Sammanfattning
Det används idag stora mängder av fossila bränslen som är av begränsad tillgång vilket påverkar vår
miljö och omgivning negativt, vilket leder till att alternativa bränslen behövs1. Ett alternativ är biogas,
vilket bildas genom en rötningsprocess av olika organiska material i en biogasrötningskammare.
Organiskt material som kommer från jordbruket har störst potential att öka produktionen av biogas i
Sverige. Främst odlade grödor, men även avfallsprodukter så som gödsel är av stort intresse2.
Idag har man en beräknad teoretisk potential för biogasproduktion på 14 TWh per år, vilket är
omkring tio gånger så mycket jämfört med dagens produktion. Denna teoretiska potential beror dock
på hur stor mark som kan avsättas för att odla grödor till biogas, och kan bli mycket större. De största
bidragen till denna produktion av biogas skulle vara just odlade grödor och gödsel.3 I och med att
socker- och foderbetor är de grödor som ger störst energimängd per hektar åkermark är det också
ett bra alternativ till att undersöka hur man kan optimera produktionen ytterligare.
Ofta används dock inte alla betorna direkt efter upptagningen till att producera biogas, utan större
delen av betorna behöver lagras på något sätt för att kunna uppnå en jämn produktion i
biogasreaktorn året om. Vanligast är idag att man lagrar betorna antingen i stuka eller som ensilage.
Socker- samt foderbetor behöver dock samrötas med något annat material. Detta eftersom mängden
kväve som betorna innehåller är relativt lågt, och det kan därför behöva samrötas med ett mer
kväverikt material. Exempel på kväverika material är gödsel samt slakteriavfall, och genom att
betorna samrötas med sådana material uppnås en bättre balans mellan kol och kväve i blandningen,
vilket påverkar resultatet från rötningsprocessen positivt. Det är därför som testomgångarna med
socker- samt foderbetor i denna rapport samrötats med nötflytgödsel4.
Målsättningen med denna undersökning var att jämföra färska socker- och foderbetors potential för
biogasproduktion, med hur produktionen skiljer sig vid stuklagring respektive ensilering. Därefter var
ytterligare en målsättning att bedöma vilken typ av beta, lagringsmetod och förbehandlingsmetod
som lämpar sig bäst för samrötning med nötflytgödsel.
Under de tre testförsöken som genomfördes visade det sig att när socker- samt foderbetorna
tillsattes i färskt tillstånd, så spelade bitstorleken en större roll för resultaten, än när betorna lagrats
eller ensilerats. För färska sockerbetor visade det sig att sockerbetor av den största bitstorleken gav
högst produktion, medan för färska foderbetor av samma storlek hann betorna inte brytas ned
ordentligt under loppet av testperioden, vilket resulterade i att dess produktion blev lägst. Vid tillsats
av sockerbetsblast tillsammans med sockerbetor blev resultaten mer likt foderbetornas.
Det visade sig under de tre testförsöken att ensilerade socker- samt foderbetor gav en högre
produktion än vad färska samt stuklagrade betor gav. Detta trots att resultaten korrigerats enligt
korrektionsformler för ensilerat material19. Vid jämförelse inom själva testomgången visade det sig
inga större skillnader i produktion för sockerbetorna. För foderbetorna gav gruppen med den näst
största bitstorleken en lite högre produktion än de andra grupperna. För grupperna som innehöll
sockerbetor tillsammans med sockerbetsblast visade det sig att gruppen innehållandes näst mest
sockerbetsblast ge en förhöjd produktion jämfört med de andra grupperna innehållandes blast.
De tre testomgångarna kan sammanfattningsvis beskrivas som att färska och stuklagrade sockerbetor
är mer lämpade att samrötas tillsammans med nötflytgödsel än foderbetor är gällande dessa
procentuella inblandningar och förutsättningar. När betorna ensilerats är det mer fördelaktigt att
använda foderbetor än sockerbetor tillsammans med nötflytgödsel. Bitstorleken visade sig inte ha
någon större betydelse. Ensilerade betor anses vara mer fördelaktigt att röta tillsammans med
nötflytgödsel än färska samt stuklagrade betor då produktionen per gram VS var markant högre trots
korrigeringsberäkningar.
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Abstract
Fossil fuels are affecting our climate negatively and there is a limited amount of them in the world,
which leads to the importance of finding alternative fuels1. One alternative is biogas, which is
produced though a digestion process of different organic materials in a biogasreactor. Organic
substrate that comes from farms has the biggest potential to increase the production of biogas in
Sweden. Primarily crops from farms, but also waste products like manure are of great importance2.
Today there is a calculated theoretical potential for biogasproduction of 14TWh per year, which is
around ten times larger than Sweden’s production today. This potential depends on how much
arable land that is used to produce crops for biogas though, and can be much larger. The biggest
contributor to increase the biogasproduction is crops from farms and manure3. The reason for this is
because sugar- and fodderbeets contain the highest amount of energy per hectare arable land for
crops, and therefore it is interesting to study how to optimize the use of this energy.
Usually the beets have to be stored after the harvest since the most of the beets cannot be used
directly, and a consistent feed to the biogas reactors is favorable. The most common way to store the
beets today is in covered storage or silage. The beets are usually in need of being co-digested
together with another substrate since the amount of nitrogen that the beets contain are relatively
low, and therefore the beets may be in need of co-digest with a substrate that contains a higher
amount of nitrogen. For example are manure or slaughterwaste substrates containing high amounts
of nitrogen, and therefore are co-digestion between beets and these kinds of substrates improving
the ratio between carbon and nitrogen, which improves the digestion process. This is the reason why
the beets were co-digested with manure from cattle during this study4.
The goal with this study were to compare newly harvested sugar- and fodderbeets potential for
biogasproduction, with the production from beets that were placed in covered storage respectively
silage. Another goal was to decide which type of beet, storage method and pre-treatment method
that are the most optimal for co-digestion with manure from cattle.
The tests showed that when newly harvested sugar- and fodderbeets were added the part size were
a more important factor then when the beets had been stored or ensilaged. For newly harvested
sugarbeets the biggest part size gave the highest production, while the newly harvested fodderbeets
of the same size did not have time to digest properly, which resulted in that their production were
the lowest. When the haulm from sugarbeets were added together with sugarbeets and co-digested
with manure from cattle the results were more like the results from the fodderbeets.
During the tests ensilaged beets had a higher production than the newly harvested and the beets
that were stored covered. Even though the results from the ensilaged beets were modified since
losses occurred from the ensilation process19. Comparison between the groups showed no bigger
differences in production for the sugarbeets, while for fodderbeets the second largest part size had a
higher production than the others with fodderbeets. With ensilaged sugarbeets together with the
haulm there was shown that the group with the second most amount of haulm gave a higher
production than the rest of the groups that were co-digested with haulm.
The tests can be concluded by that newly harvested and the sugarbeets that were stored covered are
more suitable to be co-digested together with manure from cattle than fodderbeets when looking at
these percentage admixtures and preconditions. When the beets have been ensilaged is it more
favorably to use fodderbeets then sugarbeets together with manure from cattle. The part size was
shown to have no bigger significance. To sum up ensilaged beets over all seem to be more favorably
to co-digest with cattle manure than newly harvested or beets that were in covered storage. The
production per gram VS were significantly higher although correction calculations.
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Förord
Detta examensarbete är en del av påbyggnadsutbildningen ”Magisterprogrammet inom
Energiteknik”, och är en fortsättning till bland annat programmet ”Energiingenjör – Förnybar energi
180hp”, en treårig utbildning som ges på Högskolan i Halmstad som jag studerade under åren
2008/11. Detta examensarbete genomfördes under andra, tredje samt fjärde läsperioden
höstterminen samt vårterminen 2011/12.
Mitt intresse för biogas uppkom först i slutet av grundutbildningen, då ett tillfälle gavs till att
genomföra ett examensarbete i Brasilien inom just biogas. När jag sedan kom hem till Sverige igen så
tog jag beslutet att studera vidare för att fördjupa mina kunskaper inom förnybar energi under ett
magisterår på Högskolan i Halmstad. Samtidigt så uppkom möjligheten till att hjälpa till i
biogaslaboratoriet på högskolan, och det var genom det som detta examensarbete genomfördes, då
det jag hjälpte till med i laboratoriet var just första testomgången i detta examensarbete.
Jag skulle vilja tacka Niklas Karlsson och Johan Rundstedt, för att ni tog kontakt med mig och drog in
mig på biogasspåret, och visade mig hur all utrustning till biogaslaboratorieförsöken fungerade. Jag
skulle även vilja tacka Henrik Andersson, som hjälpte mig att få tag på material till de olika
testomgångarna, samt Olof och Lena Larsson i Lilla Brännarp för nötflytgödslet som användes till
samtliga testomgångar.
Tack till er som hjälpte mig med att få fram socker- samt foderbetor till testomgångarna; Anders
Axelsson i Tollastorp för sockerbetorna till testomgång 1 samt 3. Anders Christensson i Tångarp för
foderbetorna till testomgång 1, 2 samt 3. Johan Heurén och ”Bröderna Heuréns lantbruk AB” i
Harplinge för sockerbetorna till testomgång 2.
Tack även Lars Hollmann, driftansvarig på Plönningegymnasiets gårdsbaserade biogasanläggning för
att jag fick hämta rötrest från anläggningen. Jag vill även tacka Marie Mattsson, min handledare för
alla värdefulla diskussioner och förslag på hur rapporten skulle kunnat utformas bättre.

Halmstad, december 2012
Tommy Karlsson
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1. Bakgrund
Under det senaste århundradet, och även idag så används det stora mängder av fossila bränslen.
Dessa fossila bränslen påverkar vår miljö och omgivning negativt, vilket leder till att det behövs
alternativ till dessa fossila bränslen. Dessa fossila bränslen som används finns det även en begränsad
tillgång av, vilket resulterar i att de till sist kommer att ta slut.
Idag så står fossila bränslen för omkring 30 procent av den totala energianvändningen i Sverige.
Fossila bränslen är det som bidrar mest till utsläppet av växthusgaser som påverkar vårt klimat
genom att när de fossila bränslena förbränns så släpps koldioxid ut som varit lagrat under miljontals
år1.

