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1 Sammanfattning
Allt fler lantbrukare i Sverige väljer att satsa på biogasproduktion i samband med
animalieproduktion. Sådan decentraliserad, småskalig biogasproduktion erbjuder, förutom de
direkta fördelarna med biogasen som bränsle för el- och värmeproduktion, även fördelar avseende
restproduktens värde som biogödsel. Föreliggande examensarbete studerar en gård i Halland, där
produktion av slaktsvin och tillhörande biogasutvinning från svingödsel sker. Rapporten företar en
utvärdering av driften, granskar optimeringsförslag och utreder möjligheterna till uppgradering av
biogasen till fordonsgas. Resultaten visar att driftsituationen skiljer sig något från vad som
ursprungligen planerades för, men att den ändå kan anses vara god. En tydlig diskrepans framträder
mellan förväntningar och verklighet, och det blir tydligt hur viktigt det är med noggrann
uppföljning och statistikföring. Kostsamma transporter försvårar optimering genom införandet av
andra substrat eller förbehandling av de redan närvarande. En intressant väg för gårdsbaserade
anläggningar att ta, är att framställa sitt eget fordonsbränsle på gården. För studieobjektet i fråga
undersöks huruvida uppgradering av biogasen till fordonsgas samt anslutning och försäljning till det
närliggande naturgasnätet vore en rimlig investering, i stället för dagens kraftvärmeproduktion. Det
visar sig att, med användning av Bioslings teknik, vore en dylik lösning realistisk. Det erbjuder
dessutom framtida möjligheter till användning av fordonsgasen till gårdens egna maskiner.
Rapportens utfall bekräftar att uteblivna subventioner och stöd till biogasbranschen gör det svårt,
särskilt för småskaliga producenter, att få lönsamhet i sina anläggningar.

2 Abstract
Biogas is an expanding sector within the broad field of agriculture and animal production. Smallscale biogas offers local combined power and heating production and the substrate is transformed
into high-quality biological fertilizer. This bachelor thesis focuses on a pig farm in south-western
Sweden, where biogas is produced from pig manure, evaluates and suggests ways of optimizing the
process and investigates whether investing in an upgrading plant would be a feasible and more costefficient option. The results show that the biogas plant is working well, although the production
differs from the original plans. This shows in turn that planning and examining the basic conditions
before making the investment is of great importance, as well as monitoring and keeping detailed
statistics of the running process. Logistical factors make optimizing the process through additional
substrates difficult. The thesis shows that investing in a Biosling upgrading plant would be a
profitable option, supposing that the upgraded gas is sold via the natural gas infrastructure.
Furthermore, many farmers are interested in producing their own fuel for tractors and other
machines, which offers more future alternatives for the upgraded biogas. However, biogas
producers in Sweden today are not offered any particular subsidies, which makes it especially hard
for small-scale producers.
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3 Förord
Vi tycker att biogas är en mycket intressant bransch, som dessutom har framtiden för sig.
Användbar och mångsidig energi kan utvinnas ur vad som ofta är att betrakta som avfall, vilket gör
småskalig biogas till en särskilt spännande lösning i samband med jordbruk, där biogasprocessen
kan spela en självklar roll ur kretsloppssynpunkt. Detta har varit vår drivkraft under arbetet, såväl
som alla de trevliga och engagerade människor vi har haft förmånen att lära känna. Häribland vill vi
nämna följande:
Gösta Paulsson, ägare av Edenberga Gård AB, som varit mycket tillmötesgående och lättsam att
arbeta med.
Vår handledare Niklas Karlsson, som med entusiasm hjälpt oss i sakfrågor såväl som laborationer
och väglett oss i utformningen av rapporten.
Henrik Andersson, som utgjort en viktig kontaktperson och givit oss möjligheten att delta i flera
möten och konferenser inom biogasområdet.
Tina Leijonclou och Thomas Sundqvist från Biosling för deras samarbete.
Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet i Halland.
… och alla andra människor vi mött under arbetets gång och som varit oss behjälpliga!

Jonas Kalén och Nathan Åkerlund
Halmstad, den 27 maj 2013.
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4 Nomenklatur och förkortningar
Nm³ = normalkubikmeter; den volym som en gas upptar vid trycket 1,013 bar (atmosfärstrycket)
och temperaturen 0 grader Celsius.
Flytgödsel = Fekalier och urin, ibland med tillsatt vatten från tvättning.
Fastgödsel = Fekalier från stallar, ofta med inblandning av halm eller annat strö.
Substrat = Material som ska rötas i en biogasanläggning.
Rötrest = Det färdigrötade substratet.
Biogödsel = Benämning på rötrester som kommer från exempelvis gödsel.
TS = Torrsubstans; anger, i viktprocent, den halt faktiskt material som inte utgörs av vatten.
VS = Glödgningsförlust (engelska volatile solids); den del av ett substrat som är fullständigt torrt
och faktiskt rötbart, efter att mineraler och annat oorganiskt material borträknats.
Reaktor = Syftar på en biogasanläggnings mikrobiologiskt aktiva del, det vill säga rötkammaren.
Metan (CH4) = Den gas som i biogas är energibärare. Värmevärdet är
att användas i rapporten [1]. Genom att dividera med
omvandlas MJ till kWh.

och kommer

Koldioxid (CO2) = Barlast i biogasen och tillför ingen energi vid förbränning av biogasen.
C/N-kvot = Anger mängden kol i förhållande till kväve, räknat i viktprocent av substratets VS.
Uppehållstid = Den tid det tar för hela substratmängden i rötkammaren att bytas ut, det vill säga
den genomsnittliga tid som substratet uppehåller sig i rötkammaren.
Uppgradering = Förädling av biogasen, så att koldioxid avskiljs och metanhalten höjs till över
95 %. Ett krav för fordonsgas.
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6 Inledning
Biogas är en kraftigt växande teknik inom förnybar energi [2]. Framställning av biogas kommer att
bli mer och mer aktuellt med ökande energipriser, och det är dessutom en teknik som erbjuder
ekonomiska möjligheter till en ytterligare branschgren för näringsidkare i glesbygd, särskilt
jordbrukare [3]. Att kunna utnyttja mycket av vad som i dag i det närmaste betraktas som biologiskt
avfall, häribland gödsel och restprodukter från lantbruk, avloppsslam, rester från livsmedelsindustri
och annan industri, matavfall från restauranger, storkök och butiker, är en stor vinst med avseende
på energi och resurser [4]. Biogasprocessen medför dessutom en vinst i miljöhänseende, eftersom
det innebär tillvaratagande av den metan som annars i många fall skulle ha läckt ut i atmosfären [5].
Biogasen används i huvudsak som bränsle i elgeneratorer och värmepannor, men har en stor
potential att i framtiden även bli ett viktigt drivmedel i förbränningsmotorer [3].
Biogasproduktion har länge tillämpats i många delar av världen. Ända sedan sent 1800-tal har
biogas producerats i framför allt Kina och Indien, där gödsel och matrester har rötats i
hushållsanläggningar för att användas till matlagning och belysning. Denna metod används
fortfarande i dag i många utvecklingsländer [6]. I Sverige började vi med biogasproduktion i
avloppsreningsverk under 1960-talet. I dag kommer majoriteten av all svensk biogas från slam i
avloppsreningsverk [7]. Det finns 27 biogasanläggningar på gårdsnivå i Sverige och 2011 utgjorde
produktionen från dessa cirka en procent av den totala. Men detta antal kommer sannolikt att växa i
takt med att intresset ökar och användningsområdet vidgas. Att utvinna metangas, som antingen kan
säljas som fordonsgas eller användas till kraftvärme, och samtidigt få raffinerat biogödsel med
bättre ämneshalter än konstgödsel, innebär stora fördelar och kan ge extra inkomster [8].
Potentialen för biogas, från gödsel och växtrester i Sverige, uppgår till närmare 10 TWh [5], vilket
motsvarar ungefär en femtedel av dagens energianvändning för persontransporter [9]. Men
biogasanläggningars investeringskostnader tillsammans med låga elpriser kan göra det svårt att få
ekonomisk lönsamhet i att använda biogasen till kraftvärmeproduktion. Även om antalet
gårdsbaserade anläggningar ökar, kan etableringsfrekvensen ses som blygsam i Sverige. Dessutom
är det osäkert om man kommer att få ett bra metanutbyte från rötningen och om intäkterna kommer
att bli tillräckligt stora för att försvara investeringskostnaden, vilket gör att många går försiktigt
fram med sina planer. För att ändra på detta behövs ny teknik och fler ekonomiska stöd vid
biogasproduktion [8].
Tyskland har lett utvecklingen av gårdsbaserad biogas i Europa och är bland de främsta för
produktion av biogas. Majoriteten av alla anläggningar är gårdsbaserade med energigrödor som
substrat. Tyskland har länge haft ekonomiska stöd för både investering och produktion av el från
biogas, men de har också ytterligare stöd för elproduktion från energigrödor. Nästan alla
anläggningar producerar kraftvärme av biogasen, eftersom de ekonomiska stöden för elproduktion
gör detta förmånligt. Nämnvärt är också att Danmark är och har varit mycket framåt när det gäller
biogasproduktion. Under 80- och 90-talen ställdes krav på lantbrukarna att husdjursgödseln skulle
omhändertas bättre, och genom att bygga biogasanläggningar kunde kravet uppfyllas. Det finns
ungefär 175 biogasanläggningar i Danmark och majoriteten används till kraftvärmeproduktion.
Ungefär 80 av dessa är gödselbaserade och 60 av dessa är i sin tur gårdsbaserade [10].
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6.1 Bakgrund
På gården Nya Skottorp i Laholms kommun driver Gösta Paulsson uppfödning av slaktsvin, genom
sitt företag Edenberga Gård AB. Här hålls ett tusental suggor, och de smågrisar som föds upp
skickas till den närbelägna gården Värestorp, där verksamheten också bedrivs inom företagets
regim. Gödsel från grisarna på båda gårdarna rötas i biogasanläggningen på Nya Skottorp, som togs
i drift hösten 2009. Biogasanläggningen är byggd och installerad av Norups Biogas, Norups gård
AB [11] [12] och genererar el och värme, varav all värme och nästan all el används inom gården.
En halm- och vedeldad panna bidrar också till uppvärmningen. Enligt uppgift är dagens drift inte så
omfattande som anläggningens storlek egentligen tillåter [11]. Denna uteblivna belastning av
anläggningen innebär en utebliven inkomst, och anläggningen bör därför optimeras.
Gösta Paulsson har med sin anläggning sedan 2011 deltagit i det nationella projektet ”Utvärdering
av biogasanläggningar på gårdsnivå”. Den hittills insamlade datan har delgivits oss, samt att intern
information om driften kommer att vara tillgänglig. Nya Skottorp har tidigare haft kontakt med
Biosling, ett företag, som enligt egen patenterad princip, tillverkar en uppgraderingsanläggning
lämplig för gårdsbaserad biogasproduktion. Tanken var att Nya Skottorp skulle utgöra värdgård för
en referensanläggning från Biosling, men detta har ännu inte förverkligats [12]. Bioslings
uppgraderingsanläggning bygger på en patenterad princip med långsamt roterande, långa
slangvindor, och skiljer sig därigenom mot de sedvanliga vattenskrubbrar som oftast används i dag.
Enligt Biosling själva är deras teknik mer energi- och kostnadseffektiv än andra
uppgraderingsanläggningar som finns i dag [47].
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Figur 1. Biogasanläggningen på Nya Skottorp. 1: Rötkammare (till vänster utanför bild finns en matningstank för
fastgödsel). 2: Vänstra delen elgenerator, högra delen styrsystem och gaspanna. 3: Efterrötkammare. 4: Pumpbrunn,
därifrån flytgödsel tillförs rötkammaren. 5: Blandningsbrunn för flytgödsel. 6: Gödselbrunn där rötresterna lagras [60].

