) vid dag     
4 8 19 30

12 59 58 53

15 56 63 51
24 59 59 54
25 59 60 55
Medelvärde 48 52 49
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 152 134 170
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Termisk förbehandling av halm ger ett något större metanutbyte. Även här behövs längre upphållstid för 
att fullständigt utröta provet. 
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4.3.6.3 Ultraljudsbehandling 
Totalvikt av prov (g) 175 175 175
Halm 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 945 2918 4799
pH (dag 29) 7 6,8 6,8
TS (% av vv) 3,8 5,2 5,3
VS (% av TS) 50 69 70
C/N-kvot 10,3 11,8 11,4
      
Metanhalt (%) vid dag     
4 4 19 32

12 42 57 54

15 54 59 56
24 57 57 54
25 58 57 55
Medelvärde 43 50 50
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 59 106 122
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Ultraljudsförbehandlad halm ger samma eller längre metanutbyte än obehandlad halm och är därför ej 
rekommenderat.  
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4.3.6.4 Kemisk behandling 
Totalvikt av prov (g) 175 175 175
Halm 5% 10% 15%
Rötrest 95% 90% 85%
      
Efter rötning     
Gasvolym (ml biogas) 2792 5689 7253
pH (dag 29) 6,8 6,8 6,8
TS (% av vv) 2,9 4 4,9
VS (% av TS) 43 56 69
C/N-kvot 15,4 10,6 11,6
      
Metanhalt (%) vid dag     
4 14 23 31

12 60 53 53

15 64 60 59
24 60 56 55
25 61 56 56
Medelvärde 52 50 51
      
Metanutbyte under 25 dagar     
Nm3/kg VS 211 206 186
  
Gasproduktion och metanhalt över tid  

 
 
Förbehandling med CaO ger en klar ökning av metanutbytet. Dock behövs fortfarande längre 
upphållstid.  
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4.3.7 Sammanställning av försök 
Nedan en sammanställning av metanutbytet under försöken (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Metanutbytet för de olika batchförsöken. 
Sammanställning av metanutbyte (Nm3/kg VS)             
% förändring från obehandlat     %     %     % 
Blandning  5%    10%    15%    

Försök 1 – Sockerbetor                  
Obehandlade  658   44    5    
Termisk behandling  509 ‐23% 646 1368%  5  ‐

Ultraljuds behandling  640 ‐ 409 830%  4  ‐

Kemisk behandling  327 ‐50% 416 845%  457  100%

                    
Försök 2 – 
Sockerbetor/Sockerbetsblast                  
Obehandlade  573   227    2    
Termisk behandling  788 38% 498 119%  10  ‐

Ultraljuds behandling  365 ‐36% 307 35%  11  ‐

Kemisk behandling  1488 160% 1318 481%  1101  100%

                    
Försök 3 – Halm/sockerbetsblast                  
Obehandlade  337   310    268    
Termisk behandling  335 ‐ 357 15%  319  19%

Ultraljuds behandling  549 63% 309 ‐  258  ‐

Kemisk behandling  307 ‐ 314 ‐  221  ‐18%

                    

Försök 4 – Majs                  
Obehandlade  462   320    13    
Termisk behandling  577 25% 498 56%  348  100%

Ultraljuds behandling  725 57% 544 70%  352  100%

Kemisk behandling  563 22% 535 67%  369  100%

                    

Försök 5 – Vallensilage                  
Obehandlade  445   444    367    
Termisk behandling  447 ‐ 451 ‐  393  ‐

Ultraljuds behandling  556 25% 499 12%  318  ‐13%

Kemisk behandling  263 ‐41% 259 ‐42%  231  ‐37%

                    

Försök 6 – Halm                  
Obehandlade  84   108    97    
Termisk behandling  152 81% 134 24%  170  75%

Ultraljuds behandling  59 ‐30% 106 ‐  122  26%

Kemisk behandling  211 151% 206 91%  186  92%
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Datan visar att förbehandling ger resultat, dock inte alltid ett positivt sådant. Anmärkningsvärt är hur 
den kemiska förbehandlingen ger ett mycket positivt resultat på substrat som sockerbetor som annars 
kan genera problem genom syra akumelering. Vi kan också utläsa att alla förbehandlingsmetoderna ger 
ett positivt utslag på majs. 
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5 Modell för simulering av biogasflöden 
Med grunden i försöken har en modell för att beräkna metangasproduktionen vid olika 
substratkoncentrationer tagits fram. Denna används för att beräkna investeringsutrymmet för 
förbehandlingsmetoden vid den aktuella substratkoncentrationen. Modellen begränsas till att endast 
beräkna produktionen som motsvaras av de försök som genomförts. Mellan försöken med samma 
substrat används kvadratisk interpolation för att beräkna gasproduktionen. I det följande kapitlet 
beskrivs hur modellen togs fram och hur den skall användas. Vidare beskrivs modellens begränsningar 
och de problem de förväntas skapa. 
 

5.1 Framtagande av modell 
Modellen skall användas för att bedöma effekterna av olika förbehandlingar samt bedöma 
investeringsmarginalen därav. Modellen baseras på de försök som utförs av HH. De olika substraten 
testas i tre olika blandningar med ymp. Varje blandning delas upp i fyra delar, en som behålls som 
referens och tre som förbehandlas med olika metoder. Tillgänglig mätdata är; 
 

• producerad gasvolym per dag,  
• metanhalt vid några tillfällen under experimentets gång samt 
• andelen TS och andelen VS av TS för respektive substrat, ymp samt varje flaska innan och 

efter experimentet, dessutom mäts 
• pH-värdet i varje flaska då experimentet avslutas.  

 
Eftersom modellen skall användas för att beräkna investeringsutrymmet för den aktuella 
förbehandlingsmetoden måste modellen räkna fram värdet på den gasen som produceras. Eftersom 
det är metangasen som är intressant, är det mängden producerad metangas som skall beräknas. 
Kostnaden för att utvinna metangasen ur rågasen beaktas inte. Ett problem med detta angreppssätt är 
att den producerade rågasen mäts varje dag medan metangaskoncentrationen endast mäts fyra till sex 
gånger per experiment. För att lösa detta problem antogs det att metangasproduktionen är den samma 
fram till metangasen mäts. Detta innebär att metankoncentrationen antas vara konstant mellan 
mättillfällena. Det konstanta värdet på koncentrationen är den efterföljande mätningen. Då kan den 
producerade metangasen beräknas som summan av rågasproduktionen under dagarna mellan 
mätpunkterna multiplicerat med den efterföljande koncentrationen. Motsvarande metod används även 
för de återstående dagarna och mätpunkterna. 
 
Genom att isolera massan av de reaktiva ämnen (VS) och normera metangasproduktionen mot denna 
massa, kan sammansättningen av substraten tillåtas variera lite och ändå ”passa” inom ramen för 
experimenten. Fukthalt och inerta komponenter i substratet kan därmed tillåtas variera. 
Metanproduktionen beräknas baserat på substratets VS-massa. Även metangasflödet kan beräknas 
utifrån massflödet av VS. 
 
För varje förbehandlingsmetod och referensen, utan förbehandling, skapas en serie bestående av de 
tre olika blandningarna mellan substrat och ymp. Dessa punkter används för att anpassa en 
andragradsekvation. Denna ekvation beskriver alltså sambandet mellan den summerade produktionen 
av metangas normerad mot massan vs i substratet, d.v.s. [ml CH4/g vs] och fördelningen mellan 
substratets vs och ymp. 
 