1.1

Skillnaden mellan naturgas och biogas

Naturgas räknas in som ett fossilt bränsle. Detta eftersom gasen bildades för miljontals år sedan,
genom att organiskt material så som döda djur och växter förmultnade i en syrefri miljö, så som på
bottnen av sjöar och hav. Under denna syrefria rötningsprocess bildades långsamt naturgas från det
organiska materialet. Allt eftersom sedimentlagret blev tjockare så ökade temperaturen och trycket
på det organiska materialet som befann sig längre ned, vilket påverkade bildningen av naturgasen
positivt.
Ett alternativ till naturgas är biogas. Biogas bildas på samma sätt som naturgas genom syrefri
nedbrytning av organiskt material. Dock tillhör organiska materialet som naturgasen bildats av inte
längre kretsloppet av organiskt material som cirkulerar på jordens yta. Genom att man förbränner
naturgasen så bidrar det därmed till att kol som inte tillhört kretsloppet på miljontals år återförs till
atmosfären. När biogas bildas så omvandlas organiskt material som tillhör kretsloppet på jorden till
biogas, vilket resulterar i att man inte tillför något extra koldioxid utan bara tar tillvara på den
potentiella energin som finns lagrat i det organiska materialet2.
Organiskt material som kommer från jordbruket har störst potential att öka produktionen av biogas i
Sverige. Främst odlade grödor, men även avfallsprodukter så som gödsel är av stort intresse. Att ta
tillvara på alla matrester som varje dag slängs och använda det i en rötningsprocess för att bilda
biogas av dessa rester vore optimalt.

1.2

Teoretisk potential för biogas

Man har i Sverige en teoretisk potential för biogasproduktion på 14 TWh/år3. Det är omkring tio
gånger så mycket jämfört med vad produktionen ligger på idag. Denna teoretiska potential är
beräknad genom att man antagit att 10 procent av marken som används till jordbruk kan användas
till att odla grödor till biogas. Om man istället skulle avsätta 20 procent skulle den teoretiska
potentialen öka till 21 TWh/år. De största bidragen till denna produktion av biogas skulle vara just
odlade grödor och gödsel3. I och med att socker- och foderbetor är de grödor som ger störst
energimängd per hektar åkermark är det också ett bra alternativ till att undersöka hur man kan
optimera produktionen ytterligare.
Rötningsprocessen för sockerbetor är omkring 10-15 dagar. Att biogasproduktionen går så snabbt
jämfört med andra energigrödor beror på att sockerbetor innehåller mycket lättnedbrytbara
sockerarter. Man bör dock se upp för risken att processen blir överbelastad. Genom användning av
en två-stegs rötningsprocess där hydrolysen sker enskilt eller genom ensilering av betorna så minskas
risken för överbelastning.

1

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Fossila-branslen/ (2012-01-19)
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasfakta (2012-01-19)
3
http://www.sgc.se/dokument/BiogasfolderengA5.pdf (2012-03-05)
2
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Andra undersökningar som genomförts på när betor samrötats med andra material har visat att
betor ökar pumpbarheten för materialet samt även minskar risken för svämtäcken. Detta beror på
att betorna innehåller en liten mängd pektin, vilket fungerar som ett slags smörjningsmedel. Dock
finns det finns en del problem som kan uppstå när man använder betor till sin rötningsprocess. Det
första problemet som kan uppstå är att det oundvikligt följer med jord, grus och sand och även sten
när man tar upp betorna ur marken. Detta kan även försvåra eventuell förbehandling av betorna och
förstöra pumpar etcetera, samt påverka själva rötningsprocessen.
Ofta används dock inte alla betorna direkt efter upptagningen till att producera biogas, utan större
delen av betorna behöver lagras på något sätt för att kunna uppnå en jämn produktion i
biogasreaktorn året om. Vanligast är idag att man lagrar betorna antingen i stuka eller som ensilage.
Du kan läsa mer om dessa lagringstekniker i kommande kapitel4.
Socker- samt foderbetor behöver dock samrötas med något annat material. Detta eftersom mängden
kväve som betorna innehåller är relativt lågt, och det kan därför behöva samrötas med ett mer
kväverikt material. Exempel på kväverika material är gödsel samt slakteriavfall, och genom att
betorna samrötas med sådana material uppnås en bättre balans mellan kol och kväve i blandningen,
vilket påverkar resultatet från rötningsprocessen positivt.5 Det är därför som testomgångarna med
socker- samt foderbetor i denna rapport samrötats med nötflytgödsel.
Då sockerbetor och andra energigrödor innehåller mycket kolhydrater i form av socker kan det leda
till att det blir problem i rötningsprocessen, eftersom det kan gå för fort vilket resulterar i bildandet
av fettsyror. Det är de första och andra stegen i rötningsprocessen, de vill säga hydrolysen och
fermentationen som då går för fort. Finns det då inte tillräckligt med metanbildande bakterier som
tar hand om dessa fettsyror kommer det att bli ett överflöd vilket kommer att påverka processen
negativt.
Man bör på grund av att de material som innehåller lättnedbrytbara kolhydrater kan bidra med dessa
problem blanda ut dessa material med andra material som är mer svårnedbrytbara samt gärna med
ett högre innehåll av kväve, för att på så sätt få hydrolysen samt fermentationen att ske
långsammare.
För att starta upp rötningsprocessen i laboratoriet så tillsätts det ofta rötrest från en väl fungerande
rötningsprocess för att förkorta tiden för uppstarten av testerna. Denna rötrest, så kallad ymp i detta
sammanhang innehåller alla de mikroorganismerna som behövs för att rötningsprocessen skall kunna
starta upp omgående6.

1.3

Biogasens historia

Det har alltid pågått anaerobisk nedbrytning av organiskt material. Som tidigare nämnts så bryts
organiskt material ned i syrefria miljöer under lerlager i havsbottnen etcetera. Det tog dock fram till i
slutet av 1800-talet samt början av 1900-talet innan man verkligen började utforska mer hur man
kunde använda gaserna som producerades från den anaeroba (syrefria) rötningsprocessen7. De som
var först med att producera biogas för användning som energikälla var bland annat Indien och Kina.
Där rötade de bland annat matrester och gödsel och använde den producerade gasen till att laga mat
samt till belysning.

4

Biogas SYD - Betor till socker eller biogas - Var ligger vinsten?
Substrathandbok för biogasproduktion
6
U2009-03 - Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar
7
Biogasens Historia chapter 1 - 1996 - Anaerobic Digestion - Yesterday, Today and Tomorrow
5

8

Under andra hälften av 1900-talet började man utnyttja rötningsprocessen allt mer för att ta hand
om avloppsslam. Man inriktade sig mer på att minska mängden avloppsslam, och ingen större fokus
låg på att ta hand om biogasens som producerades. Det var först när energipriserna steg under 70talets oljekris som man lade om fokus till att verkligen ta tillvara på biogasen som producerades,
samt att bedriva mer forskning inom området för att kunna optimera rötningsprocessen. Under 80talet spreds rötningsprocessens fördelar vidare, och man började röta avfallet från avfallsdeponier
under mer kontrollerade former. Detta blev väldigt populärt under 1990-talet. Därefter började allt
mer biogasanläggningar att byggas ut runt om i landet, där man tog och tar än idag i mot avfall från
olika livsmedelsindustrier, slakterier samt restauranger med mera8.

8

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Biogasenshistoria 2012-02-03

9

1.4

Den mikrobiologiska processen

Biogas kan förenklat beskrivas som en gasblandning mellan metan (CH4) och koldioxid (CO2). För att
biogas ska kunna bildas från organiska material krävs det att flera olika mikroorganismgrupper
samarbetar samt att en hel del faktorer stämmer överens. Några exempel på faktorer är temperatur,
pH-värde, näringsämnen samt omgivning. Alla dessa påverkar sammansättningen för biogasen som
produceras. Dessa faktorer och fler kommer att beskrivas ytterligare i kommande kapitel6.
Metangas bildas naturligt dygnet runt, själva kravet för att det ska bildas metangas från organiskt
material som bryts ned är att miljön ska vara syrefri. Som tidigare nämnts bildas bland annat biogas i
leran bottnen av sjöar och kärr, men det bildas även metan i vommen på idisslare och man brukar
ibland kalla biogasanläggningar för stora ”stålkossor”. Ju mer man förbättrar rötningsprocessen för
att de metanbildande bakterierna ska trivas, desto mer högkvalitativ biogas kommer att produceras.
Man brukar kalla biogas som ännu inte renats från koldioxid med mera för rågas9.
Rågas innehåller vanligtvis omkring två tredjedelar metan och en tredjedel koldioxid. Genom att rena
rågasen från koldioxid och andra gaser och ämnen kan man använda biogasen inom flera olika
områden, så som värme- samt kraftvärmeproduktion, och även som fordonsbränsle6.
Mer om detta beskrivs i kommande kapitel.
Men innan det kan en beskrivning om vad som egentligen händer under rötningsprocessen, de vill
säga hur det faktiskt går till när det organiska materialet som tillförs till processen omvandlas till
rågas. Nedan är en beskrivning över de olika stegen för den mikrobiologiska processen. (Bild 1)