6.2 Syfte
Problemformuleringen redogör för vilka frågor som denna rapport tydligt vill söka besvara. Syftet
med rapporten är, att de följande resultaten och slutsatserna förutom att utgöra något slags
bidragande underlag för den fortsatta drift- och investeringsplaneringen på Nya Skottorp, också ska
röra vid de möjligheter, men även bekymmer och begränsningar, som finns för småskalig
biogasproduktion i dag. Förhoppningen är också att rapporten på ett tydligt sätt ska beskriva
biogasprocessen och -tekniken.

6.3 Problemformulering
6.3.1 Utvärdering
Drivs anläggningen som planerat?
Till hur stor del belastas anläggningen?
Innebär dagens driftsituation en utebliven inkomst?
6.3.2 Optimering
Kan ökad lönsamhet uppnås och vad krävs i så fall?
Kan andra substrat bli nödvändiga för detta?
6.3.3 Uppgradering
Finns rimliga ekonomiska möjligheter för inköp av uppgraderingsanläggning från Biosling?
Bör förädlad gas säljas till naturgasnätet eller användas inom gården som fordonsbränsle?
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6.4 Biogastekniken
Biogas är ett annat ord för metan blandat med koldioxid, producerat genom att låta många olika små
organismer, mikroorganismer, samarbeta för att bryta ned och omvandla kemiska föreningar av
olika slag. Vid biogasproduktion gör man detta i en sluten kammare som kallas rötkammare, där
kemiska föreningar samlade i så kallade substrat matas in för att brytas ned. Mikroorganismerna
kan utvinna energi från antingen organiska eller oorganiska kemiska föreningar. I en biogasprocess
är det främst från organiska föreningar i olika organiska substrat som energi utvinns. Andra
oorganiska ämnen bildas emellertid vid nedbrytningen av de organiska, och andra mikroorganismer
använder i sin tur dessa som sina substrat. Mikroorganismerna är på så sätt beroende av ömsesidigt
samarbete, något som är viktigt för en fullt fungerande biogasprocess [13].
Under nedbrytningsprocessen bildas i slutänden avfall från mikroorganismerna som består av olika
ämnen och föreningar; dessa varierar beroende på vilken typ av mikroorganism det gäller, men
består bland annat av den metan som sedan återfinns i biogasen [13]. Metanhalten kan variera
mycket beroende på en mängd olika faktorer, men vid produktion i biogasanläggningar uppnår den
oftast en halt av cirka 60-70 % [14]. Den resterande gasmängden, som består till allra största del av
koldioxid, har inget värmevärde, det vill säga kommer inte ge någon energi vid förbränning – det är
med andra ord metanet som är energibärare i biogas [13].
Biogasprocessen är ett känsligt och komplicerat mikrobiologiskt förlopp, och många olika faktorer
spelar in för att mikroorganismerna ska trivas. Ett fåtal snedsteg och vad som var en optimal miljö
kan i värsta fall förvandlas till det motsatta, vilket kan leda till att mikroorganismer dör och hela
processen avstannar [13]. De parametrar som spelar in för upprätthållandet av en god
biogasprocess, redogörs för i följande avsnitt.
6.4.1 Substrat, inmatningsflöde och uppehållstid
Precis som människan behöver energi från mat för att fungera och växa, behöver
mikroorganismerna energi av samma skäl. I princip alla substrat som är uppbyggda av organiska
ämnen är möjlig föda för mikroorganismerna. De organiska substraten är uppdelade i olika
organiska ämnen; protein, kolhydrater och fett. En bra balans mellan dessa ämnen är kritisk för att
uppnå en bra biogasproduktion och undvika störningar som kan ske vid för höga koncentrationer av
dessa ämnen. Många substrat består till stor del av endast ett av dessa ämnen (till exempel kött och
växter). Då sådana ensidiga substrat används, kan man öka effektiviteten samt minska risken för
processtörningar, genom samrötning med andra substrat [13].
Inmatningsflödet och uppehållstiden av substratet påverkar även metanproduktionen mycket. Med
ett väl valt inmatningsflöde och en inte för kort uppehållstid, hinner mikroorganismerna bryta ned
substraten grundligt. Metanutbytet och den totala utrötningsgraden av substratet blir avsevärt bättre
och därmed går inte lika mycket utvinningsbar energi i form av metan till spillo [13].
Vid rötning av flytande substrat, bör inte det inmatade substratet ha för hög torrsubstanshalt (TS),
eftersom det då blir svårt att pumpa substratet till och från rötkammaren. När det gäller
gårdsbaserad biogas och gödsel som substrat, bör TS-halten dock vara så hög som möjligt, men
ändå i pumpbar form för att få så högt metanutbyte som möjligt. Vid rötning av energigrödor, kan
TS-halten vara betydligt högre och tillförseln sker då på annat vis [13].
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6.4.2 Omgivande faktorer
För att mikroorganismerna ska trivas behöver de goda omgivningsfaktorer, som främjar tillväxten
så mycket som möjligt. Temperatur, pH-värde och halten toxiska ämnen är några viktiga faktorer
som spelar in för en god miljö. Vad gäller temperatur, trivs olika mikroorganismer vid olika
temperaturer; alla organismer går inte att tillgodose med avseende på denna faktor [13].
Det finns i huvudsak två temperaturspann som oftast används vid biogasproduktion; mesofil
process (25-40 ) och termofil process (50-60 ). Dessa är lämpliga för de metanbildande
organismerna (se vidare under 6.4.3 Biogasprocessen). pH-värdet bör hålla ett neutralt värde kring
7. För lågt pH gör processen sur och kan hämma mikrobiologisk aktivitet. För högt pH kan göra att
ammoniak frigörs, vilket också hämmar processen och kan vid för höga halter leda till att den helt
upphör. Av naturliga skäl bör det inte finnas för mycket av toxiska ämnen i rötkammaren. Vissa
toxiska ämnen kan förekomma i de organiska substraten som förs in i rötkammaren för nedbrytning,
medan andra toxiska ämnen bildas i och under själva nedbrytningsprocessen [13].
6.4.3 Biogasprocessen
För att en god biogasprocess ska uppnås, måste mikroorganismerna samarbeta. Vissa organismer
som producerar ett avfall i form av kemiska föreningar, kan få sitt avfall nedbrutet av andra
mikroorganismer i processen, och därmed uppnås en samverkan [13].
Hydrolysen är det första steget i den mikrobiologiska nedbrytning som sker i biogasprocessen.
Under detta steg bryts de organiska ämnena protein, kolhydrater och fett ned till de mindre
molekylerna aminosyror, lätta sockerarter respektive fettsyror och alkoholen glycerol. När ämnena
sedan har brutits ned, kan mikroorganismerna absorbera dessa och använda dem som näring och
energi [13].
Efter att de större organiska ämnena brutits ned till mindre molekyler, används dessa i sin tur som
substrat hos många fermenterande organismer. Ämnena från hydrolysen omvandlas då till olika
organiska syror, som varierar beroende på vad substratet består av samt vilka mikroorganismer som
finns med i processen. Dessa nya organiska ämnen används sedan av andra mikroorganismer som
bryter ned dem vidare. De huvudsakliga ämnena som produceras är acetat, koldioxid och i