Den anpassade och normerade mätdata från testerna av blandningen av halm och blast kan ses 
tillsammans med kurvanpassningarna i Figur 2. 
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Figur 2. Detta diagram visar förbehandlad mätdata från experimenten tillsammans med kurvanpassningarna. Varje 
punkt representerar data från en flaska, färgerna de olika förbehandlingsmetoderna och de heldragna linjerna visar 
kurvanpassningarna. På x-axeln visas koncentrationen och på y-axeln visas den normerade 
metangasproduktionen. Har visas även begränsningarna i det tillåtna området med de heldragna vertikala linjerna. 
 
För varje substrat blir det alltså fyra andragradsekvationer, tre förbehandlingsmetoder (termisk, ultraljud 
och kemisk förbehandling) samt referensen utan förbehandling. Från dessa ekvationer skapas en 
funktion som beskriver alla experimenten och som kan interpolera mellan de olika koncentrationerna. 
Genom att anropa denna två gånger, en gång med den valda förbehandlingen och en gång utan 
förbehandling, kan skillnaden i metanproduktion beräknas. Då ett ekonomiskt värde per Nm3 metangas 
kan ansättas kan värdet av förbehandlingen beräknas. 
 

5.2 Användningsområden 
Modellen kan användas för att beräkna investeringsmarginalen för förbehandlingsanläggningen baserat 
på det aktuella substratet. Kravet är att substratet är ett av de testade substraten samt att det blandas 
med en koncentration som ligger inom de testade koncentrationerna. På grund av att substrat kan 
reagera med varandra på olika sätt väljs otestade blandningar av substrat bort från modellen. Det som 
inte är validerat med hjälp av experiment exkluderas från modellen eftersom det inte går att säga vad 
resultatet skulle bli. Detta innebär att modellen genererar felmeddelandet ”värdefel” vid felaktiga 
koncentrationer eller otestade substratblandningar skrivs in, se figur 9. 
 

5.3 Avgränsningar 
Modellen är baserad på de utförda experimenten, men tillåts interpolera mellan dessa i andelen VS. 
Modellen tillåts inte blanda olika substrat om inte blandningen är testad, modellen tillåts vidare inte att 
över eller understiga den testade ympandelen för det aktuella substratet. Detta för att dessa områden 
är otestade och modellfelet skulle bli oöverskådligt. 
 
Ett stort problem för resultatet är att det är svårt att bestämma hur säkra mätdata är. Eftersom varje 
”punkt” i mätdata endast representerar en flaska går det inte att bestämma hur stor spridning det finns i 
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mätdata. Det går alltså inte att säga om resultatet är en engångshändelse eller om det skulle bli så för 
varje flaska med den aktuella förbehandlingen och den aktuella blandningen. 
 
För att ta fram en tillförlitlig modell krävs fler försök. För att få fram en någorlunda tillförlitlig modell 
skulle det krävas minst två flaskor till för varje punkt. Detta innebär åtta flaskor till per substrat. 
 
Modellen är uppbyggd för att det skall vara lätt att lägga till nya data. Det skulle även vara möjligt att 
lägga till fler substrat och blandningar. Modellen består av ett andragradspolynom per substrat och 
förbehandling samt de begränsningar som gäller för det substratet. Polynomet beskrivs endast med 
sina parametrar vilka lätt kan genereras direkt i Excel och klippas in i funktionen tillsammans med 
begränsningarna. Skulle exempelvis experimenten utökas med åtta flaskor till per substrat skulle bara 
dessa parametrar behöva justeras. Fler substrat skulle innebära en utökning av urvalskriteriet, nya 
parametrar samt några if-satser enligt ett förutbestämt mönster. Med urvalskriteriet avses blandningen 
av substrat och ymp samt vald förbehandlingsmetod. 
 

5.4 Parametrar 
Användargränssnittet för modellen visas i Figur 3 och Figur 4. I Figur 3 kan användaren skriva in de 
aktuella andelarna TS och VS. Data från de testade materialen är inskrivna för att underlätta för 
användaren, det antas alltså att dessa värden är typiska men möjliga att ändra. 
 
I figurerna nedan visas hur modellen används för två typiska substrat. Det första är en blandning av 
halm och blast. Först skrivs substratets massflöde in i kg/29 dagar. De 29 dagarna motsvarar 
experimentens löptid. Därefter kontrolleras TS- och VS-halterna och justeras om det krävs. Därefter 
skrivs ympflödet in, denna måste justeras så att blandningen hamnar inom ramen för de experiment 
som är gjorda. Det är även lämpligt att optimera gasutbytet ml CH4 per gram VS (som visas i Figur 6), 
genom att justera blandningen med ymp. Därefter bestäms förbehandlingsmetod genom att skriva ”Ja” 
eller ”Nej” i rutorna. Även här kan det vara lämpligt att optimera valet av förbehandlingsmetod utifrån 
värdet av förbehandlingen i Figur 5. 
 
Indata Flöde [kg/29dagar] TS VS vs-Flöde [kg/29dagar] Andel
Halm/Blast 50 000                  0,274 0,91 12 467                     1,25%
Blast -                        0,13 0,84 -                            0,00%
Betor -                      0,22 0,98 -                           0,00%
Majs 0,41 0,98 -                            0,00%
Vallensilage -                        0,31 0,91 -                            0,00%
Halm 0,81 0,94 -                            0,00%
Vatten -                        0 0 -                            0,00%
Ymp 950 000                0,015 0,61 8 693                       0,87%
Summa 1 000 000             21 160                    2,12%  
 
Gasvärde 0,3945 kr/kWh  
 
Förbehandling
Termisk (70 oC) Nej
Ultraljud Ja
Kemisk Nej  
Figur 3. Figuren visar modellens indatafält. De gula områdena är indata, de grå är beräknade värden. 
 
Metanproduktion Vald förbehandling Utan förbehandling
Specifik produktion 495                     309                     ml/g/29dagar
Volymflöde 6 173                   3 847                    Nm3/29dagar
Effekt 59 689                 37 201                kWh/29dagar
Ekonomiskt flöde 23 547                  14 676                  kr/29 dagar
Värde av förbehandling 8 872                  kr/29 dagar  
Figur 4. Figuren visar modellens resultatfält. De brandgula områdena är där resultatet visas. 
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Från exemplet som visas i Figur 5 och Figur 6 kan det utläsas att investeringsmarginalen för 
ultraljudsbehandling är ca 9 kkr per månad vid ett substratflöde av halm och blast på 50 ton per månad. 
Värdet på metangasen sattes till 0,3945 kr/kWh. 
 
I Figur 5 kan motsvarande blandning ses för majs. 
 
Indata Flöde [kg/29dagar] TS VS vs-Flöde [kg/29dagar] Andel
Halm/Blast -                        0,274 0,91 -                            0,00%
Blast -                        0,13 0,84 -                            0,00%
Betor -                      0,22 0,98 -                           0,00%
Majs 50 000                  0,41 0,98 20 090                     2,01%
Vallensilage -                        0,31 0,91 -                            0,00%
Halm 0,81 0,94 -                            0,00%
Vatten -                        0 0 -                            0,00%
Ymp 950 000                0,015 0,61 8 693                       0,87%
Summa 1 000 000             28 783                    2,88%  
 
Gasvärde 0,3945 kr/kWh  
 
Förbehandling
Termisk (70 oC) Nej
Ultraljud Ja
Kemisk Nej  
Figur 5. Figuren visar modellens indatafält. De gula områdena är indata, de grå är beräknade värden. 
 