Bild 1: Den mikrobiologiska processen från hydrolys till metanbildning

9

6

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Ragas 2012-01-12
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1.4.1 Hydrolys
Det första steget av de totalt fyra stegen i en rötningsprocess kallas för hydrolys. Detta steg är
otroligt viktigt för en biogasanläggning, detta främst eftersom när material som tillförs till processen
kommer in i rötningskammaren så är molekylerna i det organiska materialet för stora för att
mikroorganismerna ska kunna ta tillvara på dem6.
Man kan med en annan benämning kalla hydrolyssteget för lösningssteget. Det är i det här steget
som beståndsdelar ur materialet som är lättlösliga löses upp i vätskan i rötkammaren. Bakterierna
som finns tillgängliga i rötkammaren utsöndrar även enzymer som sönderdelar protein till
aminosyror, kolhydrater till enklare sockerarter samt vissa alkoholer och fett till fettsyror10. Genom
denna sönderdelning av det organiska materialets molekyler kan mikroorganismerna ta in de mindre
delarna och ta tillvara på näringen och energin som de innehåller. Hur fort denna lösningsprocess av
materialet sker beror på vad materialet innehåller och hur det är uppbyggt6.
1.4.2 Fermentation
Det andra steget i rötningsprocessen är fermentationssteget. Vad som händer i detta steg beror på
vad för slags organiska material som tillsätts till rötningsprocessen samt vilka mikroorganismer som
finns tillgängliga. Det är dock många av de mikroorganismer som var aktiva i hydrolyssteget som även
här i fermentationssteget är aktiva6. Detta steg kallas även ibland syrabildningssteget, eftersom det
bildas syror. De mindre beståndsdelarna som brutits ned från det organiska materialets större
molekyler under hydrolyssteget tas i detta steg om hand av syrabildande bakterier som bryter ned
det ytterligare till ännu mindre beståndsdelar10.
Genom de syrebildande reaktionerna som sker under fermentationen så bryts dessa mindre
beståndsdelar ned till olika organiska fettsyror, alkoholer och ammoniak, och det frigörs även vätgas
och koldioxid. Exempel på organiska fettsyror som bildas är bland annat ättiksyra, smörsyra och
mjölksyra. Vad som bildas beror på vilka mikroorganismer som finns tillgängliga och omgivande
faktorer. Fettsyrorna som bildades under hydrolyssteget bryts dock inte ned ytterligare under
fermentationssteget, de bryts först ned ytterligare under den anaeroba oxidationen, som kan räknas
som steg tre i nedbrytningskedjan i rötningsprocessen6.
1.4.3 Anaerob oxidation
Steget innan själva avslutande steget där slutprodukten som söks produceras, de vill säga bildningen
av metangas, är steget som kallas för anaerob oxidation. I detta steg så bryts materialet som
bearbetats under hydrolys- samt fermentationssteget ned ytterligare genom anaeroba oxidationer.
De krävs ett väl fungerande samarbete mellan organismerna som utför oxidationen med de
metanbildande organismerna10.
Detta steg kallas även för ättiksyrasteget, detta för att det bildas ättiksyra. Ättiksyrabildande
bakterier omvandlar materialet som brutits ned innan till ättiksyra, vätgas samt koldioxid. Dock tål
inte de ättiksyrabildande bakterierna vätgas i för stora mängder, vilket leder till att samarbetet med
de metanbildande bakterierna är så viktigt, då de tar tillvara på vätgasen. Mer om detta i
beskrivningen av det fjärde och sista steget6.
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1.4.4 Metanbildning
I det sista steget, metanbildningssteget eller metanogenes som det också kallas, där det
eftertraktade metanet bildas. De metanbildande mikroorganismerna kallas för metanogener, och de
som dessa främst kräver för att bilda metan är ättiksyra, vätgas samt acetat, även om andra
produkter även kan användas för att bilda metan. Dessa material som metanogenerna kräver är
restprodukter från andra mikroorganismer som varit aktiva i de tre föregående stegen. Det bildas
även i detta steg koldioxid och vatten.
Tyvärr är metanogenerna lite mer känsliga för störningar än vad de andra aktiva mikroorganismerna i
en rötningsprocess är. Metanogenerna tillhör inte samma bakteriegrupp som de andra
mikroorganismerna, utan tillhör gruppen Arkaea. Denna grupp av bakterier är inte lika tålig för
störningar så som pH-förändringar samt giftiga ämnen som ibland råkar följa med in i processen. Då
metanogenerna tar hand om vätgasen som bildas under ättiksyrasteget så påverkas även detta steg
av att metanogenernas funktion är nedsatt. Genom att en störning hos metanogenerna uppstår kan
hela processen påverkas6.
Det är förstås viktigt att man anpassar processen efter att få metanogenerna att må så bra som
möjligt, dels för att det är metangasen som genererar lönsamhet, men även om det skulle vara så att
man endast rötar det organiska materialet för att till exempel få ut bättre gödsel, är det ändå det
metanbildande steget och metanogenerna som man bör anpassa sin rötkammare efter10.

1.5

Miljöaspekter

Eftersom biogas produceras genom att organiskt material som ingår i det naturliga kretsloppet på
jorden bryts ned så bidrar det inte till att växthuseffekten påverkas negativt. Det är snarare mer
positivt att man tar hand om det organiska materialet och rötar det i en rötningskammare för att ta
tillvara på biogasen, än att det får ligga och förmultna ute i naturen.
Anledningen till varför det skulle vara bättre att ta hand om det än att låta det ske naturligt är för att
ute i naturen bildas ändå en viss mängd biogas, och då metangasen som biogasen innehåller har en
22 gånger högre växthuseffektspåverkan jämfört med koldioxid. Om man däremot tar tillvara på
biogasen som produceras, och använder metangasen till bränsle, som ersätter fossila bränslen
samtidigt som man endast släpper ut koldioxid som redan tillhör det naturliga kretsloppet. Att
producera biogas för att sedan ”fackla” bort biogasen, de vill säga bara elda upp den utan att ta vara
på energin, är därmed mer positivt än att låta det organiska materialet förmultna naturligt.
Att elda upp organiskt material kan tyckas vara ett bra alternativ för att ta tillvara på organiskt
material, men om man använder det organiska materialet till att producera biogas i en
rötningskammare, så kan man förutom att man får ut biogas som kan ersätta fossila bränslen, även
återföra näringsämnena som det organiska ingångsmaterialet innehöll till jordbruksmarkerna11.
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1.6

Substrat och substratblandningar

1.6.1 Substratsammansättning
Hur mycket biogas man kan få ut från ett eller flera substrat som skall användas för biogasproduktion
beror mycket på substratets sammansättning och innehåll. Skillnaden mellan kolhydratrika substrat,
proteinrika substrat, samt substrat som innehåller mycket fett visualiseras lättast genom att visa i
tabellform hur stor produktion samt vad för sammansättning av gasen som kan förväntas. (Tabell 1)
Tabell 1: Den teoretiska skillnaden mellan protein, kolhydrater och fett

6

1.6.2 Sockerbetor och foderbetor
Sockerbetor och foderbetor tillhör arten beta. En sockerbeta kan ha en procentuell viktandel på 20 %
av sackaros (socker), vilket dock inte resulterar i att en sockerbeta smakar sött i rå form, utan är
däremot väldigt besk. Man började odla sockerbetor i slutet av 1700-talet då man hade utvecklat
metoder för att ta tillvara på sockret som betorna innehåller. I Sverige började man odla sockerbetor
i Skåne i slutet av 1800-talet12.
Betor kräver väldigt stora mängder av kväve, och tar upp omkring 200-250 kg kväve per hektar. Men
om det tillförs för mycket kväve till jordbruksmarken, särskilt sent på säsongen så kan det resultera i
att kvaliteten på betona försämras. Även fosfor har betan ett stort behov av för att hålla hög kvalitet,
och tillförsel av natrium har visat sig ge ett högre sockerinnehåll i betorna. Ytterligare näringsämnen
som är viktiga för att optimera skörden av betor är magnesium och bor. Troligtvis är det idag ändå
brist på antingen magnesium eller bor på två av tre betfält13. Foderbetor är väldigt lika sockerbetor.
Dock så har undersökningar gjorts på vilken energigröda som ger högst avkastning per hektar, och
det visade sig att foderbetorna ger högst avkastning14.
1.6.3 Gödsel
Gödsel ger en bra grund för en rötningsprocess. Detta beror på att sammansättningen för gödsel
generellt är allsidig vilket resulterar i att en stabilitet för rötningsprocessen. Gödsel består av en hög
andel kolhydrater, medan andelen fett samt protein är relativt låg. Eftersom gödsel har ett högt
kväveinnehåll påverkas förhållandet mellan kol och kväve positivt vid en blandning av betor och
gödsel. Detta beror på att socker- samt foderbetor har ett högt innehåll av kol men är kvävefattigt.
Gödsel som kommer från nötkreatur kallas ofta för nötflytgödsel. Nötflytgödsel innehåller mer fibrer
än svingödsel, medan svingödsel innehåller mer mineraler. Vid jämförelse av biogasproduktion så är
produktionen högre från svingödsel än nötflytgödsel. Detta beror på att hos nötkreaturen så pågår
det i vommen redan en anaerob nedbrytningsprocess5.
1.6.4 Rötrest
När material tillförs till rötningsprocessen är det endast energin i materialet som tas tillvara. Det vill
säga alla näringsämnen med mera finns kvar när resterna från rötningsprocessen, den så kallade
rötresten, tas ut från rötkammaren. Detta resulterar i att rötresten är väldigt värdefullt att använda
som gödsel.
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Genom att man rötar gödslet som kommer från boskapen på gårdarna innan man tillför det till
åkrarna bidrar till flera fördelar. Den första fördelen med att röta gödsel är att det organiska bundna
kvävet som gödslet innehåller omvandlas till ammoniumkväve, som är mycket lättare för grödorna
att ta tillvara. När man rötar gödsel så luktar även gödslet mindre illa efteråt, och man kan genom att
man rötar gödslet få bort mängden ogräsfrön samt smittspridande mikroorganismer.
Det är viktigt att man skiljer på rötrest och rötslam. Rötslam kommer från reningsverk och är inte
tillåtet att använda som gödselmedel på åkermark som ska användas till livsmedelsproduktion. Det
går dock bra att använda till gödsling på åkermark som används för produktion av energigrödor som
ska användas till exempelvis biogasproduktion15.

1.7

Användningsområden för biogas

1.7.1 Förädling av biogas
Att förädla eller uppgradera den producerade biogasen menas med att man tar bort svavelväten och
partiklar samt koldioxid från biogasen. För att få bort koldioxiden som biogasen innehåller används
oftast en trycksatt vattenskrubber. Förenklat så låter man biogasen komma i kontakt med trycksatt
vatten, i detta trycksatta vatten löses koldioxiden och svavelvätena upp och på så sätt renas
biogasen10.
1.7.2 Värmeproduktion
Att producera värme från biogas är det enklaste och billigaste sättet att använda den producerade
biogasen. Biogasen förbränns då i en gaspanna som är kopplad till en ackumulatortank eller liknande.
Alternativt kan man även använda gasen som energikälla vid matlagning etcetera10.
1.7.3 Kraftvärmeproduktion
Generellt sett så är de gårdsbaserade biogasanläggningarna tänkta att producera både el och värme.
För att producera el och värme på gården tillämpas då ofta en ottomotor eller liknande10. När man
driver en förbränningsmotor med biogas så omvandlas omkring 30 % av energin i biogasen till
elenergi, medan de resterande 70 % blir värme. Denna värme kan då användas till att bland annat
värme upp biogasanläggningen samt när värmebehov hos närbelägna byggnader finns även användas
till att värma upp dessa3.
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1.8

Intressanta parametrar för processen

1.8.1 pH-värde och alkalinitet
Man driver ofta rötningsprocesser för biogasproduktion mellan pH 7.0–8,5. De vill säga omkring
neutralt pH-värde upp till lite däröver. För att pH-värdet inte ska variera för mycket kommer
alkaliniteten in. Alkalinitet beskriver hur stor mängd basiska (alkaliska) ämnen som finns tillgängligt i
rötkammaren. Detta resulterar i att större mängd basiska ämnen det finns tillgängligt desto större
buffertförmåga har processen, och processen klarar då av att hålla pH-värdet stabilt6.
1.8.2 Temperatur
Beroende på vilken temperatur rötningsprocessen håller, så delas den in i olika
temperatursområden. De områden som är vanligast för biogasproduktion är mesofil temperatur,
vilket innefattar temperaturer omkring 37°C, samt termofil temperatur, vilket innefattar
temperaturer omkring 55°C 6. (Tabell 2)
Tabell 2: Kategorisering för olika temperaturer vid rötning