biogasprocessen den viktiga vätgasen – den används sedan av metanbildande mikroorganismer [13].
Det sista processteget är metanbildningen. Det är då metanbildarna använder bland annat acetat,
koldioxid och vätgas för produktion av metan. Eftersom metanbildarna (och hela biogasprocessen)
består av en mängd olika mikroorganismer som samarbetar, kan utöver dessa organiska ämnen
också andra ämnen användas av andra organismer. Dock måste de organiska ämnena vara
nedbrutna i mindre byggstenar, vilket sker under hydrolysen [13].
6.4.4 Gårdsbaserad biogas
Utformningen av en gårdsbaserad biogasanläggning varierar beroende på substrattyp och många
andra förutsättningar. Det vanligaste är att använda gödsel som substrat, eftersom sammanhanget i
detta fall erbjuder många fördelar; det produceras stora mängder gödsel på gårdarna och härigenom
behövs inga transporter för upphämtning av substrat, vilket är mycket kostnadseffektivt. Efter
rötningen har sedan gödseln förädlats till biogödsel och näringsämnena är i många fall lättare att ta
upp för grödorna på de åkrar som sedan gödslas. På så sätt förlorar man inget på att röta gödsel;
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man utvinner biogas ur vad som kan betraktas som en restprodukt och man får förbättrad gödning
av åkermarkerna.
Miljöfördelar åtnjuts likaså. Om vanlig, icke rötad gödsel lagras i gödselbrunnar, kommer i många
fall en metanproduktion att påbörjas där. Därmed kommer mycket metan, som är en 20 gånger
kraftigare växthusgas än koldioxid, att släppas ut i atmosfären [15]. Att i stället samla gödseln före
lagring, och utvinna metanet genom rötning, gör att gasen kan användas och tjäna ett syfte. När
metanet används vid förbränning, vid till exempel kraftvärmeproduktion, är det ett förnybart bränsle
och utsläppen blir, vid normala förhållanden, bara i det naturliga kretsloppet ingående koldioxid och
vatten [16].
Emellertid finns inte enbart fördelar med att använda gödsel som substrat. Gödsel kan innehålla
olika onedbrutna och onedbrytbara ämnen såsom halm och grus. Detta kan skapa problem i
rötkammaren och eventuellt ge upphov till bildandet av ett svämtäcke, vilket hindrar biogasen att
föras ut ur rötkammaren. Själva metanutbytets storlek kan anses vara förhållandevis ringa, eftersom
gödsel ofta ger ett lågt metanutbyte jämfört med många andra substrat; att endast röta gödsel är
oftast inte optimalt [16].
Vid samrötning kan substraten med fördel transporteras till en blandningsbrunn, där de blandas väl
innan inmatning till rötkammaren sker. Om det finns fasta substrat bör dessa förbehandlas genom
att sönderdelas till en finare storlek. Substraten matas sedan in i rötkammaren, där de rötas under
konstant omrörning och biogas ut under hela uppehållstiden. För gödsel brukar denna tid vara
omkring 25-30 dagar. Andra omrörningsmetoder förekommer, men konstant omrörning är
överlägset vanligast i Sverige [17].
Den färdiga biogasen kan sedan gå till olika användningsområden, exempelvis
kraftvärmeproduktion eller uppgradering till fordonsgas. Eventuellt bildas mer biogas än vad
producenten för tillfället har avsättning för och då måste denna gas brännas, facklas, för att
metangasen inte skall släppas ut i atmosfären. Det rötade substratet kan sedan gå från rötkammaren
direkt till gödselbrunnen för slutgiltig lagring, men oftast pumpas det först in i en oisolerad
efterrötkammare där ytterligare biogas produceras och processen svalnar. Biogödseln, som är bättre
gödningsmedel än vanlig gödsel, kan sedan spridas på åkrarna för vidare odling av till exempel
foder till djurproduktionen [17]. Figur 2 visar hur en gårdsbaserad biogasanläggning kan se ut.
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Figur 2 Principskiss över en gårdsbaserad biogasanläggning. En väl balanserad djuruppfödning, växtodling,
biogasproduktion och energianvändning genererar ett kretslopp [5].

Efter produktionen kan biogasen innehålla en viss mängd svavelväte, vilket kan skada eventuella
användningsprocesser och anläggningar, exempelvis motorkomponenter och
uppgraderingsanläggning, om sådan används. För att förhindra detta ska svavelavskiljning ske.
Vanligaste metoden är att tillföra en liten mängd luft till rötningsprocessen; denna luft används av
vissa mikroorganismer för att fälla ut svavlet på väggar och utrustning. På så sätt blandas inte
svavlet med den producerade biogasen. Man kan även använda sig av olika filter som fångar upp
svavlet ur biogasen, eller via tillsättning av till exempel järnklorid, som fungerar absorberande [18].
Nyproducerad biogas är i regel alltid mättad med vatten. När biogasen lämnar rötkammaren, låter
man ledningen gå ut och kylas ned av utetemperaturen för att sedan låta ett uppsamlingskärl fånga
upp det kondenserade vattnet; detta är en enkel och vanlig teknik. Vissa uppgraderingsmetoder kan
kräva att biogasen är torr för att inte skada kompressorer och andra komponenter vid tryckhöjning.
Torkning med kallvatten kan också göras, där biogasen passerar genom en värmeväxlare med
kallvatten som får vattnet i gasen att kondensera. Att låta gasen passera filter och fälla ut vatten på
detta sätt är ytterligare en metod som kan användas [18].
6.4.5 Uppgraderingsanläggningar
Inom gårdsbaserad biogasproduktion kan uppgradering av biogasen vara ett intressant alternativ för
framställning av fordonsbränsle eller för att sälja den till naturgasnätet. Då behöver man öka
metanhalten till minst 95 % enligt svensk standard. Detta kan göras på flera olika sätt men endast ett
fåtal tekniker kan visa sig vara lämpliga, ekonomiskt och tekniskt [18].
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6.4.5.1 Vattenskrubber
En mycket enkel teknik för rening av biogasen är att använda sig av en vattenskrubber. Detta är i
dag den vanligaste tekniken för biogasrening. Genom att låta biogasen möta ett flöde med vatten
under förhöjt tryck, löser sig koldioxiden, som är mer lättlöslig än metan, samt diverse andra ämnen
i gasen [18].
Bioslings vattenskrubber använder sig i huvudsak av en annan sorts pump för att öka trycket. I
stället för att använda en energikrävande pump med höga varvtal och stor kraft, används en
långsamt roterande trumma med slangvindor. I denna leds vatten och biogas in i vindorna för att
renas. I denna trumma är vindorna snurrade in mot centrum av trumman, vilket gör att vid rotation
leds gasen och vattnet mot mitten av slangvindan. Ju längre in mot mitten de kommer, desto mindre
volym kan gasen ta upp och desto mer ökar trycket. När gasen har nått centrum av trumman, har
trycket höjts tillräckligt och koldioxidet har löst sig med vattnet i ledningen. En illustrering av detta
kan ses i figur 3. Metanhalten är i detta läge runt 94 % och en mindre vattenskrubber används efter
detta steg för att höja metanhalten till cirka 97 %. Denna metod är speciellt lämplig för
gårdsbaserad biogas med billiga och enkla komponenter som ger en lägre investeringskostnad [19].