 
Metanproduktion Vald förbehandling Utan förbehandling
Specifik produktion 709                     446                     ml/g/29dagar
Volymflöde 14 246                  8 955                    Nm3/29dagar
Effekt 137 761               86 593                kWh/29dagar
Ekonomiskt flöde 54 347                  34 161                  kr/29 dagar
Värde av förbehandling 20 186                 kr/29 dagar  
Figur 6. Figuren visar modellens resultatfält. De brandgula områdena är där resultatet visas. 
 
 
I detta exempel visar det sig att förbehandlingen genererar en investeringsmarginal på ca 20 
kkr/månad. Värdet på metangasen sattes även här till 0,3945 kr/kWh. 
 
Som visats här med två exempel är det ganska enkelt att handa modellen. Blir det ”#VÄRDEFEL!” i 
modellen är det något fel i indata och dessa bör justeras. Detta kan ses i Figur 7. 
 
Metanproduktion Vald förbehandling Utan förbehandling
Specifik produktion #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! ml/g/29dagar
Volymflöde #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! Nm3/29dagar
Effekt #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! kWh/29dagar
Ekonomiskt flöde #VÄRDEFEL! #VÄRDEFEL! kr/29 dagar
Värde av förbehandling #VÄRDEFEL! kr/29 dagar  
Figur 7. Figuren visar modellens resultatfält vid felaktiga indata. De brandgula områdena är där resultatet visas. 
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5.5 Programutveckling 
Koden är gjord för att enkelt kunna utökas och förfinas med fler experiment. Det som krävs är att 
mätdata finns tillgängligt och kan anpassas till det format som krävs av modellen. Här följer en 
kortfattad beskrivning av vad som krävs för att göra olika typer av uppdateringar eller expansion av 
modellens användningsområden. 
 

• Fler substrat kan läggas in eftersom koden är indelad efter substraten, därmed kan nya 
substrat läggas in om urvalskriteriet utökas med fler substrat. 

• Blandningar av befintliga substrat kan läggas in på motsvarande sätt, men detta blir mer 
komplicerat eftersom det krävs en 3D-mappning av experimenten. De tre dimensionerna är; 
 

1.  förhållandet mellan de två substraten och 
2.  andelen ymp mot 
3.  metangasproduktionen/g VS 

 
• Fler experiment med samma substrat för att öka tillförlitligheten i modellen infogas genom att 

anpassa parametrarna i polynomen som beskriver de aktuella substraten. 
• Fler förbehandlingsmetoder införs genom att lägga till det på indatagränssnittet samt i 

urvalskriteriet samt som extra polynom till de aktuella substraten. 
 
Sammanfattningsvis går det ganska enkelt att förfina och utöka modellen då experimenten som krävs 
som grund för mätdata väl är gjorda. Modellen tillåts simulera genom den interpolation som tillåts 
mellan de faktiska datapunkterna. 
 

6 Ekonomi 

6.1 Gårdsanläggning 
Projektet syftar till småskalig lantbruksbaserad biogasproduktion. En genomsnittlig mjölkgård i Sverige 
har cirka 70 kor. Varje ko inklusive rekrytering generar ungefär 25 ton gödsel per år27, vilket ger totalt 
1 750 ton. Det är idag inte lönsamt att producera biogas med så ”små” mängder gödsel. Med aktuella 
energipriser krävs det en gård på minst 200-300 mjölkkor (eller samrötning med gödsel från flera 
gårdar) för att rötning ska vara ett realistiskt alternativ. Det innebär cirka 5 000 ton substrat eller gödsel.  
 
En av förutsättningarna i detta projekt är att gödseln ska blandas med en viss andel halm och/eller 
energigrödor. För att TS-halten inte ska överstiga 10-12 % bör andelen energigrödor eller halm inte 
överskrida 10 % av mängden gödsel. Det motsvarar ungefär 500 ton per år. Vid rötförsöken uppgick 
andelen energigrödor/halm till mellan 5-15 %. De ekonomiska beräkningarna nedan förutsätter dock en 
andel på 10 % energigrödor/halm.  
 
Utifrån dessa substratmängder, aktuell substratsammansättning och belastning bedöms den aktiva 
rötningsvolymen uppgå till 410 m3 med 30 dagars uppehållstid. Den aktiva volymen brukar motsvara 90 
% av rötkammarens verkliga storlek, vilket ger en volym på cirka 500 m3 med marginal för ökad 
belastning under kortare eller längre period.  
 
De ekonomiska förutsättningarna för att producera biogas i liten skala på gårdsnivå är trots allt 
vanskliga, även om substratmängderna skulle överstiga 5 000 ton per år. En del leverantörer påtalar 
även detta, men en ännu större anläggning skulle innebära att stora mängder gödsel kommer att 
behöva transporteras (för en genomsnittlig mjölkgård) och då ställs även helt andra krav på exempelvis 
hygienisering och miljötillstånd. Därför har beräkningar gjorts på ovanstående substratmängder för att 
möjliggöra rötning på så kallad gårdsnivå, som är en förutsättning för projektet.   
                                                      
27 Referens: Gödsling och kalkning, 2010. 
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Även om biogasproduktionskostnaderna inte är relevanta för att besvara frågan huruvida olika 
förbehandlingsmetoder på olika substrat är kostnadseffektivt eller inte så kan det vara väsentlig att 
diskutera detta eftersom den totala biogasproduktionskostnaden påverkas av det substrat som matas in 
i rötkammaren. Det gör vissa substrat mer intressanta än andra.  
 
För lantbrukarna finns det biogasstöd enligt LBU (Landsbygdsutvecklingsprogrammet) på 30 % av 
investeringen eller maximalt 1,8 MSEK. Beräkningarna nedan förutsätter ett stöd på 30 %.  
 
Det finns även ett förslag från Energimyndigheten på ett metanreduceringsstöd från gödselbaserad 
biogasproduktion på 0,20 kr/kWh. Det skulle innebära helt andra premisser för småskalig 
biogasproduktion. Eftersom denna subvention inte är implementerad än kommer beräkningarna inte att 
beakta detta stöd. 
 

6.2 Biogasproduktion 

6.2.1 Investering 
 
Investeringskostnaderna bygger på offerter, tidigare utredningar och erfarenheter samt uppgifter från 
befintliga gårdsanläggningar. 
 
Tabell 4. Ekonomiska förutsättningar för investering i en biogasanläggning på 500 m3  
ek. livslängd 15 År 
Kalkylränta 6 % 

Paybackmetoden (annuitet) 
 
De absolut billigaste och enklaste gårdsbaserade biogasanläggningarna innebär en investering på 
mellan 2,7-4 MSEK för flytgödsel från 100-300 mjölkkor (www.gotenegardsbiogas.se). I det priset 
ingår ej eventuella utredningar, geoundersökningar, markarbete, fundament, rötrestlager, 
förbehandlingssystem (blandningstank för torrare material med omrörare), infrastruktur såsom el, 
vatten, avlopp och eventuell tillfartsväg. I detta projekt består en andel av substratet av torrare 
material som energigrödor och halm. Det krävs således att gårdsanläggningen utrustas med ett 
enklare förbehandlingssteg så att även dessa material kan rötas.  
 
Andra leverantörer av gårdsanläggningar som kontaktats för prisuppgifter är: Bygglant, SBI och 
Läckeby water.  
 