6

1.8.3 Organisk belastning
Organisk belastning beskriver hur mycket nytt material som rötningskammaren fylls på med per
tidsenhet. I och med att det organiska materialet som rötningskammaren innehåller hela tiden bryts
ned, så kommer det till sist att ta slut på nedbrytningsbart material i rötkammaren och den kommer
därmed att avstanna om inget nytt material tillförs.
Denna organiska belastning benämns ofta som OLR, de vill säga ”Organic Loading Rate”. För att veta
hur mycket råmaterial som skall tillföras är det viktigt att man har koll på hur pass stor mängd
organisk substans (VS) samt mängden torrsubstans (TS) materialet man tänkt tillföra innehåller.
Dessa två parametrar kan du läsa mer om under ”kapitel 1.9 Intressanta parametrar för substraten”6.
1.8.4 Uppehållstid
Uppehållstiden för en rötningsprocess beskriver hur lång tid det tar för rötkammarens volym att
bytas ut. I och med att materialet som tillförts till rötningskammaren hela tiden bryts ned och
omvandlas till biogas, samtidigt som man tar ut rötrest från rötkammaren, så behöver man tillföra
mer material. Man brukar även kalla uppehållstiden för HRT, de vill säga ”Hydraulic Retention Time”,
eller hydraulisk uppehållstid. För en biogasprocess ligger denna uppehållstid ofta mellan 10-25 dygn.
Denna uppehållstid varierar beroende på hur materialet som tillförs är sammansatt samt vilken
temperatur rötningskammaren håller6.
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1.8.5 Utrötningsgrad
Utrötningsgraden beskriver procentuellt hur mycket som brutits ned av det organiska materialet och
därmed omvandlats till biogas under en viss tidsperiod. Generellt sett innebär en längre tid i
rötkammaren en högre utrötningsgrad, då mikroorganismerna får längre tid på sig att bryta ned
materialet. Att låta materialet rötas tills utrötningsgraden är uppåt 100 % är dock oftast varken
ekonomiskt eller praktiskt möjligt, då det skulle ta för lång tid och produktionen skulle bli lidande.
Rötresten som tas ut från rötkammaren innehåller därför generellt alltid en del energi, och därför är
det viktigt att man tar tillvara på biogasen som produceras från rötrestslagret6.
1.8.6 Näringsämnen och mineraler
Rötresten som uppstår som en restprodukt från rötningsprocessen innehåller stora mängder av
näringsämnen och mineraler, så som kväve (N), fosfor (P) samt magnesium (Mg) samt olika
spårämnen. I och med att de genomgått rötningsprocessen är de mer lättillgängliga att ta upp för
växterna, och rötresten är därför ett utmärkt biogödsel6.

1.9

Intressanta parametrar för substraten

1.9.1 Torrsubstans samt organiskt innehåll
Organiska material innehåller mycket vätska, och det är därför svårt att veta hur mycket av
materialet som egentligen är av värde.
Genom att ta reda på dels hur stor torrsubstans ett material har, det vill säga hur stor mängd som
finns kvar då all vätska torkas bort från materialet, samt ta reda på hur stor mängd organiskt material
som materialet innehåller, ger det en mycket bättre översikt över materialet.
För att ta reda på hur stor mängd organiskt innehåll ett material har är första steget att analysera
materialets torrsubstans (TS). Man låter materialet torkas i en ugn som håller temperaturen 105°C i
ett dygn för att kunna beräkna materialets torrsubstanshalt. Därefter bränner man materialet i en
ugn i 550°C under två timmar för att få fram det organiska innehållet, som ofta anges som VS, de vill
säga volatile solids, eller glödförlust. Man beräknar sedan VS genom mängden torrsubstans minus
mängden kvarvarande aska, och får därmed ut hur pass stor mängd av torrsubstansen som innehöll
organiskt material.
TS: Torrsubstans, de vill säga det som finns kvar av ett organiskt material när all vätska torkats bort.
Anges ofta i procentuell mängd av våtvikten.
VS: Volatile solids, eller glödförlust, de är det organiska innehållet i ett material. Beräknas genom
torrsubstansen minus askan som blir kvar när man förbränner ett material. Anges ofta i procentuell
mängd av torrsubstansen6.
1.9.2 C/N kvot
C/N kvoten, de vill säga förhållandet mellan kol (C) och kväve (N) i ett material, är en väldigt
bidragande faktor till hur pass bra materialet lämpar sig för biogasproduktion. Kvoten mellan kol och
kväve får inte vara för låg. Detta beror på att om det är för mycket kväve jämfört med mängden kol
kan det bildas för mycket ammoniak i rötningsprocessen, vilket kommer att hämma processen.
Det är dock viktigt att hålla en bra balans mellan kvävet och kolet, för om det istället innehåller för
mycket kol kan det uppstå en kvävebrist för bakterierna. Vilken kvot som är mest optimal går
egentligen inte att ange utan det varierar mycket beroende på processförhållanden och en mängd
andra faktorer. Men ett riktvärde kan anses vara en C/N kvot mellan 10–306.
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1.9.3 Toxicitet
Toxicitet innefattar alla ämnen som kan påverka biogasprocessen negativt. Ofta är det ämnen som är
giftiga för metanbildarna, då det är de som är mest känsliga. Det är viktigt att man tänker på vad för
material som tillförs till biogasprocessen, så att inte förorenat material tillförs eller material som kan
reagera med andra material och bilda hämmande ämnen tillförs. Det är också viktigt att tänka på att
material som kanske inte hämmar biogasprocessen kan förstöra rötresten, och resultera i att det inte
är möjligt att återföra näringsämnena till åkermarken6.

1.10

Skörd samt lagringsmetoder

Vid lagring av socker- samt foderbetor används en del olika metoder. De metoder som kommer att
beskrivas nedan är stuklagring samt ensilering av betor, detta eftersom de är de metoder som
används vid lagringen av betorna som används i denna jämförelse. Men innan de olika
lagringsmetoderna förklaras mer i detalj, så är det en del andra faktorer som kan påverka kvaliteten
hos betorna. Till att börja med så är det viktigt för att betorna ska hålla en så god kvalitet som möjligt
under lagringsperioden att man skördar betorna under goda väderförhållanden då det leder till att
betorna är renare och torrare.
Vid lagringen av betorna är det också viktigt att betorna har så lite skador som möjligt. De flesta
skadorna uppstår i samband med att de tas upp ur marken, och genom att vara noggrann med att
betorna hålls hela från upptagningen till lagringen så leder det till mycket lägre lagringsförluster, och
mindre spill uppstår16. Nedan syns skillnaden för hur stora sockerförluster som kan uppstå per dygn
beroende på temperaturen och hur betorna behandlades under upptagningen. Detta är tänkt att ge
en översikt och är endast riktvärden. (Tabell 3)
Tabell 3: Skillnad för sockerförluster/dygn beroende på upptagningsteknik och temperatur
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Det är viktigt att man skär bort blasten på rätt sätt från betan, för att förhindra att ny blast börjar
växa under lagringen då det leder till att energimängden i betan minskar samt bidrar till att värme
bildas. Man bör för att uppnå en lyckad lagring se till att betorna hålls svala och torra. För att få så
låga förluster som möjligt bör betorna lagras mellan 2-5°C. När väl temperaturen hos de lagrade
betorna börjar stiga så ökar sockerförlusterna snabbt, och i och med värmeökningen så börjar
svampar att trivas mer och mer. Det kan därför vara bra att ha flera termometrar utplacerade och
kontrollera temperaturen regelbundet, för att hinna vidta åtgärder om temperaturen skulle stiga17.
Om temperaturen skulle gå för lågt ned under noll så kan det leda till att irreversibla förändringar kan
uppstå i betorna. Det har visat sig i undersökningar att det kritiska gradantalet för detta är på -5°C.
När betorna tinades upp från denna temperatur och lägre så visade det sig att betorna var glasaktiga
efter upptiningen. Som det nämns i det inledande stycket ovan så bör betorna vara oskadade samt
hela och rena för att uppnå en så bra lagring som möjligt. Ytterligare en viktig sak är att betorna inte
är angripna på något sätt eftersom de då kommer förlora mycket socker under lagringsperioden då
de andas mycket, samt även kan sprida smittan vidare i hela lagret4.
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1.10.1 Stuka
När det gäller att lagra betor i stuka så ger
trapetsstukor lägst lagringsförluster och är den
säkraste lagringsmetoden. (Bild 2) Detta eftersom
utformningen på stukan leder till god ventilation
och genom att stukan kan ventileras så kan betorna
hållas svala vilket minimerar lagringsförlusterna.
Utformningen på själva stukan bör ha jämna sidor
och topp för att undvika att frostfickor skapas, och
bör inte vara bredare än 10 meter. Genom att
betorna är rena och torra leder det till en bättre
ventilationsförmåga under lagringen16.

Bild 2: Trapetslagring av betor [Nord-S]

Bild 2: Lagring av betor i trapetsstuka

Om mängden betor är för stor för att kunna lagras i en trapetsstuka så
brukar man ta till alternativet att lagra dem i ett ”storbals-U” istället.
(Bild 3) Dock så är alternativet att lagra betor i ett storbals-U lite sämre
på grund av att ventilationen av betorna blir försämrad, vilket leder till
att lagringsförlusterna blir högre även om lagret i övrigt skulle skötas
perfekt.
Genom att det uppstår en lite sämre ventilation av betorna innebär det
också att värme lagras och det är även svårare att motverka eventuella
värmeutvecklingar i stukan. Detta leder till att det är av ytterligare vikt
att inga angripna eller skadade betor lagras samt att lagret sköts på rätt
sätt. Själva dimensionerna av lagret får som högst vara två meter i
höjdled och tio meter i sidled.
Bild 3: Lagring av betor i storbals-U

Det är precis som vid trapetsstukor viktigt vid lagring i storbals-U att toppen är jämn och att inga
frostfickor uppstår, en viss sluttning utåt sidorna är också fördelaktigt. För att uppnå en lyckad
lagring av betorna bör temperaturen i stukan hållas på en nivå omkring 2-5°C. Om temperaturen
skulle förändras för mycket bör man reglera denna genom att antingen lägga på eller ta av en del av
täckmaterialet, som ofta kan bestå av fiberduk och halm som pressas ihop uppe på betorna4.
Ytterligare ett alternativ gällande stuklagring är att låta betorna sitta kvar i marken efter att man
avblastat dem. Detta utfördes för foderbetorna som användes under omgång 2 i detta försök.
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1.10.2 Ensilering
För att lagra betor kan man även ensilera dessa. Hur
lagringen sker beror på hur man förbehandlar dem
innan. Om man krossar betorna så kan de lagras i en
silo som en massa. (Bild 4) Genom att samensilera
betmassan tillsammans med ett mer kolrikt
material, så som till exempel majsensilage eller halm
samlas pressvattnet upp lättare från betorna. Det
finns även exempel på där pressvattnet samlas upp
och går direkt in i en biogasreaktor, vilket resulterar
i mindre förluster4.
Det har visat sig att jord som ofta följer med betorna
inte har påverkat ensileringsprocessen negativt,
samt eftersom betorna innehåller så pass mycket
socker leder det till en naturlig ensileringsprocess, Bild 4: Ensilering av betor i silo
och därmed behöver inte tillsatser användas4.
En annan metod för att lagra betor, fast då hela
betor, är att ensilera dem i plastslang. (Bild 5)
Genom att lagra dem hela med denna metod utan
att krossa dem så minskar problemet med
pressvatten, och ger även en bra lagring av betorna
samt att kvaliteten hos betorna bevaras tills det är
dags att använda dem i biogasanläggningen. Då
betorna mjuknar under lagringsprocessen i
plastslangen så är de mer lättkrossade vilket är
ytterligare en positiv effekt med att lagra betorna i
plastslang4.