Figur 3 Tryckhöjning och ökning av metanhalt med användning av slangvindor, enligt Bioslings princip [19].

6.4.5.2 PSA – Pressure Swing Absorption
Detta är, näst vattenskrubber, den mest använda tekniken för biogasrening. Medan en
vattenskrubber använder sig av absorption för att fånga upp och separera koldioxiden, använder sig
en PSA för adsorption, det vill säga att koldioxiden fastnar på ytan av ett annat ämne. Detta görs
genom att man använder filter av aktivt kol som gasen får passera genom vid högt tryck. Då fastnar
koldioxiden på kolet medan metanet fortsätter förbi. När kolet sedan har mättats, sänks trycket och
koldioxiden lossnar från kolet. Allt detta görs i fyra steg; adsorption (koldioxiden fångas),
trycksänkning, desorption (koldioxiden lossnar) och trycksättning. Vanligtvis används fyra
kolonner, ett för vardera steg. De får då arbeta växelvis för att ha ett jämnt flöde och en konstant
filtrering av gasen [18] [20].
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6.4.5.3 Kemisk adsorption
En mycket enkel teknik som fungerar i princip på samma sätt som vattenskrubber. Skillnaden är
bland annat att ett kemiskt ämne används för att fånga upp koldioxiden. Detta ämne är ofta någon
form av kväveförening och fångar upp koldioxiden bättre än vatten. Den har på så sätt också en
mycket bättre reningsförmåga än en vattenskrubber [20] [18].

7 Metod
Den vetenskapliga metod, som i huvudsak kommer att tillämpas i arbetet, är kvalitativ, eftersom
driftstatistik, erfarenhet från besök på gården och egna inhämtade data kommer att redovisas och
utgöra grund för beräkningar och slutsatser. Med anledning av de kemitekniska kunskapskrav som
biogasprocessen ställer, är det lämpligare att utföra en teoretisk optimering, och fokus kommer att
läggas på stegen utvärdering, där mindre omfattande laborationsprover av substrat kommer att
utföras, och framför allt uppgradering. Här ska information från tillverkaren Biosling inhämtas,
därefter måste energimässiga och ekonomiska beräkningar utföras, till exempel för återbetalningstid
av investering och inkomst från försäljning av förädlad biogas till naturgasnätet och en teoretisk
beräkning över omkostnader förknippade med framställningen.
För insamling av driftdata hämtades bland annat inmatningsflödet från anläggningens datorsystem.
Hur länge anläggningen har använt sig av detta inmatningsflöde, har hämtats från olika muntliga
källor, bland annat gårdens ägare och andra insatta personer. Även användningsområde och allmän
information om anläggningen erhölls genom muntliga källor samt kalkylblad. Dokumentation av
produktionen har inte skett löpande sedan anläggningens idrifttagning, varför ett medelvärde för
daglig producerad mängd över två veckors tid beräknades. Detta för att få en hygglig uppskattning
om vad produktionen bör vara över ett år med rådande inmatningstakt. Uppsamlingen av data för
anläggningens el- och värmeproduktion gjordes genom att hitta märkdata för varje maskin. Total eloch värmeverkningsgrad hämtades från muntliga uppgifter av en insatt tekniker på Norups gård,
som tillverkat anläggningen. Genom revisionsrapporter från och personlig kommunikation med den
av gården anlitade revisorn, kunde data om elpris hämtas. Kostnad för alternativa uppvärmningssätt
tillhandahölls av ägaren. Efter att ett pris satts på denna alternativa uppvärmning kunde nu den
producerade värmen också värderas. Med el- och värmepris kunde på så sätt ett pris per
biogas räknas fram. Då inte intäkter från producerad värme räknats med i tidigare
resultatberäkningar, adderades dessa till resultatrapporten. Genom att använda värdet på att
producera värme från
biogas och total producerad gas per år, uppskattades intäkter för
värmen. Samtidigt som det första mötet med anläggningens ägare ägde rum, var en anställd från
Hushållningssällskapet med för att bland annat ta prover på substrat och rötrester för vidare analys, i
samband med den utvärdering av gårdsbaserad biogas, som Nya Skottorp deltar i. Dessa
provresultat kunde sedan användas i arbetet. Dessa jämförs med laborationsresultat från en
provrötning som företogs på Högskolan i Halmstad, som företogs i syfte att noggrannare skapa en
bild av kapaciteten hos det substrat som används i anläggningen. Substrat, motsvarande verkligt
fördelningsförhållande, rötades därför i ett av labben på Högskolan i Halmstad. Under
laborationerna gjordes följande prover:
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Två prover flytgödsel med rötrester.
Två prover fastgödsel med rötrester.
Två prover flytgödsel blandat med fastgödsel, enligt de proportioner som används i
anläggningen, och rötrester.
Ett prov enbart rötrester.
För att ta reda på hur produktionen kunde se ut genom att byta ut fastgödseln mot ensilerad
majs, gjordes två sådana identiska prover, innehållande
vikt-% flytgödsel och vikt-%
majsensilage.

I alla prover, utom det med endast rötrester, inblandades rötrester i olika proportioner. Därefter
mättes halten metan, koldioxid, TS och VS. För att få en så rättvis bild som möjligt av metanutbytet
från gödselsubstraten, måste rötresternas metanutbyte subtraheras. Före rötningen mättes också
substratens densiteter. Samtidigt som substraten lades ned i varje kärl, räknades substratens
blandade och enskilda densitet fram, för att beräkna totala volymen för det inmatade substratet.
Prover omfattande mindre volymer av dessa torkades respektive brändes i en särskild ugn, för att ta
fram TS- respektive VS-halt. När proverna var nedlagda i kärl enligt proportioner motsvarande
rötkammaren i verkligheten, rötades de i cirka 25 dagar i ett värmeskåp vid mesofil temperatur och
med omrörning ungefär dagligen. Mätning av metan- och koldioxidhalt gjordes ett flertal gånger
under denna tid. När rötningen sedan var klar avslutades laborationen med att mäta den nya TS- och
VS-halten på rötresterna, samt med att ta fram total producerad mängd biogas. För att få en rättvis
uppfattning om hur dagens produktion förhåller sig till teoretisk, gjordes jämförelser mellan
uppmätt produktion och beräknad produktion. För att beräkna produktionen användes data från en
omfattande samling tidigare provrötningsresultat, kallad Substrathandboken. Detta är lämplig,
eftersom densamma användes när biogasanläggningen planerades. Genom att använda den
uppmätta årliga produktionen av biogas, och dividera med teoretiska mängden som anläggningens
beräkningskalkyl ger, erhålls anläggningens belastningsgrad, sett till produktionen. För att få fram
den organiska belastningen på anläggningen, används TS-halten och den aktiva volymen på
rötkammaren. pH-värdet och C/N-kvoten i biogasprocessen hade uppmätts av
Hushållningssällskapet under provtagningstillfället. Med hjälp av inmatningsflöde samt
reaktorvolym kunde uppehållstiden för biogasprocessen tas fram.
För att vattenavskiljning ska vara möjligt måste eventuella kostnader för transporter av substrat från
Värestorp uppskattas. Dessa kostnader kunde läggas ihop med anläggningskostnad med mera, och
vägas mot intäkter från ökad biogasproduktion.
För generatorn bestämdes ett andrahandsvärde genom muntlig kommunikation. Utifrån kalkyler
som Biosling delgav, som delvis grundar sig på av rapporten genererade data, kunde utlåtande om
lönsamhet fällas.
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8 Resultat
Föreliggande avsnitt kommer att behandla alla de siffror och datamängder som finns tillgängliga,
och alla för rapportens resultat och slutsatser nödvändiga beräkningar kommer här att redovisas. Det
är viktigt att påpeka, att beräkningarna är ungefärliga. I många fall nedan behålls flera värdesiffror
under beräkningens gång, vilket inte innebär att de tagna ur sitt sammanhang är exakta; detta
snarare för att undvika dålig noggrannhet i svaret, i den händelse detta ska ingå i ytterligare
beräkningar. Avsnittet innehåller också vissa uppskattningar, vilket ytterligare bidrar till
konstaterandet, att det är rapportens övergripande resultat, och däribland de sammanfattande
delresultat som löpande redovisas i detta avsnitt, som är av vikt; det är med utgång från dessa som
rapportens slutsatser kommer att formas. All gödsel kommer från svin, om inget annat anges.
Biogasanläggningen på Nya Skottorp kommer numera att hänvisas till som anläggningen.