Tabell 5 visar en total investeringskostnad på 5,8 MSEK för en gårdsanläggning som hanterar totalt 
5 000 ton substrat per år, varav 500 ton energigrödor eller halm. 
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Tabell 5. Investeringskalkyl för en gårdsanläggning som hanterar 5 000 ton substrat/år 
Mottagningssystem 800 000 SEK 
Substratlager 250 000 SEK 
Rötreaktor 1 300 000 SEK 
Rötrestlager 450 000 SEK 
Gaslager 200 000 SEK 
Gasfackla 120 000 SEK 
Gasfläkt 60 000 SEK 
Transformator och kraftmatning 200 000 SEK 
El, styr och regler 300 000 SEK 
Gas- och slamledningar 500 000 SEK 
Projektering, förfrågan och upphandling bygg o mark 250 000 SEK 
Markarbete, fundament 200 000 SEK 
VA 250 000 SEK 
Besiktning 60 000 SEK 
Summa 4 940 000 SEK 
Oförutsett, 10 % 494 000 SEK 
Totalentreprenadsarvode, 7 % 345 800 SEK 
Totalt uppskattad investeringskostnad 5 779 800 SEK 
Totalt uppskattad investeringskostnad med LBU-stöd 4 045 860 SEK 
 
Med LBU-stöd hamnar investeringen på ca 4 MSEK. I kostnaden ingår även plansilo för lagring av 
energigrödor och lagerlokal för halm. 
 

6.2.2 Biogasproduktionskostnad exklusive förbehandling för några substrat 
Investeringen påverkar framför allt kapitalkostnaden i en biogasproduktionskalkyl, men 
biogasproduktionskostnaderna tar hänsyn till alla kostnader som rör biogasproduktionen, exempelvis 
drift,underhåll och substratkostnader. För att beräkna produktionskostnaden per energienhet måste 
hänsyn även tas till gasutbytet.  
 
Gasutbytet eller metanproduktionen kan variera från gård till gård även om 
substratsammansättningarna är likartade. Det är därför svårt att göra teoretiska beräkningar som ska 
överensstämma med verklig gasproduktion utifrån ett visst substrat. Beräkningarna nedan bygger 
därför på rötförsöken där inget annat anges   
 
Förutsättningarna för de ekonomiska biogasproduktionskostnaderna visas i Tabell 6.  
 
Kostnaderna bygger på uppgifter från leverantörer, men också på drifterfarenheter från befintliga 
anläggningar. 
 
Tabell 6. Förutsättningar för de ekonomiska biogasproduktionsberäkningarna 
El 0,6 kr/kWh 
Drifttid 8 410 h/år 
Underhåll 2,5 % 
Metanhalt 60 vol-% 
Metanförlust 0 vol-% 
Värmebehov 0,045 kWh värme/kWh biogas 
Värme 0,5 kr/kWh 
Elbehov 0,200 kWh el/Nm3 biogas 
Vattenkostnad 10 kr/m3 
Personal 600 000 kr/år 
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6.2.2.1 Majs 
Tabell 7 visar en kostnadskalkyl för nötflyt (ymp) (4 500 ton) och majs eller vall (500 ton våtvikt) 
som energigröda. Med 10 % majs som energigröda och 90 % nötflyt ligger gasproduktionen på 
1,03 GWh/år enligt rötförsöken. 
 
Tabell 7. Produktionskostnadskalkyl för en gårdsbaserad biogasanläggning på 500 m3 inklusive drift, underhåll och 
substratkostnader (majs). 
Kostnadskalkyl kr/år  
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 416 573  
Underhåll och service maskinutrustning 144 495  
El, 0,03 GWh/år 20 662  
Värme, 0,05 GWh/år 23 175  
Personal, 25 % tjänst 150 000  
Analyser 20 000  
Järnklorid 8 858  
Substratkostnader, 1100 kr/ton TS 181 500  
Kostnader 965 263  
     
Produktionskostnad biogas 0,937 kr/kWh utgående biometan 
 
Utifrån denna gasproduktion blir produktionskostnaden 0,94 kr/kWh biometan. Det är högt med tanke 
på aktuella energipriser. 
 

6.2.2.2 Vall 
Tabell 8 visar gasutbytet från nötflyt (ymp) (4 500 ton) och vall (500 ton våtvikt) som energigröda. Med 
10 % vall som energigröda och 90 % nötflyt ligger gasproduktionen på 1,34 GWh/år enligt rötförsöken. 
Substratkostnaderna har uppskattats till densamma som för majs.  
 
Tabell 8. Produktionskostnadskalkyl för en gårdsbaserad biogasanläggning på 500 m3 inklusive drift, underhåll och 
substratkostnader (vall) 
Kostnadskalkyl kr/år  
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 416 573  
Underhåll och service maskinutrustning 144 495  
El, 0,04 GWh/år 26 881  
Värme, 0,06 GWh/år 30 150  
Personal 150 000  
Analyser 20 000  
Järnklorid 11 524  
Substratkostnader, 1100 kr/ton TS 181 500  
Kostnader 981 123  
     
Produktionskostnad biogas 0,732 kr/kWh utgående biometan 
 
Produktionskostnaden blir således lägre för vall jämfört med majs eftersom gasutbytet var större enligt 
rötförsöken. 
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6.2.2.3 Halm/blast 
Tabell 9 visar produktionskostnaden för halm och blast (50 % av varje substrat). Enligt rötförsöken var 
gasutbytet 0,95 GWh/år. 
 
Tabell 9. Produktionskostnadskalkyl för en gårdsbaserad biogasanläggning på 500 m3 inklusive drift, underhåll och 
substratkostnader (halm/blast) 
Kostnadskalkyl kr/år  
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 416 573  
Underhåll och service maskinutrustning 144 495  
El, 0,03 GWh/år 19 057  
Värme, 0,04 GWh/år 21 375  
Personal 150 000  
Analyser 20 000  
Järnklorid 8 170  
Substratkostnader, 800 kr/ton TS 132 000  
Kostnader 911 670  
     
Produktionskostnad biogas 0,960 kr/kWh utgående biometan 
 
Produktionskostnaden blir högre än för majs och vall även om substratkostnaderna är något lägre (800 
kr/ton). Det beror på det relativt låga gasutbytet från substratsammansättningen.  
 

6.3 Förbehandlingssystem 
Tidigare utredningar och försök har visat att förbehandling av substrat som halm och energigrödor ökat 
gasutbytet. Termisk behandling (ångexplosion) av exempelvis halm tillsammans med en kemisk 
förbehandling har visat på mycket goda resultat. Frågan som ska utredas är om energi- eller 
kapitalkostnaden inklusive drift och underhåll för de olika förbehandlingsstegen motsvarar värdet på 
den ökade gasproduktionen (kWh/år). I modellen framgår hur stort investeringsutrymmet blir för de olika 
substraten och de olika förbehandlingsmetoderna utifrån rötförsöken. Detta investeringsutrymme måste 
vägas mot kostnaderna för förbehandlingen. 
 
Den årliga kostnaden för de olika förbehandlingssystemen beskrivs nedan. I vissa fall har det varit svårt 
att få tag i leverantörer som levererar helhetslösningar och därmed totala kostnadsbilder. Det har 
inneburit att prisbilden för vissa komponenter har uppskattats med hjälp av Grontmijs tidigare 
erfarenheter och offerter från företag som levererar delkomponenter som exempelvis värmeväxlare. 
Alla förfrågningar som skickats ut har heller inte besvarats. Detta kan borga för vissa felaktigheter i 
beräkningarna.   
 