Bild 5: Ensilering av betor i plastslang

Tyvärr är systemet med att ensilera betor i plastslang dock idag för dyrt då endast omkring två till två
och ett halvt ton betor får plats i varje slang4, och då en normal avkastning för sockerbetor i Sverige
är omkring 45 ton betor per hektar resulterar det i att en hel del slangar behövs18. Detta skapar
ytterligare ett problem på det är relativt krångligt att få ur betorna ur slangarna på ett snabbt och
enkelt sätt.
Det pågår nya försök på hur man skulle kunna lagra betor bättre, för att nämna ytterligare ett så
försöker man bland annat att ensilera hela betor i en majssilo. Principen försöket följer är att man vill
få koldioxiden att stanna kvar i lagret, och därmed har man en plastfilm under samt över betorna för
att stänga inne betorna i mellan. Denna metod av lagring av betor är mer kostnadseffektiv än lagring
i plastslang, och bör även vara lättare att hantera vid senare tömning av lagret4.

18

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1506&m=985 2012-01-10
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1.10.2.1 Ensileringsprocessens påverkan på materialet
När man bestämmer torrsubstanshalten samt glödförlusten för ett material är det vanligt att man
först torkar materialet i en ugn för att bestämma torrsubstanshalten, och därefter förbränna
materialet för att bestämma glödförlusten (se avsnitt 1.9.1)
När socker- och foderbetor ensileras bildas fettsyror samt alkoholer som är lättavgångna under
torkningsprocessen, vilket resulterar i en felaktig torrsubstanshalt (TS) eftersom en viss del av
torrsubstanshalten förångas tillsammans med vätskan i materialet.
I och med detta resulterar det i att när produktion per gram organiskt innehåll (VS) beräknas leder
det till felaktiga värden, vilka därmed behöver korrigeras för att anses vara tillförlitliga. Upp till
omkring 35 % i minskning av organiskt innehåll har studier visat.
En korrigeringsformel har därför tagits fram, vilken igenom man kan beräkna ut en mer korrekt
torrsubstanshalt, vilket resulterar i en mer korrekt glödförlust, och därmed även organiskt innehåll i
materialet19.

1.11

Målsättning

Målsättningen med detta arbete var att få fram en jämförelse mellan hur färska socker- samt
foderbetors potential för att användas till biogasproduktion i en rötningsprocess, skiljer sig mot när
betorna stuklagrats under två till tre månaders tid, samt hur det skiljer sig när betorna lagrats genom
ensilering under fem till sex månaders tid. Ytterligare en målsättning var att bedöma vilken metod
som lämpar sig bäst för rötning av foder- respektive sockerbetor, och vilken typ av beta som lämpar
sig bäst för samrötning med nötflytgödsel.

1.12

Avgränsningar

Detta arbete avgränsades från följande punkter:
 Jämförelse för hur betblastens potential förändrades över tiden jämfördes endast mellan
färsk betblast samt ensilerad.
 Skillnader i rötrest
 Hur kostnaden skiljer mellan de olika lagringsmetoderna
 Testerna begränsades till att endast genomföras i batch-skala, i laboratorium.
 Undersökning av C/N kvot då utrustningen ej fungerade tillfredställande
 Behandling av mätdata i statistikprogram så som SPSS eller liknande

19

The volatility of components of grass silage on oven drying and the inter-relationship between dry-matter content
estimated by different analytical methods. Grass Forage Sci, 56:405-411.
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2. Metod
Detta arbete med inleddes en litteraturstudie för att få en fördjupande kunskap om vad som
genomförts innan hos socker- samt foderbetor. Även en hel del litteratur som behandlade området
biogas samt mycket annan litteratur studerades också, för att öka den allmänna kunskapen om
biogas.
Detta projekt genomfördes därefter i tre testomgångar. Den första testomgången genomfördes på
färska socker- samt foderbetor. I den testomgången genomfördes även en del tester med
sockerbetor tillsammans med betblast. Därefter genomfördes ytterligare två testomgångar, där den
andra testomgången genomfördes med stuklagrade socker- och foderbetor. I den testomgången så
fanns det inte någon blast tillgänglig.
I den tredje därmed sista testomgången så genomfördes testerna på ensilerade socker- och
foderbetor. Ensileringsprocessen genomfördes i ett kylskåp i högskolans lokaler, där socker- och
foderbetor samt sockerbetsblast från det första försöket användes till att göra ensilage av.

2.1

Insamling av nötflytgödsel, rötrest och betor

2.1.1 Nötflytgödsel
I samtliga testomgångar användes nötflytgödsel från Olof och Lena Larssons gård vid Lilla Brännarp,
som är beläget en bit utanför Halmstad i Halland, Sverige. Nötflytgödslet som användes till den första
testomgången hämtades den 10 november 2011. Till det andra försöket hämtades gödslet den 31
januari 2012, och till det tredje försöket hämtades gödslet den 17 april 2012. Nedan visas
nötflytgödselbrunnen vid Lilla Brännarp (Bild 6)

Bild 6: Gödselbrunn vid Lilla Brännarp

2.1.2 Rötrest/ymp
I samtliga testomgångar användes rötrest från den gårdsbaserade biogasanläggningen vid
Plönningegymnasiet en bit utanför Halmstad som ymp. Rötresten som användes till den första
testomgången hämtades den 7 november 2011. Till det andra försöket hämtades rötresten den 19
januari 2012, och till det tredje försöket hämtades gödslet den 12 april 2012. Nedan visas när rötrest
hämtas. (Bild 7)

Bild 7: Rötrest från Plönningegymnasiet
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2.1.3 Sockerbetor samt blast för testomgång 1 och 3
Sockerbetorna (Beta vulgaris) som användes under testomgång 1 med färska betor samt blast samt
under testomgång 3 när de ensilerats, bidrog Anders Axelsson med från hans gård i Tollastorp en bit
utanför Falkenberg. De skördades den 2 november 2011 och transporterades till Högskolan i
Halmstad samma dag.
Sockerbetorna såddes den 24 april 2011, med omkring fyra till fem plantor per meter. Sockerbetorna
var av sorten ”Nexus”. Dagarna innan sådden tillfördes rötrest från en biogasanläggning i närheten,
samt natriumgödning och mineralgödsel. Omkring sex veckor senare tillsattes kvävegödsel. Efter
cirka fem samt sju veckor så besprutades sockerbetorna med bekämpningsmedel (Goltix, Pyramin,
Kemfam Power samt Rapsodi Super). Efter omkring sju-åtta veckor från såtillfället tillfördes därefter
mangangödsel (Mn 235), och därefter en vecka senare besprutades betorna med bladgödsel
innehållande Bor (Bortrac). Sockerbetorna skördades genom radhackning, och produktionen blev
omkring 65 ton per hektar.
2.1.4 Foderbetor för testomgång 1 och 3
De foderbetor som användes under testomgång 1 samt 3 bidrog Anders Christensson från hans gård i
Tångarp, en bit utanför Falkenberg med. De skördades den 1 november 2011 och transporterades till
Högskolan i Halmstad tre dagar senare, den 4 november.
Foderbetorna såddes i slutet av april 2011 med omkring fem plantor per meter. Till betorna tillsattes
omkring 150 kg kväve i form av handelskväve, 10 ton hönsgödsel, 20 ton nötflytgödsel samt 130 kg
Besal. Anledningen till att så mycket fosfor och kväve tillsattes berodde på låga markvärden. Betorna
ogräsbekämpades i tre omgångar med Goltix och Kemifam. Produktionen blev omkring 75 ton per
hektar.
Betorna och blasten som användes under det tredje testförsöket, de vill säga försöket där ensilerade
socker- och foderbetor samt sockerbetsblast undersöktes, hade ensilerats på högskolan i Halmstad
från det första testförsöket där färska betor och blast undersöktes. Därmed kom betorna och blasten
från samma ställe som under första testomgången. Nedan visas hur foder- och sockerbetorna samt
sockerbetsblasten såg ut precis före paketen öppnades upp innan testomgång 3. (Bild 8)

Bild 8: Ensileringspaketen (t.v.) samt ensilerade betor av bitstorlek 2x2x2cm (t.h.)
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2.1.5 Socker- och foderbetor för testomgång 2
De stuklagrade socker- och foderbetorna som användes under testomgång 2 hämtades den 23
januari 2012. Sockerbetorna hämtades från Johan Heurén från ”Bröderna Heuréns lantbruk AB” i
Harplinge, och hade lagrats i stuka, medan foderbetorna som användes
under andra testomgången återigen hämtades från Anders
Christensson, i Tågarp, Falkenberg. Dessa foderbetor som användes i
testomgång 2 lagrades genom att man låtit dem stå kvar i marken, efter
att man tagit bort blasten. En liten omväxt av blast hade skett sedan
den tidigare avblastningen, det var dock under tillfället när betorna togs
upp ur marken några minusgrader, vilket det dessförinnan också varit.
Till höger visas återväxten på en av foderbetorna som stod kvar i
marken. (Bild 9) Då betorna hämtades från Anders Christensson igen Bild 9: Återväxt på foderbetor
var betorna de samma som i testomgång 1.
som stått kvar i mark
Sockerbetorna från ”Bröderna Heuréns lantbruk AB” såddes i slutet av april med omkring 5 plantor
per meter. Till betorna tillsattes N-27, Besal samt 25 ton svinflyt. Detta vilket motsvarande 110 kg
kväve, 25 kg fosfor, 100 kg kväve samt 120 kg natrium. Betorna ogräsbekämpades i tre omgångar
med bland annat Goltix och Kemifam, och besprutades även två gånger med manganbesprutning.
Sockerbetorna skördades genom radhackning, och produktionen blev omkring 65 ton per hektar med
en sockerhalt på omkring 16,5 %.
Nedan visas hur foderbetorna (till vänster) samt sockerbetorna (till höger) såg ut i genomskärning
efter att de lagrats i mark respektive i stuka. (Bild 10)

Bild 10: Lagrade foderbetor (t.v.) samt sockerbetor (t.h.) i genomskärelse

Det syns på bilden att betorna har börjat få mörka partier, vilket tyder på en nedbrytningsprocess av
betorna.
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2.2