8.1 Utvärdering
Följande avsnitt redovisar de beräkningar, som ligger till grund för de resultat och slutsatser som
dras av biogasproduktionen på Nya Skottorp. Delresultat sammanfattas i rutor, för att läsaren på så
vis löpande ska kunna följa fortskridandet. Här är det lämpligt att påminna om att det substrat, som
rötas på Nya Skottorp, består av fast- och flytgödsel från suggorna på Nya Skottorp och dessutom
av flytgödsel från slaktsvinen på Värestorp.
De första fyra till sex månaderna av driften var inmatningen mindre än i dag [21], varför
beräkningarna utgår från dagens driftsituation, där driftdata inhämtas från anläggningens
datorsystem. Den inmatningstakt som i dag används har upprätthållits i ungefär ett års tid [22].
Enligt ägaren själv började nuvarande inmatningstakt gälla från och med hösten 2012 [23], vilket
även stöds av en i anläggningen insatt biogaskonsult [24]. Dokumentationen är här alltså mindre
god, och insatta personers minnen är det enda att stödja sig på; anläggningen verkar i alla fall ha
drivits såsom den gör i dag under tillräckligt lång tid för att utvärdering ska kunna ske.
Dagens inmatningstakt är
flytgödsel per timme och
(se bilaga 12.1 Foto från driftsystemet).
Flytgödseln har en densitet av ca
Mängden fastgödsel blir

fastgödsel var fjärde timme

(se Tabell 4).
.

Mängden flytgödsel blir

.

Sammanlagt

.

Tabell 1. Uppmätt dygnsproduktion av biogas, första mätserien av två.
Datum
Produktion
(
)

9/2-10/2

10/2-11/2

11/2-12/2

12/2-13/2

13/2-14/2

14/2-15/2

15/2-16/2

16/2-17/2

17/2-18/2

650

950

593

600

700

972

730

800

750

[25]
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Tabell 2. Uppmätt dygnsproduktion av biogas, andra mätserien av två.
Datum
Produktion
(
)

28/329/3

29/330/3

30/331/3

31/31/4

1/4-2/4

2/4-3/4

3/4-4/4

4/4-5/4

5/4-6/4

6/4-7/4

7/4-8/4

600

900

700

940

860

937

992

903

1 110

583

1 103

[26]
Dessutom rapporteras produktionen mellan 1 mars - 1 april 2013 ha varit

biogas [26].

Medelvärdet av denna uppmätta produktion blir
.
Den årliga produktionen blir:
Med en metanhalt på ungefär 60 % (driftprotokoll) ger det en total metanproduktion av:
.

.

Det motsvarar
.
Anläggningen rötar årligen
år.
Anläggningen producerar årligen cirka
Anläggningen producerar årligen cirka

och

fastgödsel, totalt
cirka

per
.

.

8.1.1 Kraftvärmeproduktion
Anläggningen är utrustad med en rak femcylindrig Scania dual-fuel-motor, där tändningen sker med
diesel, vilken driver en generator som har en märkeffekt av
. Systemets totala
verkningsgrad är ca 90 %, där alltså 10 % avgår som spillvärme. Elproduktionen görs med en
verkningsgrad av 35-38 %, varför verkningsgraden för nyttig värme blir 52-55 % [27]. Den
producerade elen används i huvudsak på gården – År 2012 användes
av den producerade
elen inom gården och
såldes till Södra Hallands kraft till rörligt pris. Inköpt el köps
däremot till fast pris (priset har varit bundet under fem års tid till
, men avtalet löper
under år 2013 ut) [29] [30] [31, 32]. (Se även bilaga 12.6 Revisionsrapport 2012). Den producerade
värmen används för uppvärmning av gårdens stallar, den egna bostaden och näringsbostad. Med
hjälp av ett närvärmenät, som går från biogasanläggningen och förbi en halm- och vedeldad panna,
distribueras värmen till fastigheterna.
Nedan följer beräkningar för värdering av den producerade elen och värmen. Notera att ”intäkter
för el” i egentlig mening är till största del en besparing, eftersom endast en liten del av all el i
praktiken säljs. Vidare är det inte känt hur elanvändningen är fördelad över året - vissa månader är
produktionen låg, varför då mycket el måste köpas in, medan produktionen är hög under andra
månader, och då kan i stället en stor del el säljas. Elens värde är alltså sammansatt av dels den
inbringade pengamängd, som kommer från försäljning av producerad el, och dels av det värde, som
den producerade och egenanvända elen i annat fall hade kostat (se avsnitt 9 Diskussion).
Intäkterna för el under 2012 uppgick till

och den producerade elmängden var
och för elcertifikat till
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(se bilaga 12.6 Revisionsrapport 2012).
Elen värderas till

.

För att sätta ett värde på den värme som produceras av biogasen, måste först kostnaden av den
alternativa uppvärmningskällan, vilket är ved och halm, uppskattas:
I början av mars 2013 (soligt några dagar, men blåsigt och kallt kring 7-8 mars) eldas pannan
dagligen med 1 st halmbal (
) och 6-7 st vedstockar (2,8 m långa; 0,2 m i diameter). Halmen
kostar
och veden kostar
[32].
Kostnad per kWh ved: Densitet ca

, värmevärde ca

vid fukthalt ca 30 % [1]

.
Kostnad per kWh halm: Värmevärde
.

med fukthalt 20 % [33]

Bränslemassa/dag:
300 kg halm.
.
ca 1:1 i viktförhållande mellan ved och halm.

Totalt:

Verkningsgrad för halmpannan påstås vara över 85 % [34], varför 85 % ansätts som verkningsgrad.
Detta ger:
kostar värmen från
halmpannan.
Med hjälp av kraftvärmesystemets olika verkningsgrader och ovanstående beräkningar, kan vi
värdera en kubikmeter producerad biogas:
ger
. Om man räknar lågt och använder elverkningsgraden 32 %
och värmeverkningsgraden 52 %, är denna metanmängd uppdelad i:

.
Summa:

(med metanhalt 60 %).

Den producerade elen värderas till
och värmen värderas till
.
En kubikmeter biogas, med metanhalt 60 %, värderas därför till
(se Figur 4. Biogasen
används för kraftvärmeproduktion på gården och produkterna betingar ett värde .
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Figur 4. Biogasen används för kraftvärmeproduktion på gården och produkterna betingar ett värde [28].

I resultatrapporten för 2012 ser man att biogasens ekonomiska verksamhet gör ett negativt resultat
(ca
) (se bilaga 12.6 Revisionsrapport 2012). Posten ”Rörelsens intäkter” omfattar
emellertid inte biogasens värmeproduktion. Detta beror på att den av gården anlitade revisorn
saknar uppgifter om den värmemängd som årligen produceras och dennas ekonomiska värde [35].
Med hjälp av ovan utförda beräkningar, kan vi emellertid nu uppskatta denna värmemängds storlek
och tillika värde:

blir till nyttig värme.
Detta motsvarar energimängden
.
Mätt i pengar kan detta värderas till

.

Med denna summa skulle 2012 års resultatrapports beräknade resultat vändas till
(se bilaga 12.6 Revisionsrapport 2012).
Om värmedelen från kraftvärmen värderas utifrån vad alternativa uppvärmningsmetoder hade
kostat, skulle cirka 150 000 kr årligen kunna medräknas i inkomsterna för biogasdelen av Nya
Skottorps verksamhet.
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8.1.2 Laborationer och substratanalyser
Här redovisas resultaten av laborationer med och analyser av Nya Skottorps substrat. Se Tabell 3
för Hushållningssällskapets analysresultat. Dessa granskas och jämförs med resultaten från
laborationen på Högkolan i Halmstad - se Tabell 4.
Tabell 3. Sammanfattning av den substratanalys som utfördes av Hushållningssällskapet i Halland.

Flytgödsel

Fastgödsel

Rötkammare

Rötrest

TS [%]

3,9

23,5

2,9

3,7

VS (av TS) [%]

76

88

70

72

Se bilagorna 12.5 Laborationsresultat respektive 12.4 Analysresultat från Hushållningssällskapet för
detaljerad information.
Metanutbytet visade sig bli större för gödselblandningen än för de enskilda delarna med flytrespektive fastgödsel (se tabell Gasproduktion i bilagan 12.5 Laborationsresultat).
För att jämföra gasproduktionen för de olika proverna, måste först rötrestens bidrag subtraheras (för
fastgödseln måste bidraget justeras efter ingående mängd; enheten är ml/dag):
Medelproduktionen av flytgödseln:

–

Medelproduktionen av fastgödseln:

–

.
.

–

Medelproduktionen av blandningen:

.