6.3.1 Termisk behandling 
Termisk behandling i detta försök har inneburit att substraten upphettats till 70°C en timme, vilket 
harmoniserar med gällande hygieniseringskrav. Allt material (5 000 ton) kommer att genomgå 
hygiensering för att beräkningarna ska vara realistiska och kunna användas i praktiken. Efter 
förbehandlingen pumpas materialet in för vidare rötning.   
 
Förutsättningarna för beräkningarna visas i Tabell 10. 
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Tabell 10. Förutsättningarna för beräkningarna för termisk behandling 
Förutsättning   Enhet Kommentar 
Ränta 6 %   
Avskrivningstid 10* År Maskinutrustning 
Underhållskostnad 2 %/investering Maskinutrustning 
Underhållskostnad 1 %/investering Övrigt 
Energi 0,6 kr/kWh   
    

* För maskinkomponenter är vanlig avskrivningstid 5 år, men i genomsnitt bygger beräkningarna på 10 år för all 
maskinutrustning. För biogasanläggningen ovan är den genomsnittliga avskrivningstiden 15 år eftersom lager, 
fundament mm ingår.   
 
Något förenklat så innebär komponenterna i ett termiskt förbehandlingssteg:  

• 2 stycken hygieniseringstankar (intermittent hygiensering i två steg)  
• 1 st. värmeväxlare  
• 1 st. värmeåtervinningssystem 

 
I Tabell 11 redovisas de aktuella kostnaderna.  
 
Komponenterna ska sammanlänkas och installeras. Totalt hamnar investeringen på 1,78 MSEK. 
Kapitalkostnad, drift och underhåll uppskattas till 0,31 MSEK per år, se Tabell 12. 
 
Tabell 11 Kostnader för komponenter, termisk förbehandling (70°C under 1 timme) 
Hygieniseringstankar 360 000 SEK 
Värmeväxlare 165 000 SEK 
Värmeåtervinningssystem 630 000 SEK 
Ledningar/rör 100 000 SEK 
Installation 120 000 SEK 
El, styr och regler 60 000 SEK 
VA 50 000 SEK 
Besiktning 40 000 SEK 
Summa 1 525 000 SEK 
Oförutsett, 15 % 152 500 SEK 
Totalentreprenadsarvode, 7 % 106 750 SEK 
Totalt uppskattad investeringskostnad 1 784 250 SEK 

 
Tabell 12. Kostnadskalkyl för termisk förbehandling (70°C under 1 timme) 
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 179 014 SEK/år 
Underhåll och service maskinutrustning 17 843 SEK/år 
Drift 84 000 SEK/år 
Vatten 1 000 SEK/år 
Personal 30 000 SEK/år 
Kostnader 311 857 SEK/år 

 
Enligt rötförsöken stiger gasutbytet med 58 % vid termisk förbehandling av majs. Enligt modellen 
generar det ett investeringsutrymme på 90 000 kr/mån (rågasvärde: 0,27 kr/kWh). Eftersom den 
termiska behandlingen kostar 0,31 MSEK per år finns det i teorin goda förutsättningar för en sådan 
investering samtidigt som materialet hygieniseras. 
 
Tabell 13 visar biogasproduktionskostnaden inklusive termisk förbehandling som kan jämföras med en 
total biogasproduktionskostnad utan förbehandling som ligger på över 0,90 kr/kWh. För fler substrat 
hänvisas till modellen, se kapitel 5.  
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Tabell 13. Kostnadskalkyl för biogasproduktion med termisk förbehandling 
Kostnadskalkyl kr/år  
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 389 787  
Underhåll och service maskinutrustning 144 495  
El, 0,05 GWh/år 32 497  
Värme, 0,07 GWh/år 36 450  
Personal 150 000  
Analyser 20 000  
Järnklorid 13 932  
Substratkostnader 181 500  
Kostnader 968 662  
Termisk förbehandlingskostnad 311 000  
Total kostnad 1 279 662  
Produktionskostnad biogas 0,790 kr/kWh utgående biometan 

 
Biogasproduktionskostnaden sjunker till 0,79 kr/kWh jämfört med utan förbehandling som låg på 0,94 
kr/kWh.  
 

6.3.2 Kemisk behandling 
Den kemiska behandlingen innebär att substraten mixas med bränd kalk (CaO) under 20 dagar innan 
rötning. Bränd kalk används inom jordbruket i dag som en markförbättrande åtgärd, framför allt på 
lerjordar. Kalken förbättrar markstrukturen samtidigt som pH-värdet höjs. I försöken har andelen bränd 
kalk uppgått till 6 % av andelen energigröda/halm (våtvikt). Beräkningarna nedan bygger på att endast 
grödan/halmen förbehandlats och inte ympen eller nötgödseln.   
 
Förutsättningarna för kostnadsberäkningarna beskrivs i Tabell 14. Mängden kalk uppgår till 30 ton per 
år med 500 ton energigröda/halm. 
 
Tabell 14. Ekonomiska förutsättningar för beräkningar av kemisk förbehandling. 
Förutsättning   Enhet Kommentar 
Ränta 6 %   
Avskrivningstid 10 År Maskinutrustning 
Avskrivningstid 30 År Lager 
Underhållskostnad 2 %/investering Maskinutrustning 

 
Kalken levereras i en silo på 30 m3. Energigrödan/halmen lagras och mixas med kalken. Efter minst 20 
dagars förbehandling är substratet möjligt att röta. Det krävs dock en lagringsyta i anslutning till silon 
och en lagringsyta (betong) för behandlat material innan rötning. Tabell 15 visar de tekniska 
komponenterna för den kemiska förbehandlingsmetoden och dess kostnader. 
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Tabell 15 Komponenter i kemisk förbehandling med bränd kalk 
Lagerytor 300 000 SEK 
Silo 800 000 SEK 
Transportskruv 250 000 SEK 
Mixer 200 000 SEK 
Montering 250 000 SEK 
Installation 120 000 SEK 
El, styr och regler 60 000 SEK 
VA 50 000 SEK 
Besiktning 40 000 SEK 
Summa 2 070 000 SEK 
Oförutsett, 15 % 207 000 SEK 
Totalentreprenadsarvode, 7 % 144 900 SEK 
Totalt uppskattad investeringskostnad 2 421 900 SEK 

 
De årliga kostnaderna redovisas i Tabell 16. 
 
Tabell 16. Kostnadskalkyl 
Kapitalkostnad = I*r/(1-(1+r)^-t) 242 990 SEK/år 
Underhåll och service maskinutrustning 24 219 SEK/år 
Drift, kalk 60 000 SEK/år 
Vatten 1 000 SEK/år 
Personal 30 000 SEK/år 
Kostnader 358 209 SEK/år 

 
De årliga kostnaderna ligger på över 0,35 MSEK per år. Det är således något dyrare än termisk 
behandling (hygienisering). Gasutbytet för de undersökta substraten varierar dock stort med den 
kemiska förbehandlingen. För majs stiger gasutbytet med 80 %. För vallensilage sjunker 
gasproduktionen.  
 
För mer data kring kemisk behandling av de olika substraten, se modellen, kapitel 5. 
 