Laboratoriets uppbyggnad

Laboratoriet som användes för att genomföra testerna är
beläget på Högskolan i Halmstad. Det fanns i laboratoriet
under testomgångarna tillgång till 32 stycken 1 liters
glasflaskor, som kunde placeras i ett värmeskåp hållande
mesofil temperatur, de vill säga 37°C. För att mäta
mängden gas samt utföra metanhaltsmätningar på gasen,
anslöts glasflaskorna till U-rör med hjälp av gummikorkar
och slangar, vilket gjorde att all gas som producerades
endast kunde komma ut genom U-rören. Bilden till höger
visar en översiktsbild på sammankopplingen av
testflaskorna med U-rören. (Bild 11)

Bild 11: Översiktsbild på sammankopplingen av
testflaska och U-rör

U-rören som användes var fyllda med vatten samt
innehöll en frigolitkula per U-rör. På utsidan av dessa Urör monterades det en IR-fotoelektrod per U-rör. Dessa Urör kalibrerades genom att tillföra luft manuellt till Urören vilket simulerade en gasproduktion. Mängden gas
som krävdes för att simulera en ”bubbling”, de vill säga
när U-röret gick över till nolläget igen uppmättes sju
gånger varav ett medelvärde beräknades för hur stor
mängd gas som behövde produceras. I och med att
frigolitkulan fanns i U-röret så passerade denna kula varje
gång som vattennivån höjdes igenom IR-fotoelektroden,
och därmed registrerades detta i ett räkneverk
tillsammans med datum, tid, temperatur samt lufttryck.
Till höger visas kalibreringen för U-rören. (Bild 12)

Bild 12: Kalibrering av U-rör

Genom att man innan kalibrerat varje U-rör med en luftpump på hur stor mängd gas som krävdes för
att U-röret skulle nollställas visste man därmed att varje gång en ”bubbling” skedde så hade en viss
bestämd mängd gas producerats. Och då detta registrerades och var lättöverfört till en dator, var det
lätt att beräkna hur stor mängd gas som producerats. Alla U-rör bevakades samtidigt med en kamera,
som varje halvtimme dygnet runt tog en bild över U-rören. Där igenom var det lätt att kontrollera att
de registrerade bubblingarna stämde överens. Nedan visas en beskuren version av bilderna som togs
under testomgångarna. (Bild 13)

Bild 13: Översiktsbild över U-rören
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För att mäta halten metangas som den producerade gasen
innehöll så fanns det på varje flaska en uttagspunkt
monterad, där ett exempel på gasen lätt kunde tas ut och
analyseras. Detta genomfördes tre gånger per vecka, medan
man för de övriga dagarna interpolerade fram värden. Till
höger visas uttagspunkten för ett av U-rören. (Bild 14)

Bild 14: Uttagspunkt för gasanalys

2.3

Processparametrar som undersöktes

2.3.1 pH-värde
Vid uppstarten samt avslutandet av testomgångarna undersöktes pH-värdet på de enskilda ingående
substraten, samt de olika substratsblandningarna, och till sist när testerna var färdiga vad pH-värdet
låg på då för att undersöka om någon skillnad uppstått. pH-värdet undersöktes med hjälp av en pHmeter av märket VWR International med produktnamnet VWR pH 100.
2.3.2 Temperatur
Temperaturen som laboratorieförsöken genomfördes inom var i mesofil temperatur, och då
glasflaskorna med de olika substratsblandningarna var placerade i ett värmeskåp som var inställt på
att hålla temperaturen 37°C skedde inga större förändringar i temperatur under testomgångarna.
2.3.3 TS samt VS
Torrsubstanshalten och glödförlusten undersöktes för de enskilda ingående substraten, för
substratsblandningarna samt efter att testerna var färdiga, för att se hur pass stor skillnad som
uppstod.
2.3.4 Metanhalt
Metanhalten mättes tre gånger per vecka för att säkerhetsställa hur stor mängd av gasproduktionen
som var metangas. För de övriga dagarna där metanhalten inte mättes så interpolerades värden fram
genom de kända mätpunkterna.
2.3.5 Gasproduktion
Gasproduktionen som de olika flaskorna producerade mättes genom U-rör där mängden gas som var
tvunget att produceras för att U-röret skulle återgå till nolläge igen var känt. U-röret innehöll en
frigolitkula som passerade förbi en sensor, vilket registrerades och var lättöverförbart till en dator.
Gasproduktionen övervakades även med en kamera som tog bilder var 30:e minut, för att ytterligare
säkerhetsställa riktigheten i registreringarna hos sensorerna.

2.4

Datahantering

Resultaten från produktion och metanhalt etcetera behandlades i ”Microsoft Office – Excel”.
Tabellerna och diagrammen som redovisas i rapporten är skapade där igenom. Värdena som
redovisas i tabellerna och diagrammen är medelvärden inom varje testgrupp, om tre stycken flaskor.
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2.5

Genomförande

Vid genomförandet av testomgångarna i laboratoriet så utfördes de tre omgångarna med så likt
utförande jämfört med varandra som möjligt. Innan testomgång 1 startades upp togs beslut om hur
mycket betor samt eventuell blast som skulle blandas tillsammans med rötrest och gödsel i varje
flaska. I varje flaska skulle 700 gram fyllas upp, varav 300 gram skulle fyllas upp med rötrest för att
starta upp rötningsprocessen. Av de 400 resterande grammen beslutades det att 10 viktprocent
betor skulle tillsättas, samt för de omgångar där blast skulle blandas i skulle 1,25; 2,5 samt 3,75
viktprocent av detta ersättas med sockerbetsblast istället. Därmed blev tillsatsen av nötflytgödsel
360 gram i samtliga flaskor och därmed en fördelning på 90 % nötflytgödsel och 10 % betor samt
eventuell blast.
Det togs även beslut om att fördelningen av betorna skulle fördelas inom tre grupper för att
undersöka om någon större skillnad uppstod beroende på hur stor kontaktyta tillsatsen av betor
hade. De tre grupperna beslutades till:
1. Mixade till omkring 5mm bitstorlek i hushållsmixer
2. Bitar om 2cm x 2cm x 2cm samt
3. Bitar om 2cm x 2cm x 4cm
För testomgångarna där sockerbetsblast var inblandat i substratsblandningen var fördelningen:
1. 1,25 viktprocent blast med 8,75 viktprocent 2x2x2cm sockerbetsbitar
2. 2,5 viktprocent blast med 7,5 viktprocent 2x2x2cm sockerbetsbitar
3. 3,75 viktprocent blast med 6,25 viktprocent 2x2x2cm sockerbetsbitar
Då mängden betor som tillsattes i varje flaska var samma, förutom i de flaskorna som innehöll blast,
så blandades ytterligare ett par flaskor med mixade sockerbetor, mixade foderbetor samt flaskor som
innehöll blast. Dessa flaskor användes som testflaskor, för att kunna mäta pH-värde, TS-halt, VS-halt
samt C/N kvot på, för att underlätta genomförandet av testerna. På detta sätt undveks
problematiken med att om man skulle ta prov från de andra flaskorna skulle mängden minska i dessa
och så etcetera.
Varje grupp med olika substratsblandningar innehöll tre stycken flaskor, var av ett medelvärde sedan
beräknades, för att få ut mer tillförlitliga resultat.
2.5.1 Testomgång 1: Färska sockerbetor, foderbetor samt sockerbetsblast
Inledningsvis rengjordes de färska socker- samt foderbetorna från så mycket jord och sten som
möjligt genom avsköljning och skrubbning i vatten. Därefter fördelades betorna till rätt bitstorlek och
fördelades i de olika grupperna med glasflaskor. För att undvika onödig oxidation av de uppskurna
betorna så slöts de färdiga flaskorna till med korkar medan de andra förbereddes. Fördelningen i de
olika grupperna syns nedan. (Tabell 4)
Tabell 4: Sammanställning över försök 1: Färska betor samt blast
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När sedan alla flaskor innehöll rätt mängd sockerbetor, foderbetor samt sockerbetsblast tillfördes
nötflytgödsel samt rötrest till flaskorna. Allt eftersom substratsblandningarna blev klara i
glasflaskorna, skakades de om och placerades i värmeskåpen och kopplades in till U-rören. Samtidigt
genomfördes olika tester på de olika ingående substraten (Tabell 5) samt de olika blandningarna.
(Tabell 6)
Tabell 5: Sammanställning av inledande tester för de olika ingående substraten i försök 1: Färska betor samt blast

Tabell 6: Sammanställning av inledande tester för de olika blandningarna i försök 1: Färska betor samt blast

2.5.2 Testomgång 2: Stuklagrade socker- samt foderbetor
Precis som i testomgång 1 rengjordes de stuklagrade betorna från jord och sten, och fördelades
därefter i rätt bitstorlek, för att till sist fylla på med kogödsel samt rötrest för att sedan placeras i
värmeskåpen anslutna till U-rören. I testomgång 2 genomfördes testerna endast med stuklagrade
socker- samt foderbetor då ingen tillgång till stuklagrad betblast fanns. Fördelningen i de olika
grupperna syns nedan. (Tabell 7)
Tabell 7: Sammanställning över försök 2: Stuklagrade betor

Återigen blandades substratblandningarna och anslöts till U-rören samt placerades in i värmeskåpen,
samtidigt som de olika inledande testerna på substraten (Tabell 8) och substratblandningarna (Tabell
9) genomfördes.
Tabell 8: Sammanställning av inledande tester för de olika ingående substraten i försök 2: Stuklagrade betor

Tabell 9: Sammanställning av inledande tester för de olika blandningarna i försök 2: Stuklagrade betor
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2.5.3 Testomgång 3: Ensilerade sockerbetor, foderbetor samt sockerbetsblast
Betorna och blasten som användes i testomgång 3 hade redan förberetts under testomgång 1, då de
fördelades i rätt storlek och ensilerades med plastfolie och plastpåsar, för att sedan förvaras i ett av
högskolan i Halmstads kylskåp under fem månaders tid. När de sedan var dags att utföra testomgång
3 var det därför enkelt att ta fram ensilaget från kylskåpet och fördela upp de i glasflaskorna, och
sedan tillsätta rätt mängd nötflyt och rötrest. Därefter kopplades de in till U-rören och placerades i
värmeskåpen. Fördelningen i de olika grupperna syns nedan. (Tabell 10)
Tabell 10: Sammanställning över försök 3: Ensilerade betor samt blast

Återigen beblandades substratsblandningarna och anslöts till U-rören samt placerades in i
värmeskåpen, samtidigt som de olika inledande testerna på substraten (Tabell 11) och
substratsblandningarna (Tabell 12) genomfördes. Värdena korrigerades (avsnitt 1.10.2.1) för mer
sanningsenliga värden.
Tabell 11: Sammanställning av inledande tester för de olika ingående substraten i försök 2: Stuklagrade betor

Tabell 12: Sammanställning av inledande tester för de olika blandningarna i försök 3: Ensilerade betor samt blast
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3. Resultat
3.1

Testomgång 1: Färska

I figur 1 syns att tillsats av sockerbetor ger högst förhöjning i gasproduktion vid jämförelse mellan
sockerbetor, sockerbetor tillsammans med blast, samt foderbetor.