Teoretisk total produktion:

.

Verklig produktion i förhållande till teoretisk:

.

Densiteten på flytgödseln uppmättes till ca
. Med hjälp av denna siffra kan förhållandet,
i viktprocent, mellan de på Nya Skottorp inmatade mängderna flyt- och fastgödsel bestämmas:
.
Mängden fastgödsel har tidigare konstaterats vara
Massförhållandet mellan flyt- och fastgödsel blir

.
.

Densiteten av den blandning, som speglar substratproportionerna som används på Nya Skottorp,
uppmättes till
.
blandning väger

och
. Resten (

vikt-% av denna består av flytgödsel, som upptar
) upptas av fastgödsel och väger

. Densiteten på fastgödseln blir då

.

TS-halterna uppmättes till: för flytgödsel 3,7 %; för fastgödsel 19 % och för blandningen 4,7 %.
Laborationen visade på VS-halterna 76,9 %; 88,7 % och 78 % hos respektive flytgödsel, fastgödsel
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och blandning. Majsblandningen gav en lägre biogasproduktion än den med enbart gödsel (se tabell
Gasproduktion i bilaga 12.5 Laborationsresultat och avsnitt 9 Diskussion).
TS-halten på substratblandningen uppmättes till 4,7 %. För jämförelsens skull kan man beräkna
teoretiskt förväntad TS-halt:
Mängden flytgödsel är
Totalt:
Detta ger en total TS-halt av:

och mängden fastgödsel är
.
.

(se 8.1 Utvärdering).

TS-halten på substratblandningen ansätts till 5 %.
Laborationerna visade på VS-halterna 76,9 % och 88,7 % hos respektive flytgödsel och fastgödsel.
Proverna beställda av Hushållningssällskapet visade på VS-halterna 76 % och 88 % hos respektive
flytgödsel och fastgödsel. Samtliga VS-halter angavs under planeringsskedet till 80 % (se bilaga
12.2 Ekonomisk kalkyl av LRF). Både laborationen på Högskolan i Halmstad och den beställd av
Hushållningssällskapet, visade på andra siffror. VS-halterna på flytgödsel och fastgödsel kan därför
ansättas till 76 % respektive 88 %. VS-halten på substratblandningen uppmättes till 78 %. För
jämförelsens skull kan man beräkna teoretiskt förväntad TS-halt:
Mängden flytgödsel är
Totalt:
Detta ger en total VS-halt av:

och mängden fastgödsel
.

(se 8.1 Utvärdering).
.

VS-halten på blandningen ansätts därför till 77 % (se Tabell 4 för en sammanfattning av resultaten).
Tabell 4. Sammanfattning av resultaten av laborationerna och substratanalysen.

Provtagning på Nya
Skottorp
Blandning Rötkammare
Rötrest

Laborationsmätningar

Densitet
[
]
TS [vikt-%]
VS [vikt-% av
TS]
Vikt-% av
total

Flytgödsel

Fastgödsel

960

454

909

-

-

4

24

5

2,9

-

76

88

77

70

-

95

5

100

-

-
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8.1.3 Potentiellt metanutbyte
En teoretisk beräkning av anläggningens produktionspotential, med hänsyn till dagens substrattyper
och inmatningstakt, följer nedan. Det teoretiska metanutbytet kan räknas ned med 10 %, för att det
ska stämma bättre överens med vad som i verkligheten kan förväntas [24].
I planeringsskedet ansattes ett förväntat metanutbyte av
kalkyl av LRF).
Av detta motsvarar dagens produktion

(se bilaga 12.2 Ekonomisk
.

Svinflytgödsel ger
[36]. Denna siffra har använts för både flyt- och
fastgödsel i LRF:s kalkyl [37] (se bilaga 12.2 Ekonomisk kalkyl av LRF).
För fastgödsel:
.
För flytgödsel:
.
Summa:
Anläggningen producerar

.
av denna mängd.

Med 10 % avdrag:
.
Anläggningen producerar

av denna mängd.
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8.1.4 Anläggningens belastningsgrad
Reaktorns totala storlek är
, varav aktiv volym därför kan bestämmas till
[38].
Vid dagens driftsituation produceras i genomsnitt
Utvärdering). Den ekonomiska kalkylen räknar med
Ekonomisk kalkyl av LRF).
Det motsvarar

(se avsnitt 8.1
(se bilaga 12.2

av planerad produktion.

Reaktorns organiska belastning är i dag
=
.
Ursprungligen beräknades reaktorn kunna belastas med
(se bilaga 12.2 Ekonomisk kalkyl av LRF).
Det motsvarar

av planerad organisk belastning.

Anläggningen producerar 73 % av planerad mängd biogas.
Den organiska belastningen uppgår till 55 % av vad anläggningen förmår.
8.1.5 Övriga utvärderingsaspekter
Sur rötningsmiljö (pH under 7) ger upphov till större mängder svavelväte [39], vilket inte är
önskvärt, eftersom det innebär ökat slitage på anläggningsdelar, såsom rör och motor för
elgenerering.
Anläggningens rötkammare har ett stabilt pH-värde kring 7,5 (se bilaga 12.7 Driftprotokoll från
Nya Skottorp) [40]. Biogasprocessens mikroorganismer trivs bäst vid pH mellan 7-8,5 [41].
pH-värde i rötkammaren är omkring 7,5.
Enligt muntliga uppgifter är uppehållstiden 25-28 dygn [11] [21].
Rötkammarens aktiva volym är

(se 8.1.4

Anläggningens belastningsgrad).
.
Uppehållstiden är cirka 24 dygn.
Av de rötrester som anläggningen producerar, sprids cirka 40 % på de egna ägorna. Resterande
mängd transporteras till andra växtodlingar i trakten, och innebär i slutänden en utgift för Nya
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Skottorp. Eftersom priset på konstgödsel är lägre och spridning av rötrester (biogödsel) är dyrare, är
lantbrukare i allmänhet inte villiga att betala för biogödsel [12] & [11].
C/N-kvoten i flytgödseln är 4,4 och i fastgödseln är den 16,0
(se bilaga 12.4 Analysresultat från Hushållningssällskapet).
Mängden flytgödsel är
Totalt:

och mängden fastgödsel är
.

Detta ger en total C/N-kvot av:

(se 8.1 Utvärdering).

.

Sammanlagd C/N-kvot i substraten är 5,0.
I anläggningen produceras i dag 73 % av den biogasmängd som planerades för.
Anläggningen belastas i dag till 55 % av sin förmåga, sett till rötkammarens belastningsgrad.
Uppehållstiden är cirka 24 dygn.

Frågorna i problemformuleringen kan nu besvaras som följer.
Drivs anläggningen som planerat?
I början av driften, ja, men numera, nej. I planeringsskedet förutspåddes en högre biogasproduktion.
Efter över ett och ett halvt års drifttid borde åtgärder ha vidtagits för att höja den organiska
belastningen och därmed öka metanutbytet. Uppehållstiden visar sig dessutom vara något mindre än
vad som muntligen uppgivits.
Till hur stor del belastas anläggningen?
Utvärderingen visade att svaret på denna fråga är tudelat: Anläggningen belastas i dag endast till
drygt hälften av vad den egentligen är byggd för, vad gäller organisk belastning; samtidigt belastas
den till i närheten av sin fulla kapacitet med hänsyn till volymen hos de gödselsubstrat som
används, vilket inses genom att uppehållstiden är 24 dygn. Detta beror på att substraten
sammantaget, på grund av de rådande proportionerna, har en låg TS-halt och ger lägre metanutbyte
än de flesta andra substrat [16]. Laborationen visade att anläggningen drar nytta av positiva
samrötningseffekter, tack vare användandet av både flyt- och fastgödsel.
Innebär dagens driftsituation en utebliven inkomst?
Det faktum att producerad mängd värme i revisionsarbetet inte ansätts något värde över huvud
taget, bidrar till missvisande resultatsiffror. Detta är inte en utebliven inkomst i egentligen mening,
men är anmärkningsvärt i sammanhanget. I övrigt kan det inte med rätta hävdas att driftsituationen
orsakar uteblivna inkomster, helt enkelt eftersom man gör så gott man kan med de gödselsubstrat
som finns tillgängliga.
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8.2 Optimering
Utvärderingen visar att anläggningen skulle kunna belastas ytterligare, och därmed producera mer
biogas. Det teoretiska metanutbyte som uppskattades i LRF:s ekonomiska kalkyl grundar sig på att
också 350 ton majs per år skulle förekomma som substrat (se bilaga 12.2 Ekonomisk kalkyl av
LRF), vilket inte har varit fallet. Planerna var nämligen att majsensilage skulle hämtas från en gård i
närheten, där rötning i dag med kogödsel och majs försiggår, men hantering och transport visade sig
sedermera bidra till en alltför hög kostnad för att detta skulle kunna realiseras [23].
Den gödsel, som i dag rötas i anläggningen, kan förmodligen inte ge nämnvärt högre metanutbyte,
på grund av dels fastgödselns relativt höga halt av halm [42], och dels det begränsade möjliga
metanutbyte som gödsel innebär, jämfört med andra mer energitäta substrat [36].
Möjligheten ligger därför i stället i att införa nya substrat [21].
Vi antar ett scenario där fastgödseln ersätts med ensilerad majs, och tittar på kostnaderna för det.
Stationärblandaren rymmer maximalt cirka fem ton [43], och eftersom transporterna har ett pris, bör
antalet transporttillfällen minimeras.
Ensilerad majs från Skottorps säteri skulle kosta
Skottorp och fyllning av stationärblandaren skulle kosta ca
kosta
och ca
krävs [44].
Om fastgödseln ska ersättas, krävs

(TS-halt 33 %). Transport till Nya
per tillfälle. Arbetstiden skulle
. Lämpligast vore att fylla med

varannan dag, för att minimera antalet transporttillfällen.
Kostnaden för detta blir

.