6.3.3 Ultraljud 
Ultraljud innebär att substraten leds eller pumpas genom en ultraljudreaktor och utsätts för vibrationer 
som spränger en del av växtcellerna. Tabell 17 visar de tekniska komponenterna, kostnaderna för 
dessa samt drift- och underhållskostnader. 
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Tabell 17. Komponenter, kostnader samt drift- och underhållskostnader för behandling med ultraljud 
Investering     
Ultraljudsreaktor 1 kW, 1 Styck 500 000 SEK 
Sammankoppling (pumpar, rör, styr, rördelar etc.) 200 000 SEK 
Summa investeringskostnader: 700 000 SEK 
Årliga kostnader (annuitetsmetoden, 10 år, 6 %) 90 653 SEK 
      
Drift- och underhållskostnader     
El (12 h-drift, 360 dagar/år, motsvarande 4 320 drifttimmar) 25 920 SEK/år 
Underhåll material 173 664 SEK/år 
Personal 15 000 SEK/år 
Summa årliga driftkostnader: 214 584 SEK/år 
      
Årskostnader totalt: 305 237 SEK/år 
   

 
Ultraljudsförsöken visade att majsen framför allt påverkades av behandlingen. Gasutbytet steg med 
över 60 %. För de övriga substraten var det små skillnader mellan behandlat och obehandlat material. 
 

6.4 Produktionskostnader med och utan förbehandling för olika substrat 
Tabell 18 visar en sammanställning av produktionskostnaderna, med och utan förbehandling, för några 
av de undersökta substraten. Tabellen bygger på rötförsöken och redovisar bara de bästa resultaten.  
 
Tabell 18. Produktionskostnader för ett urval av undersökta substrat med och utan förbehandling 
Substrat (10 %) Produktionskostnad, 

obeh. material 
Termisk beh Kemisk beh UL-beh Differens* 

Halm/betblast 0,96     1,12 -0,14 
Majs 0,94   0,70   0,20 
Vall 0,73     0,84 -0,14 
* Differensen visar skillnaden 
mellan den metod som generat 
bäst resultat      
 
Enligt beräkningarna skulle kemisk behandling av majs generera ett positivt resultat. För de övriga 
substraten som redovisas i Tabell 18 blir resultaten negativa. Det innebär att kostnaderna för 
förbehandlingsmetoderna överstiger värdet på det ökade gasutbytet. För mer substrat hänvisas till 
modellen  
 
För betorna var gasutbytet lågt enligt rötförsöken. Att monorötning av betor verkar därför vara 
problematisk. Det kan bero på en kraftig pH-sänkning som gör det svårt för mikroorganismerna att 
arbeta optimalt. 
 

6.5 Layout och tekniska komponenter 
Den utformning på rötningsanläggning som är på 500 m3 är baserad på befintliga gårdsanläggningar 
som byggts i Sverige och i övriga Europa, då framförallt Tyskland. Beroende på den gård där 
anläggningen ska byggas, kan utformningen komma att ändras. Detta beror till stor del på om det finns 
befintliga byggnader och volymer som kan utnyttjas. I Figur 8, visas en layout på en anläggning och 
nedan följer en mer ingående beskrivning på denna. 
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Figur 8: Principskiss över en 500 m3 rötningsanläggning.’ 
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Beroende på vilka substrat som kommer att användas i anläggningen, finns olika behov på utformning 
av mottagningstankar, inmatningsutrustning etc. När flytgödsel används, kan befintliga 
hanteringssystem oftast nyttjas efter anpassningar. För övriga substrat som ska användas krävs 
kompletteringar. Mottagnings-, inmatningsutrustning och övriga delar kan anpassas vid projektering 
beroende på vad anläggningsägarens har för ambition och investeringsförmåga. Detta medför att en 
blivande anläggningsägare kan styra sina val och även utforma anläggningen efter egna behov. I 
praktiken brukar det vara så att leverantörer av anläggningar oftast använder sig av standardiserade 
koncept, vilket medför att egna anpassningar kan både bli dyrt och till och med i vissa fall omöjligt. 
 
Substraten transporteras sedan till rötkammaren som kan byggas på olika sätt. Som standard brukar 
rötkammaren bestå av: 

• Propelleromrörare 
• Bafflar (är option hos vissa leverantörer) 
• Gastät duk 
• Uppvärmning via värmeväxlare eller ingjutna värmeslingor 

 
För att kunna transportera substraten in och ut till rötkammaren behövs pumpar som väljs efter det 
substrat som används på anläggningen. 
 
Den gastäta duken utgör även gasklocka och utjämnar eventuella fluktuationer i gasproduktionen. 
För lagring av biogödsel brukar befintlig gödselbrunn användas i möjligaste mån. Detta lager kan även 
täckas med duk så att den eventuella gas som finns kvar tas till vara, samt att metanutsläppen till 
atomsfären minimeras. 
 
För att värma rötkammaren används tidigare nämnda uppvärmningssystem, värmeslingor eller 
värmeväxlare. Avgörandet för vilket som ska väljas beror på förhållandena vid anläggningen i fråga, 
d.v.s. om det finns ett värmesystem som kan utnyttjas, gasens avsättning dess kapacitet och 
utbyggnadsmöjligheter etc. 
 
Gasen som produceras kan ha olika avsättning.  

• Produktion av fordonsgas 
• Uppvärmning 
• El och värme 

 
Om fordonsgas produceras kommer inte någon överskottsvärme finnas tillgänglig som kan nyttjas för 
uppvärmning av rötkammaren. Undantaget är om en kryogen uppgraderingsmetod används, då finns 
tillgänglig överskottsvärme. Det finns i dagsläget inga referenser på en fullskalig kryogen anläggning, 
vilket försvårar utvärdering av denna metod. Om gasen ska användas för värme- eller el och 
värmeproduktion kommer värme att produceras i båda dessa fall där en del av värmen kan nyttjas för 
uppvärmning av rötkammaren. 
 

6.6 Diskussion 
Enligt rötförsöken tycks förbehandlingsmetoderna fungera bäst på majs. Alla tre förbehandlingsmetoder 
påverkar gasutbytet positivt och så pass mycket att ett förbehandlingssteg är lönsamt att investera i. 
För övriga substrat som undersökts blir resultatet negativt. Produktionskostnaderna med förbehandling 
överstiger gasvärdet och i vissa fall sjunker till och med gasutbytet vid en viss förbehandling.  
 
De ekonomiska beräkningarna bygger dock på labbskala och mer försök är nödvändiga med skalenliga 
rötkammare för att vidimera resultatet.  
 
Den årliga biogasproduktionskostnaden som baseras på kapital- och substratkostnad, drift och 
underhåll är dock så höga generellt sett att en investering är tveksam. För alla substrat ligger 
biogasproduktionskostnaden på över 0,70 kr/kWh. Värdet på rågasen (kr/kWh) ligger betydligt under 
denna nivå. Rötningsvolymerna måste vara ännu större och substratkostnaderna lägre, vilket är en svår 
ekvation att lösa.  
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En orsak till att de ekonomiska problemen vid rötning av ”små” mängder gödsel är att rening eller 
uppgradering av rågasen till fordonskvalitet kostar för mycket med tanke på den låga gasproduktionen 
och de höga uppgraderingskostnaderna. Det innebär att gasen måste omvandlas till el och värme via 
en gasmotor (gasturbin). En stor del av energin (värmeenergin) går då förlorad och detta i kombination 
med relativt låga elpriser gör ofta lönsamheten otillräcklig. En stor intern förbrukning av värme och el 
kan dock förbättra ekonomin markant.  
 
I Brålandaprojektet i Dalsland undersöks förutsättningarna att sammanlänka flera små 
gårdsanläggningar med ett rågasnät. Rågasen ska sedan uppgraderas till fordonskvalitet med en 
central uppgraderingsenhet. Det innebär att substraten endast kommer att behöva transporteras 
kortare sträckor. Det systemet skiljer sig därmed från de så kallade större samrötningsanläggningarna i 
exempelvis Halland biogas (HBAB) och Falkenberg där allt substrat måste transporteras till en central 
rötningsanläggning. Hur dessa förutsättningar ser ut för Halland bör undersökas. 
 