Figur 1: Sammanställning över testomgång 1: Färska betor samt blast

I figur 1 syns det också att det är sockerbetor i den största storleken som gav högst rågasproduktion
samt metangasproduktion, medan gruppen med samma bitstorlek, innehållande foderbetor istället
producerade minst av alla grupper. Detta syns även tydligt i tabell 13, där grupp 3 har både högst
rågas- samt metanproduktion per gram VS.
Tabell 13: Rågas- samt metanproduktionen för testomgång 1: Färska betor beräknat på ml/g VS

3.1.1 Jämförelse mellan färska sockerbetor och foderbetor (2x2x4cm)
Varför denna skillnad uppstått kan ses i en jämförelse av den dagliga produktionen för de båda
grupperna. I figur 2 jämförs sockerbetor och foderbetor av den största bitstorleken som undersöktes,
2x2x4cm.

Figur 2: Jämförelse mellan 2x2x4cm sockerbetor och foderbetor

För testgrupp 3; 90/10 2x2x4cm sockerbetor (Fig. 2A) ser man att produktionen är betydligt högre
mellan dagarna 1-16 av testperioden. Däremot för testgrupp 6; 90/10 2x2x4cm foderbetor (Fig. 2B)
syns det tydligt att produktionen är mer jämn under hela testperioden, och när testerna avslutas
efter 26 dagar har produktionen endast minskat lite.

29

3.1.2 Betydelsen av foderbetornas storlek
När man hade mixat foderbetorna och därmed ökat kontaktytan, resulterade det i att produktionen
av gas hade minskat ordentligt i avslutet av testerna och därmed hade producerat färdigt (Figur 3A).

Figur 3: Jämförelse mellan mixade foderbetor och 2x2x2cm foderbetor

Även när man bara ändrade bitstorleken till 2x2x2cm istället (Fig. 3B) för 2x2x4cm så synes
förändringar i hur produktionen skedde. Jämför Fig. 3B med Fig. 2.
3.1.3 Tillsats av sockerbetsblast
I testomgång 1 undersöktes det även om det uppstod någon skillnad i produktion när man ersatte en
del av sockerbetorna med bitstorleken 2x2x2cm med sockerbetsblast. Nedan är ett utdrag från
sammanfattningen för testomgång 1. (Tabell 14)
Tabell 14: jämförelse inblandning av blast (medelvärden för varje grupp)

Det är tydligt att produktionen minskar desto mer sockerbetsblast som testgruppen innehåller. Det
kan anses vara förväntat då den energirika sockerbetan ersätts med mindre energirik
sockerbetsblast.
I figur 4 visualiseras den dagliga produktionen för de fyra testgrupperna.

Figur 4: Jämförelse mellan färska sockerbetor med olika inblandningar av sockerbetsblast
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I figur 4 syns att när blast tillförts förlängs rötningsprocessen från att dala vid dag 16-17 till omkring
dag 19-22, och vid tillsats av 1,25 % blast kan man se att produktionen fortfarande fortsätter vid
testomgångens avslut.
Under Kapitel 7. Bilagor kan du under avsnitt 7.1 se en sammanställning av samtliga gruppers
produktion, samt de andra testomgångarnas sammanställda resultat också.
3.1.4 Metanhalten under testomgång 1
Metanhalten för testomgång 1 visas i figur 5, där metanproduktionen oberoende av gasproduktionen
redovisas för de nio testgrupperna samt referensens.

Figur 5: Översikt över metanhalten under testomgång 1: Färska betor

Metanhalten går från att ligga runt 30-50 % för de flesta testgrupperna, till att i slutet av
testomgången så har alla testgruppers metanhalt kommit upp till mellan 60-75 %.
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3.2

Testomgång 2: Stuklagrade

I figur 6 är det tyligt att när betorna lagrats under två till tre månaders tid i stuka respektive
när de lagrades i marken så är det grupp 3, innehållandes sockerbetor i den största storleken
som undersöktes som gav högst rågas samt metangasproduktion.

Figur 6: Sammanställning över testomgång 2: Stuklagrade betor

Man ser också att produktionen skiljer sig mellan de olika storlekarna som undersöktes för
sockerbetor, medan för foderbetorna så skiljer sig produktionen inte märkbart mellan de
olika storlekarna. Detta syns även i tabell 15, där grupp 3 har både högst rågas- samt
metanproduktion per gram VS.
Tabell 15: Rågas- samt metanproduktionen för testomgång 2: stuklagrade betor beräknat på ml/g VS

3.2.1 Jämförelse mellan stuklagrade sockerbetor och foderbetor (2x2x4cm)
Man kan se i jämförelsen i nedan (Fig. 7) mellan 2x2x4cm sockerbetor (Fig. 7A) och foderbetor av
samma bitstorlek (Fig. 7B) att kurvorna är väldigt lika varandra.

Figur 7: Jämförelse mellan 2x2x4cm sockerbetor och foderbetor
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3.2.2

Metanhalten under testomgång 2

Metanhalten för testomgång 2 visas i figur 8, där metanproduktionen oberoende av
gasproduktionen redovisas för de nio testgrupperna samt referensens.

Figur 8: Översikt över metanhalten under testomgång 2: stuklagrade betor

I figur 8 ser man att metanhalten ligger runt 50-65 % genom hela testomgången, med undantag för
några dippar för mixade sockerbetor samt referensen.
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3.3

Testomgång 3: Ensilerade

Det uppstod förluster under ensileringsprocessen på grund av läckage etcetera från paketen, vilket
resulterade i att resultaten var i behov av korrigering. Nedan visas den procentuella viktminskningen
som uppstod under fem månaders ensileringsprocess. (Tabell 16)
Tabell 16: Viktminskning under ensileringsprocessen

Tabellen visar att en procentuell minskning på mellan 17-19 % uppstod under ensileringsprocessen
för foderbetorna, medan för sockerbetorna uppstod en procentuell minskning mellan 12-20 %. Detta
resulterade i en procentuell minskning på 14-15 % för grupperna innehållande sockerbetor
tillsammans med sockerbetsblast. Produktionen för samtliga grupper efter att de korrigerats med
hjälp av värdena från tabell 16 syns i sammanställningen i figur 9.

Figur 9: Korrigerad sammanställning över testomgång 3: Ensilerade betor

Linjerna som synes ovanför staplarna (Fig. 9) visar hur produktionen förändrats efter att
produktionen korrigerats efter hur vikten förändrades under ensileringsprocessen.
Ytterligare en korrigering som krävs vid rötning av ensilerat material är som nämndes tidigare
produktionen per gram VS. (avsnitt 1.10.2.1) Analysen av torrsubstanshalt (TS) samt glödförlust (VS)
blir felaktig för ensilerat material. Därför korrigerades värdena i för mängden rågas samt
metagasproduktion per gram VS innan de redovisades. (Tabell 17).
Tabell 17: Korrigerad: Rågas samt metangasproduktionen för testomgång 3: ensilerade betor beräknat på ml/g VS

Det syns att när ensilerat material rötas tillsammans med nötflytgödsel blir produktionen för
grupperna innehållande sockerbetor jämförbara med varandra och ingen större skillnad uppstår. För
de ensilerade foderbetorna visar produktionen en liten högre topp för bitstorlek 2: innehållande
2x2x2 cm foderbetor. För grupperna innehållande sockerbetor tillsammans med sockerbetsblast är
produktionen även här relativt jämn mellan grupperna, med en liten högre produktion för gruppen
där sockerbetsblast ersatt 25 % av mängden sockerbetor. Generellt för testomgång 3: Ensilerade
betor är att produktionen för de olika grupperna som innehöll samma substrat men med olika
bitstorlekar är att de är relativt lika varandra både gällande volym producerad samt
produktionskurvan, och metanhalt. Vid jämförelse mellan de olika substratsblandningarna, de vill
säga tillsats av antingen sockerbetor, foderbetor samt sockerbetor tillsammans med sockerbetsblast,
är det inte heller någon större skillnad, mer än att volymen gas producerad skiljer sig en del mellan
grupperna. (Fig. 10)
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Figur 10: Jämförelse mellan de olika grupperna i testomgång 3: ensilerade betor

3.3.1

Metanhalten under testomgång 3

Metanhalten för testomgång 3 visas i figur 11, där metanproduktionen oberoende av
gasproduktionen redovisas för de nio testgrupperna samt referensens.

Figur 11: Översikt över metanhalten under testomgång 3: ensilerade betor

I figur 11 ser man att metanhalten under testomgång 3 börjar lågt omkring 20-30 %, för att sedan nå
sin topp omkring dag 9 vid omkring 60-70 %. Därefter sjunker metanhalten, för att i slutet av
testomgången vara omkring 40-60 %.
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3.4

Sammanfattning av jämförelse

En sammanfattande jämförelse mellan de olika testomgångarna (Tabell 18), visar hur produktionen
förändrat sig från omgången med färska betor, till stuklagrade samt ensilerade betor. Omgången
med färska betor samt blast anses här vara som en sorts referens. Testgrupperna som testomgång 1
(Fig. 1) innehöll visualiserar därför allihop 100 % produktion av metangas. Därefter visualiseras det
hur produktionen förändrats.
Tabell 18: Sammanställning av resultaten i procent

För att beräkna hur produktionen förändrats jämfört med den första testgruppen har produktionen
från referensen subtraherats från varje testgrupp. Detta har även utförts för grupperna i omgång 1.
Därefter har den procentuella skillnaden beräknats ut genom att resultaten från grupperna i omgång
2 (Fig. 6) samt omgång 3 (Fig. 9) dividerats med grupperna i testomgång 1 resultat.
3.4.1 Jämförelse i produktion per gram VS mellan de tre testomgångarna
Tabell 18 är intressant i sig att analysera för att se hur det skiljer sig mellan de olika grupperna i
mellan färska, stuklagrade samt ensilerat material. Ett annat sätt att jämföra produktionen mellan de
olika grupperna är att jämföra produktion per gram VS mellan de olika grupperna och
testomgångarna. (Tabell 19)
Tabell 19: Jämförelse testomgångarna samt grupperna i mellan av produktion/gram VS