Kostnaden för arbetstiden blir
Summa:

.

.

Detta majstillskott måste generera en viss mängd biogas, för att merkostnaden ska kunna bäras:
ytterligare biogas måste produceras. Detta motsvarar en ökning
av dagens produktion med

.
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Uppskattning av vad den ökade biogasproduktionen kan förväntas bli:
Ensilerad majs ger
vid en metanhalt av 65 % (se bilaga 12.2 Ekonomisk
kalkyl av LRF).
Det motsvarar ett biogasutbyte vid 60 % metan av:
. Som jämförelse kan sägas att Substrathandboken anger
siffran
vid TS-halten 30 % [36].
Laboration 2 visade att majsen har TS-halt 31,4 % och VS av TS 96,6 % (se bilaga 12.5
Laborationsresultat).
Med

majs per år och en 60-procentig metanhalt, blir den producerade mängden biogas:
.
av den för de involverade merkostnaderna

Denna biogasmängd motsvarar endast
nödvändiga mängden.

En grov uppskattning av den nya produktionen kan göras, om man antar att vissa
samrötningseffekter kommer att förekomma och produktionen från flytgödseln förblir densamma:
Flytgödselns bidrag:

.
kan förväntas, om

flytgödsel och majsensilage rötas.
Införandet av majs från Skottorps säteri måste öka biogasproduktionen med 148 %, för att de ökade
kostnaderna ska kunna bäras. Att transportera majs från Skottorps säteri är därför inte lönsamt.
Emellertid kan man räkna ut hur stora kostnader majs får lov att göra anspråk på, vare sig det
handlar om transport från annan aktör eller odling på den egna gården:
Biogasen är värderad till

(se avsnittet 8.1.1 Kraftvärmeproduktion).
.

Det vore lönsamt att på Nya Skottorp använda majsensilage som substrat, såvida alla kostnader
förknippade med majsens odling, hantering och tillförsel understiger
majsensilage
(våtvikt).
8.2.1 Optimering med vattenavskiljning
Flytgödseln pumpas i dag in i rötkammaren och fastgödseln skruvas in. Blandningens sammanlagda
TS-halt är omkring 5 % (se Tabell 4). Det innebär att ett övermått av massa, i form av vatten,
tillförs reaktorn och inte ger något metanutbyte. TS-halten, och därmed den totala
belastningsgraden, skulle kunna vara högre, och då skulle man kunna närma sig den belastning som
ursprungligen planerades för. Om man, med hjälp av en vattenavskiljningsprocess, lyckades öka
koncentrationen fast substans i flytgödseln, skulle den organiska belastningen av reaktorn kunna
ökas, utan att volymen tillfört substrat blir större.
I dag finns betydligt mer flytgödsel tillgängligt på Värestorp än vad som används i
biogasanläggningen, emellertid skulle detta innebära merkostnader, cirka
[45].
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En bra TS-halt för en kontinuerlig process som Nya Skottorps, är 7-10 % [41]. Vanlig sammanlagd
TS-halt är 8-10 % [46]. TS-halter över 12 % kan ge problem med pumpbarheten [24].
Ett scenario antas, där dagens mängd svinflytgödsel fördubblas, för att sedan vattenavskiljas, så att
TS-halten höjs från 4 % till 8 %.
Merkostnad för transport av flytgödsel från Värestorp till Nya Skottorp:
.
Från denna mängd kan ytterligare
produceras (se 8.1 Utvärdering).
Mervärde av ökad biogasproduktion:

(se 8.1 Utvärdering)

.
Det visar sig direkt, att det inte vore lönsamt att göra ytterligare investeringar för avskiljning av
vatten, eftersom mervärdet och merkostnaden i stort sett tar ut varandra. Detta trots att kostnader för
anläggning för vattenavskiljning ej medräknats och att antagandet, att mängden flytgödsel kan
fördubblas, i sig är vidlyftigt.
Att på Nya Skottorp installera en vattenavskiljningsanläggning för höjning av TS-halten i
flytgödseln, är olönsamt på grund av kostnader för tranporter av flytgödsel från Värestorp till Nya
Skottorp.
8.2.2 Sammanfattning av optimeringen
Kan ökad lönsamhet uppnås och vad krävs i så fall?
Ökad produktion kan uppnås. För detta krävs att TS-halten ökas. Detta kan ske genom att substrat
med TS-halt högre än dagens halt också rötas i anläggningen, eller att vattenavskiljning av
flytgödseln sker. Det kan dock inte med säkerhet konstateras att detta skulle innebära en ökad
lönsamhet. För ökad lönsamhet krävs att de ökade intäkterna överstiger de ökade merkostnaderna
för respektive fall. Varken exemplet med tillskott av majsensilage eller det med vattenavskiljning
visade sig uppfylla detta krav.
Kan andra substrat bli nödvändiga för detta?
Ja. Rapporten tar upp ett exempel med majsensilage, där det visar sig att om majsensilage kan
tillföras anläggningen, antingen genom egen odling eller genom att inköpas, till en sammanlagd
kostnad om mindre än
, så vore det lönsamt.
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8.3 Uppgradering
En uppgraderingsanläggning är en stor investering och ekonomisk gångbarhet måste beaktas. Dock
skulle fallet kunna vara, att uppgradering av biogasen till fordonsgas vore ett i längden mer lönsamt
alternativ för Nya Skottorp.
Kostnaden för uppgradering av biogas ökar exponentiellt för små anläggningar som producerar
mindre än
biogas/år (se Figur 5). Detta är skälet till att det i dag ofta anses vara olönsamt
för gårdsanläggningar att uppgradera sin biogas till naturgaskvalitet [5]. Här ämnas undersöka
huruvida detta stämmer även i fallet med Nya Skottorps biogasanläggning, vilken, som tidigare
visats i avsnittet Utvärdering, årligen producerar ca
biogas, vilket i sammanhanget således
är att betrakta som en liten mängd.

Figur 5. Samband mellan mängden och kostnaden för uppgraderad biogas [5].
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8.3.1 Investering i uppgraderingsanläggning från Biosling

Figur 6. Bioslings uppgraderingsanläggning. Slangvindan syns till vänster i huset. Tack vare en modullösning, kan
anläggningen relativt enkelt transporteras och sammankopplas med redan befintlig biogasanläggning [47].

En estimerad ekonomisk kalkyl utformad av Biosling kommer här att användas, med följande
indata, antaganden och tillhörande kommentarer:
En uppgraderingsanläggning från Biosling med åtta slangvindor köps in. Denna variant har
en rågaskapacitet av
[47] och lämpar sig därför väl för Nya
Skottorp, där dygnsproduktionen i dag är omkring
rågas (se 8.1 Utvärdering).
Kalkylen utgår från en nominell produktion av
, med 97 %
metanhalt. Om produktionen på gården i framtiden skulle öka, finns möjligheten att utöka
Bioslingen till 16 vindor, till en merkostnad som inte motsvarar inköp av ny anläggning [48].
Bioslingens maximala produktion av
och nominella produktion av
visar sig lämpa sig för dagens rågasproduktion, i enlighet med följande
överslagsräkning (där ingen hänsyn till förluster tas):
Medelproduktion i dag (metanhalt 60 %):
Detta motsvarar
metanhalten 97 %.