7 Affärsstrategi 
Bioenergicentrum Halland är ett projekt som faller under Region Halland som i sin tur är regionens 
välfärds- och utvecklingsorganisation. Geografiskt sett är det ett relativt stort område men med en 
närhet till lantbruk, städer, forskning och utveckling. Region Halland och BEH ser affärsnyttan i att 
identifiera och sedan arbeta med hela värdekedjan då det är detta som skapar bestående utveckling. 
 
Detta tänk appliceras självfallet även på utvecklingen av strategier och metoder för biogasproduktion i 
Halland. Genom att identifiera olika aktörer, rollerna i värdekedjan, sammanhangen och hur delarna 
påverkar varandra till en större helhet är det möjligt att skapa förutsättningar för framtagning av 
hållbara, fördelaktiga system för samtliga involverade aktörer. Det är även möjligt att utveckla synergier 
och samarbeten som inte tidigare var kända. 
 
Det affärsmässiga upplägget är centralt för en satsning av denna typ. Erfarenheter visar att 
biogasproduktion är ett stort kompetensområde och kräver samverkan för att skapa lyckade projekt. 
Denna samverkan börjar med kunskapsinhämtning och fortsätter sedan med strategier för finansiering, 
råvaror, avsättning av biogödsel och logistik. För att kunna samverka är det viktigt att skapa en miljö 
där olika aktörer som kommer från olika kulturer kan mötas. 
 
Genom att skapa en plattform på Plönninge där intressenter kan komma för att testa sina substrat, 
förbehandlingstekniker och rötningsprocesser på labb-, pilot- och mindre storskala fångas många 
aktörer och samarbeten kan utvecklas inom FoU, teknik och process. Genom att erbjuda rötning på 
olika skalor förstärks möjligheten att fånga en bred kundbas ytterligare. För mer om strategi och tänk 
kring pilotanläggningar se avsnitt 7.2. 
 
Nätverk Biogas i Halland har bildats för att kunna samarbeta med andra regioner, att kunna få hela 
produktionskedjan fram till konsumentval av biogasdrivet fordon komplett och för att tydliggöra västra 
Sverige som en bioenergiregion i Europa28. 
 
Gällande biogas är det många aktörer som satsar och vill utveckla hållbara lösningar för att producera, 
distribuera och nyttja biogas och biogödsel. Det gäller att kunna erbjuda kunden något som bidrar till 
utvecklingen av deras idé. Genom att samla labb-, pilot- och mindre fullskala på ett och samma ställa 
samtidigt som kunden kan erbjudas processtöd, driftstöd, optimering och utvärdering är det möjligt att 
skapa en attraktiv helhetslösning för kunden.  

                                                      
28 Referens: Energy Concept Halland. 
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7.1 Halland på biogaskartan 
Biogas är etablerat i Skåne och även i Västergötland. I Halland ser det inte ut på samma sätt men det 
finns god potential i regionen. Geografiskt är Halland mittemellan Västergötland och Skåne vilket 
innebär att regionen skulle kunna fungera som en länk mellan de två länen. Aktörer från båda områden 
skulle t.ex. kunna ta sig till Plönninge i Halland för att testa och verifiera sina substrat och idéer. Halland 
skulle kunna utvecklas till den självklara platsen för biogasaktörer i sydvästra Sverige att mötas och 
skapa den samverkan som är så viktig för långsiktiga, lyckade projekt. 
 
I förlängningen är det möjligt att marknadsföra Halland som en värdefull, kompentent och seriös 
plattform för test och verifiering av substrat och idéer i Europa. Då aktörer från olika 
kompetensområden och bakgrund samlas skapas många kontakter som även sträcker sig utanför 
Sveriges gränser. Detta är speciellt sant då universitet med internationella kontakter är med och stöttar 
med kunskap, forskning och verifiering. 
 

7.2 Framtid, labbverksamhet 
För att kunna sätta Halland på biogaskartan, krävs att de försök och tester som utförs på anläggningen 
kan verifieras med en god tillförlitlighet. En god labbverksamhet krävs då för att detta ska kunna 
uppnås. En laboratorieverksamhet bör därför på sikt omfatta två delar.  
 
Den ena delen av laboratorieverksamheten är den drift och verifiering som krävs för den dagliga driften 
på piloter, samt även på eventuella mindre försöksreaktorer och batchförsök. För denna del av 
laboratorieverksamhet bör de flesta instrument samt analysutrustning finnas på Region Halland, för att 
kunna utföra tester på såsom gasmängd, gaskvalité, belastning av rötkammare, pH, organiska syror 
etc. på plats. Det är viktigt att snabbt kunna fånga upp eventuella störningar så åtgärder kan vidtas. För 
mer avancerade eller mindre förekommande analyser kan ett samarbete med HH eller liknande part 
inledas, för att utnyttja deras utrustning om möjligt, till dess att dessa analyser är så återkommande att 
investering av egen analysutrustning är motiverad. Ett ökat samarbete med HH kan också bidra med 
positiva effekter såsom samarbete på både forsknings- och utvecklingsnivå.  
 
Den andra delen av laboratorieverksamheten är att på sikt kunna investera i mindre så kallade 
försöksreaktorer, samt även att kunna genomföra batchförsök. Detta ger en möjlighet att i ett första läge 
kunna utvärdera vilken gaspotential ett substrat har. Med denna information och tillsammans med 
kundens krav och utgångsläge kan ett försöksupplägg fastställas för att ta undersökningarna till nästa 
nivå. Detta innebär att om behov finns att använda sig av försöksreaktorer eller använda någon av 
piloterna ska detta kunna erbjudas. 
 
Med ökande kunskap på Region Halland kommer bra rekommendationer till kund om vilken försöksväg 
som är mest attraktiv att använda sig av för varje enskild kund. Att genomföra flera batchförsök och 
försöksreaktorer på samma gång ger även en tidsbesparing, eftersom tiden det tar att t.ex. utföra varje 
analys inte ökar linjärt med antalet analyser. 
 

7.3 Pilotanläggningar 
På Plönninge finns idag två mindre biogasanläggningar; en med en rötkammare på 1,6 m3 och en med 
en rötkammare på 300 m3. För att attrahera kunder som vill testa sina substrat, utveckla sina tekniker 
samt optimera sina processer till Halland är det viktigt att kunna erbjuda en pilotanläggning som 
efterliknar en fullskalig anläggning i så stor utsträckning som möjligt, men ändå är mindre än en 
fullskaleanläggning för att kunna hålla nere driftkostnader. Det finns flera fördelar med att bygga en 
pilotanläggning som ändå är så pass stor. Denna kommer fortfarande vara lättare att optimera till det 
yttersta, göra en ny uppstart snabbt om något går fel, övervaka och även modifiera om så behövs än 
den befintliga 300 m3 rötkammaren som idag finns på Plönninge. 
 



 
 

Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden 
Datum 

2011-06-22 
Uppdragsnr 

CELLSIM 
 

Grontmij AB / Högskolan i Halmstad 67 (74) 
 

En stor pilotanläggning ger en större kostnad i form av substrat, elförbrukning, investering etc., jämfört 
med en liten på 2 m3. En 50 m3 pilot kan även användas som en 30 m3 (eller annan önskvärd storlek 
upp till 50 m3) om den byggs smart, vilket breddar den ytterligare. Dock kommer det kosta lite mer i 
investering att bygga en anpassningsbar pilot än en som inte är det, vilket bör vägas in och diskuteras 
innan detaljprojektering påbörjas. Med denna bakgrund är det bästa alternativet att bygga en 50 m3 
pilotanläggning som även är anpassad för att kunna nyttjas med en mindre volym. 
 