Generellt är produktionen högst för samtliga grupper i testomgång 3: Ensilerade betor längst ned i
tabell 19. Detta trots att värdena korrigerats.
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4. Diskussion
Socker- samt foderbetor har i tidigare studier bevisats vara lättnedbrytbara20, och då socker- samt
foderbetor innehåller lättnedbrytbara, enkla kolhydrater (Avsnitt 1.6.2) var det förväntat att
rötningsprocessen skulle gå relativt fort.
Under testomgång 1 (Avsnitt 3.1) hade färska foderbetor av den största bitstorleken (Fig. 1) lägst
produktion. När produktionen analyserades visade det sig dock att gruppen fortfarande hade relativt
hög produktion när testomgången avslutades, jämfört med de andra grupperna. Detta visar att
bitstorleken är en faktor att beakta för hur rötningsprocessen fortgår för färska foderbetor, medan
för foderbetor som lagrats i mark (Avsnitt 3.2) samt när foderbetorna ensilerats (Avsnitt 3.3) spelar
bitstorleken mindre roll. Detta på grund av att när foderbetorna lagrats eller ensilerats, såg man
ingen markant skillnad i produktionskurvan (Avsnitt 7.2 samt 7.4), och samtliga gruppers produktion
hade nästintill avstannat när testomgångarna avslutades.
Dessa resultat indikerar på att när betorna lagras påbörjas nedbrytningsprocessen. Det resulterar i
att när betorna tillsätts till rötkammaren har betorna redan genomgått en del av de första
nedbrytningsstegen och rötningsprocessen går därmed snabbare, samt att bitstorleken därmed
spelar en mindre roll i detta anseende (gällande bitstorlekarna som undersökts i detta arbete, se
Avsnitt 2.5). I en studie som genomfördes på olika blandningar av grässorter, visade det sig även där
att när gräset lagrats hade en nedbrytningsprocess påbörjats. Det visade sig i studien vara av stor
betydelse hur väl lagringen genomfördes. Vid optimala förhållanden i laboratorium uppstod knappt
några förluster alls under den sex månaders långa lagringstiden. När suboptimala förhållanden som
vid lagring i stora runda balar kunde förlusterna av metanproduktion däremot uppgå till nästintill
hälften21.
En annan studie vars mål var att identifiera optimala förhållanden för ensilering av majs, durra, råg
samt rågvete för användning som substrat i biogasreaktorer med lagringstider upp till 1 år, uppkom
resultatet att genom att ensilera dessa grödor samt tillsätta olika tillsatsämnen visade sig en positiv
effekt på metanproduktionen med ökningar upp till 11 %. Denna ökning av metanproduktion
berodde enligt studien på ökade mängder av organiska syror samt alkoholer som uppkom under
ensileringsprocessen22.
Tillsats av färska och lagrade sockerbetor gav en högre produktionshöjning än för foderbetor (Fig.2,
avsnitt 3.1.1 samt Fig. 7, Avsnitt 3.2.1). Att produktionen blir högre för sockerbetorna än för
foderbetorna när de är färska samt lagrats beror troligtvis på skillnaden i sammansättning mellan de
olika betsorterna. Det är tydligt att bitstorleken spelar roll för både färska och stuklagrade
sockerbetor, medan för ensilerade sockerbetor spelar bitstorleken mindre roll. För de färska samt
stuklagrade sockerbetorna syns ett samband mellan bitstorlek och gasproduktion. Desto mindre
kontaktyta, desto högre blir rågas- samt metangasproduktionen. Detta beror troligtvis på att under
rötningsprocessens fyra steg (Avsnitt 1.4) tar de två första stegen längre tid när bitstorlekarna är
större, vilket gör att de metanbildande bakterierna kan ta tillvara mer av materialet och omvandla
det till metangas.

20

Biogas production from forage and sugar beets - Process control and Optimization - Ecology and Economy Elhussein
Abdien Hassan
21
Storing energy crops for methane production: Effects of solids content and biological additive
22
2011 Effects of ensiling, silage additives and storage period on methane formation
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Genomgående för testomgång 1 med färska betor samt blast var att produktionen för samtliga
grupper hade två produktionstoppar (Avsnitt 7.1). Att produktionen för testomgång 2 (Fig. 7) var
lägre än för testomgång 1 med färska betor (Fig. 1) är inte förvånande, då en naturlig
nedbrytningsprocess alltid kommer att påbörjas efter att betorna skördats om de inte lagras på ett
optimalt sätt, vilket studien om gräs påvisat21. Produktionen skiljer sig mellan foderbetor och
sockerbetor (Fig. 7). Medan stuklagrade sockerbetors produktion blir större desto större bitstorlek
som tillsatts, är foderbetornas produktion jämn oberoende av bitstorlek.
Under testomgång 1 med färska betor var det tydligt att tillsatsen av socker- respektive foderbetor
bidrog till en produktionshöjning först efter 12-13 dagar efter uppstarten av testomgången för att
sedan nå en topp till ett par dagar senare återigen (Avsnitt 7.1). I testomgång 2 (Avsnitt 7.2) när
betorna hade lagrats två till tre månader samt testomgång 3 (Avsnitt 7.4) när betorna ensilerats
under 5 månader visade det sig dock en produktionshöjning främst i början av testomgången, och
samtliga gruppers produktion dalade och var nästintill avstannad i slutet.
Vad detta beror på är förmodligen att när de färska betorna tillsätts så behöver de först gå igenom
hydrolys- samt fermentationssteget i biogasprocessen, medan de betor som lagrats eller ensilerats
redan har gått igenom en bit av dessa steg när de tillsätts till rötningsprocessen. Detta eftersom
under lagringsprocessen har nedbrytningsprocessen redan påbörjats, som tidigare nämnts21.
I testomgång 3 med ensilerade betor (Avsnitt 3.3) var bitstorleken inte av betydelse för grupperna
innehållande sockerbetor. När färsk sockerbetsblast ersatte en viss procentuell mängd av färska
sockerbetor (Fig. 4) blev rötningsprocessen mer utdragen än vid tillsats av endast sockerbetor.
Genom att tillsätta sockerbetsblast förändras C/N kvoten eftersom blast från grödor och då även
sockerbetornas blast innehåller större mängder av kväve23.
Vid samrötning av betor tillsammans med nötflytgödsel kommer det att resultera i en ökning på
omkring 50-100 % endast genom att ersätta 10 % av gödslet. Vilken sort som än väljs så kommer
produktionen att kunna mer eller mindre fördubblas med relativt små mängder i jämförelse till
nötflytgödseln. Det kan därför anses vara mycket lämpligt att röta nötflytgödsel med betor.
Under dessa tester genomfördes försöken med 10 % betor. Detta grundades på en tidigare studie
som genomförts på foderbetor tillsammans med nötflytgödsel. I den studien genomfördes tre
testomgångar, med procentuella mängder foderbetor från 5 % upp till 60 %. Slutsatsen visade att vid
lägre tillsatsmängder omkring 5-15 % gav bäst resultat gällande metangasproduktion24. I den studien
genomfördes dock endast testerna när foderbetorna hade förbehandlats mekaniskt ner till
bitstorlekar omkring 5 mm.
Det kan eventuellt vara så att vid mindre bitstorlekar och därmed större kontaktyta, kan inte högre
procentuella mängder än 5-15 % tillsättas. Detta eftersom det resulterarar i att för mycket material
blir tillgängligt direkt vilket resulterar i en för hög syrabildning som inte de metanbildande
bakterierna kan ta tillvara på. Det hade vart intressant att genomföra framtida studier på hur
produktionen hade förändrats vid bitstorlekar som i denna studie, och då med större procentuella
mängder av betor. Kanske då uppåt 15; 20 samt även 25 % inblandning av betor, och undersöka
bitstorlekar som 2x2x2 cm samt 2x2x4 cm.

23

Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling
Foderbetor och kogödsel som substrat för biogasproduktion; anaerob mesofil samrötning i
labbskala
24
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Vid framtida tester bör ensileringen av betorna utformas på ett bättre sätt. Enligt studien som
genomfördes på de olika grödorna som nämnts tidigare, kunde de lagra dessa grödor upp till 1 års tid
vid en väl utförd ensilering utan förluster i metanproduktion, med hänsyn till att metanproduktionen
ökar men en del förluster i torrsubstans uppstår22. Man bör kunna utforma det så att pressvattnet
samlas in och på så sätt kan analyseras, samt att det bör utformas så att det blir en så jämn
ensileringsprocess som möjligt, för att minska skillnaderna mellan de olika ensilagen.
Baserat på de resultat som denna rapport gett samt studien om olika grödor kan ensilering anses
vara en mycket lämplig metod för att lagra substrat till biogasproduktion22. Genom att substratets
sammansättning förändras positivt under lagringsperioden ökar metanproduktionen från substratet,
vilket kompenserar för ensileringsförlusterna.
Resultaten visar att det är absolut nödvändigt att inkludera både korrektionsberäkningarna av
torrsubstans på grund av flyktiga beståndsdelar19, samt beakta torrsubstansförlusterna under
lagringsperioden när man utvärderar ensilage för biogasproduktion22.
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5. Slutsats
De tre testomgångarna som genomförts med olika bitstorlekar samt olika lagringsmetoder har visat
att när färska samt stuklagrade sockerbetor samrötas med nötflytgödsel resulterar det i en
produktionshöjning som ökar desto större bitstorlekar som tillsattes. För ensilerade sockerbetor
påverkade bitstorleken inte produktionen. När färska sockerbetor ersattes till viss del av
sockerbetsblast och rötades tillsammans med nötflytgödsel blev rötningsprocessen mer utdragen
och liknade mer foderbetornas rötningsprocess. När ensilerade sockerbetor och sockerbetsblast
rötades visades det dock ingen större skillnad i rötningsprocessen.
För färska foderbetor visade det sig att desto större bitstorlekar som tillsattes, desto mer utdragen
vart rötningsprocessen. Den dagliga produktionen genom testomgången blev också relativt jämn. När
betorna hade lagrats respektive ensilerats visades inga större produktionsskillnader för de olika
bitstorlekarna. Den dagliga produktionen visade en större topp i början av testomgången, för att
sedan dala ut i slutet av testerna för både betorna som lagrats samt ensilerats. Färska socker- samt
foderbetor tillsammans med nötflytgödsel resulterade i att två produktionstoppar uppstod, medan
när betorna lagrats uppstod endast en produktionstopp.





Färska och stuklagrade sockerbetor kan därför anses vara mer lämpade att samrötas
tillsammans med nötflytgödsel än foderbetor är gällande dessa procentuella inblandningar
och förutsättningar i synpunkt av rågas- samt metangasproduktion.
När betorna ensilerats är det mer fördelaktigt att använda foderbetor än sockerbetor
tillsammans med nötflytgödsel. Bitstorleken visade sig inte ha någon större betydelse.
Ensilerade betor anses vara mer fördelaktigt att röta tillsammans med nötflytgödsel än färska
samt stuklagrade betor. Produktionen per gram VS var markant högre trots
korrigeringsberäkningar.
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Sammanställning av testomgång 2: Produktion
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Sammanställning av testomgång 3: Produktion
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Sammanställning av testomgång 3: Produktion (korrigerad)
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