Detta betyder att även kunder utan substrat kan attraheras till att genomföra försök på t.ex. ny 
utrustning, såsom pumpar och nya instrument. Med god övrig analys- och verifieringsverksamhet kan 
detta, om väl marknadsfört, intressera leverantörer som idag inte har egen pilotverksamhet utan gör 
tester på befintliga anläggningar där möjlighet till alla analyser och övervakning i dagsläget inte finns i 
tillräcklig omfattning. Vid driftsättning och drift av en pilotanläggning i denna storlek är det möjligt att 
efterlikna det samma om det skulle utföras i en fullskaleanläggning. Detta medför då att problem kan 
förutses och lösningar kan utformas och testas på pilotnivå, innan rötning sker vid en 
fullskaleanläggning. Detta kan bidra till att minimera eventuella risker, kostnader och försening i tid som 
annars skulle ha kunnat uppstå vid driftsättning och drift av fullskaleanläggningen. 
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9 Bilagor 

9.1 Pilotanläggning 50 m3 – layout, design, tekniska specifikation 
På Plönninge finns idag en pilotanläggning med en volym på 1,6 m3 och en mindre storskalig på 
300 m3. För att kunna erbjuda en eventuell kund en pilotanläggning som efterliknar en större 
fullskaleanläggning i så stor utsträckning som möjlig är det rimligt att konstruera anläggningen med en 
rötkammare på 50 m3 (se resonemang i avsnitt 7.3). 
 
En generell princip, se Figur 9, har tagits fram för en pilotanläggning med en rötkammare på 50 m3. 
Den tillhörande layouten och tekniska specifikationen fungerar som ett förslag på design till en 
pilotanläggning. Underlaget är ett första steg och anses vara ett diskussionsunderlag för fortsatt 
projektering och utformning beroende på pilotens flexibilitet. 
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Figur 9. Principskiss över en 50 m3 pilotanläggning.’ 
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Piloten kan designas och konstrueras på flera alternativ beroende på dess syfte. Nedan är en 
genomgång av en pilotanläggning med optioner på utformning. 
 
För att kunna ha en flexibel pilotanläggning för inmatning av olika substrat bör det finnas 
inmatningslinjer för både fast och flytande substrat. Bra att tänka på vid utformningen är att det ska 
finnas plats för utökning för fler linjer för både fasta och flytande substrat. Detta på grund av att fallet 
kan uppstå att två eller flera flytande eller fasta substrat kan behöva rötas samtidigt i framtida 
pilotkörningar, vilket innebär att en möjlighet att utöka verksamheten när detta fall uppstår kan vara bra 
att ha i åtanke vid utformning av piloten. Det är även så att olika fasta substrat kan komma att kräva 
olika inmatningsutrustning, varvid även i detta fall kommer det att krävas utrymme för utökning av 
inmatningsutrustning. 
 
Från inmatningslinjerna krävs kontroll för att säkerställa att rätt mängd material pumpas in till 
rötkammaren, så att resultaten kan tolkas mot att korrekt belastning, uppehållstid mm, alternativt att 
övervakningen kan påvisa vilket ”fel” som kan ha genererat ett felaktigt resultat, samt hur stor påverkan 
detta kan ha haft. Detta kan göras via flödesmätare, alternativt kan detta vägas in via ett blandningskar. 
 
Rötkammaren har en volym på 50 m3, och uttag från denna kan göras antingen med bräddöverfall eller 
med utpumpning. Dock måste det alltid finnas ett bräddavlopp som kan ta eventuella oförutsedda 
processtörningar. Oavsett vilken av dessa varianter som väljs kan som option flera uttagsnivåer för 
rötrest göras. Detta medför att piloten även kan användas som en pilot med en mindre volym än 50 m3. 
Detta gäller även för den värmeväxlare, temperaturgivare och annan övervakningsutrustning som är 
nivåberoende; de bör designas så att ett flernivåsystem kan användas. Detta kan t.ex. uppnås genom 
att en temperaturgivare har flera dykrör som dessa kan flyttas emellan, beroende på vilken vätskenivå 
som används.  
 
Rötkammaren behöver också ha ett väl fungerande omrörningssystem i form av i första hand 
dysomrörning eller en propeller. Pumpomrörning eller gasomrörning är inte att föredra eftersom dess 
system har svårt att verkligen säkerställa att totalomblandning i rötkammaren uppnås. För att veta 
vätskenivån i rötkammaren installeras tryckgivare i botten som övervakar nivån.  
 
Två tryckgivare behövs på grund av att den ena används som aktiv mätning av nivån och den andra 
som en intern differensmätare. Ifall den aktiva mätaren fallerar finns det annars en risk att hela 
innehållet i rötkammaren töms i det fall som pumputtag används. 
 
För att kunna se skumningstendenser för olika substrat och/eller processkoncept kan det vara aktuellt 
att installera en radar i rötkammaren. Denna kan då övervaka en eventuell skumningsnivå som uppstår. 
Som option för att minimera skumningsproblem ifall substrat med känd skumningstendens används kan 
ett skumbekämpningssystem installeras. Detta system kan utformas till att vara relativt enkelt där 
skumbekämpningsmedel kan injiceras i toppen på rötkammaren, till ett mer avancerat system med en 
egen skumbekämpningsdysa inklusive möjlighet till injicering av skumbekämpningsmedel. 
 
För att kunna upprätthålla korrekt temperatur i rötkammaren bör denna isoleras. Värmning av 
rötkammaren sker med en värmeväxlare. Värmeväxlarens kapacitet avgörs av temperaturen på 
materialet som ska pumpas in i rötkammaren som ska värmas upp samt konvektionsförluster, som i 
vanliga fall brukar vara små. Det kan finnas en risk att rötkammaren blir för varm på sommaren, varvid 
den istället måste kylas. 
 
Den gas som tas ut i toppen på rötkammaren måste mätas med avseende på flöde, tryck och 
temperatur så att verifiering av den gasmängd som produceras överstämmer med försöksreaktor eller 
batchförsök, samt även för att kunna beräkna gasen i Nm3 och inte enbart m3. Vid val av flödesmätare 
måste fler delar beaktas. Dessa är gasmängd, om gasen produceras med jämnt intervall eller med 
fluktuationer, tryckfall över mätaren, mätfel i mätaren, rengöringsbehov, kvalité på gasen mm. Denna 
del är speciellt viktigt eftersom det är producerad mängd gas, vilket kan vara den viktigaste parametern 
för en framtida investering ur kundens perspektiv. 
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Både gasklocka och rötrestlager kan integreras med befintliga system, eftersom chansen att en kund 
enbart vill utföra t.ex. avvattningsförsök och -tester på sitt rötslam är väldigt liten. Att dela system så att 
det blir separata system är en investering som får diskuteras om detta fall blir aktuellt. 
 
Beroende på vad gasen används till finns flera lösningar. Om gasen körs i en gasmotor kan spillvärmen 
med fördel användas för uppvärmning av rötkammaren. Om gasen däremot bränns upp eller används 
till fordonsgasproduktion måste en annan värmekälla finns tillgänglig för uppvärmning av rötkammaren. 
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