.
med

All producerad biogas ska uppgraderas.
Generatorn blir överflödig och säljs på andrahandsmarknaden, priset ansätts till
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(se vidare under 9 Diskussion).
30 % investeringsstöd beviljas för uppgraderingsanläggningen, anslutningen till
naturgasnätet och för montering och frakt.
Räntesatsen ansätts till 5 %, vilket är realistiskt enligt Nya Skottorps revisor [29].
Kostnad för rördragning, anslutning till naturgasnätet och installation av mätutrustning
uppgår till uppskattningsvis två miljoner kronor [49].
Kalkylen beräknas med en avskrivningstid av 15 år.
Elen köps in till dagens pris och antas därefter stiga med tre procent per år.
Den färdiga gasen säljs till naturgasnätet och Eon Gas.
Eon Gas tänker sig att börja betala
per MWh levererad gas [49].
I kalkylen motsvaras denna siffra av (antar 97 % metan):
.
uppgraderad gas.
Notera att kalkylen använder

.

(Se bilaga 12.8 Bioslingkalkyl (naturgasnät), sida 1 av 2 för detaljer).
Som framgår av kalkylen, blir den sammanlagda investeringen cirka
, när
30 % investeringsstöd subtraherats. Den uppskattade återbetalningstiden blir cirka sju år, vilket i
lantbrukssammanhang kan anses vara en kort tid [24]. Hänsyn har tagits till att generatorn säljs och
kraftvärmeproduktionen uteblir och värme i stället måste komma från eldning av halm och ved; den
el som tidigare producerades måste av samma skäl köpas in. För att uppskatta denna kostnad, utgår
kalkylen från den i rapporten tidigare framräknade värmemängden av cirka
(se
avsnittet 8.1.1 Kraftvärmeproduktion) och elmängden
, vilket direkt motsvarar 2012
års produktion (se bilaga 12.6 Revisionsrapport 2012).
8.3.1.1 Investering förutsatt metanreduceringsstöd
Förslag på subvention till producenter av förnybar energi genom biogas, i form av
per
producerad kWh, har diskuterats under en tid, men ännu inte genomförts [50]. För att visa på den
stora skillnad ett sådant stöd skulle ge, har Bioslings kalkyl modifierats till att inkludera detta stöd.
Resultatet kan ses i bilaga 12.10 Bioslingkalkyl (naturgasnät med metanreduceringsstöd), sida 1 av
2. Det visar sig att med ett metanreduceringsstöd skulle investeringen redan under första året göra
ett positivt resultat.
8.3.2 Sammanfattning av uppgraderingen
Finns rimliga ekonomiska möjligheter för inköp av uppgraderingsanläggning?
Ja, investeringen börjar löna sig, enligt den estimerade kalkylen, under det sjätte året. Om ett
metanreduceringsstöd om
per kWh fanns, skulle investeringen löna sig redan första året.
Bör förädlad gas säljas till naturgasnätet eller användas inom gården som fordonsbränsle?
Endast det förstnämnda alternativet har undersökts och visat sig vara rimligt. Rapporten har inte
haft underlag till att undersöka rimligheten i det andra alternativet.

31

9 Diskussion
9.1 Utvärdering
På grund av att inte löpande detaljerad statistik över biogasanläggningens olika parametrar har
funnits att tillgå, har vi varit hänvisade till att göra egna mätningar under arbetets gång. De
mätningar som företogs över dygnsproduktionen varierar relativt mycket, något som troligen delvis
beror på det sätt på vilket substraten tillförs. Flytgödseln är homogen till sin karaktär och tillsätts
varje timme, medan fastgödseln, som tillsätts var fjärde timme, inte är homogen på samma vis, utan
kan innehålla varierande mängder halm och foderrester [24]. Den beräknade årliga
biogasproduktionen på Nya Skottorp är sålunda grundad på uppmätt dygnsproduktion under cirka
tre veckors tid plus den månatliga produktionen i mars 2013 (vilket framgår i utvärderingen). Detta
medför naturligtvis att uppskattningen av årsproduktionen blir mycket ungefärlig. Fördelen med
mätningarna är emellertid, att de inte är baserade på icke längre gällande inmatningstakt av substrat,
utan är högst aktuella och speglar produktionen i skrivande stund, likaväl som de är företagna under
det att inmatningen varit maximal, något som resultaten av utvärderingen påvisade. I arbetets
begynnelseskede var det tänkt att Nya Skottorps anläggning skulle jämföras med andra
anläggningar, för att kunna dra slutsatser om belastningsgrad och potentiellt metanutbyte med
hänsyn till de substrattyper som används. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt relaterat dataunderlag
för att kunna företa några jämförelser.
Eftersom Nya Skottorps biogasanläggning är byggd för en betydligt högre organisk belastning än
vad den i dag drivs med, kan man säga att den egentligen skulle kunna producera mer gas, givet att
andra, energitätare substrat infördes. Föreliggande arbete har inte haft möjlighet att, undantaget
avsnittet om majsensilage, undersöka vilka dessa substrat kunde vara. Därför kan man heller inte
dra slutsatsen att det per automatik skulle innebära större inkomster att föra in nya substrat,
eftersom kostnader vore förknippade med detta och en noggrann ekonomisk övervägning i sådana
fall måste göras, vilket påpekas i resultaten. Substrat som skulle kunna höja TS-halten är
exempelvis jordbruksgrödor (vete, potatis, sockerbetor etcetera) och fettrester från
livsmedelsindustri [37].
Den skillnad mellan planerad och verklig belastningsgrad som noterats under arbetets gång, beror
troligtvis bland annat på orealistiskt högt uppskattade TS-halter (särskilt på flytgödseln) och det
faktum att majs inte används som substrat i dag. Alternativt kan det vara så att flytgödseln av olika
skäl har förändrats till sin beskaffenhet under tiden, och därför blev utfallet betydligt mindre än vad
som planerades.
Det är värt att notera att uppehållstiden visade sig vara något kortare än vad som påståtts. En rimlig
uppehållstid för anläggningen vore 25-30 dygn [24]. Anledningen till denna diskrepans kan vara att
mängden tillförda substrat har varierat över sedan anläggningens första idrifttagning, och den
uppehållstid som en gång var gällande är inte längre aktuell, men lever ändå kvar. Detta visar hur
viktigt det är att ha löpande kontroll över driften, eftersom en för kort uppehållstid i praktiken
innebär att för stora mängder substrat matas in [24].
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Med noggranna mätning av rötrestens TS- och VS-halter hade en utsaga om utrötningsgraden
kunnat göras, särskilt intressant hade detta varit att koppla till den uppehållstid som framräknades.
Dessvärre har inte underlag till detta funnits.
C/N-kvoten är normal för substrattypen i fråga, men den är ändå i processammanhang låg, vilket
kan leda till ammoniakhämning av rötningsprocessen [41]. Detta är emellertid inget som under
examensarbetets gång har uppmärksammats som ett problem på gården.
Vi har inte haft möjlighet att fälla utlåtande om anläggningens utrötningsgrad på grund av bristande
dataunderlag av rötrestens TS- och VS-halt. Hushållningssällskapets provtagningar, som vi tänkte
använda, är missvisande och inte omfattande nog för att ge en uppfattning om utrötningsgraden
[51].
Elen värderade vi till
, exklusive elcertifikat. Denna siffra är något komplicerad,
eftersom den består av två komponenter, som får olika stor betydelse, på grund av årets ojämnt
fördelade elproduktion och hela gårdens något varierande elförbrukning. Dessutom är dessa delar
olika värderade; el köps till fast pris medan el säljs till Nordpools rörliga pris. Vi tar fram denna
siffra för att kunna värdera den producerade biogasen. Detta vill vi göra för att kunna fälla
utlåtanden om ekonomisk rimlighet för exempelvis införandet av nya substrat, installation av
uppgraderingsanläggning eller andra tillägg och utbyggnader av biogasanläggningen.
9.1.1 Laborationer och substratanalys
Orsaken till att laborationsproven med majsensilage gav ett lägre metanutbyte än de utan, kan bero
på många mikrobiologiska faktorer. Förbehandlade substrat, såsom ensilerad majs, bör brytas ned
lättare i en biogasprocess än obehandlad halm, vilket återfinns i fastgödseln [41] [52]. Att så inte
skedde kan bero på att en pH-sänkning inträffade och att mikroorganismerna inte var vanemässigt
anpassade till denna miljö [24].
TS-halterna visar på lägre värden än vad som ursprungligen sades (jämför med bilaga 12.2
Ekonomisk kalkyl av LRF). När man emellertid tittar på en senare utvärdering som gjordes (se
bilaga 12.3 Substratutvärdering utförd av Norups gård), och beaktar dels att en insatt medarbetare
på Norups gård, som har insyn i anläggningen, meddelar att TS-halten hos flytgödsel brukar ligga
lägre (TS-halt mellan 4-5 % är sannolikt) än vad som ofta anges av lantbrukaren [21], och dels att
provresultaten från Hushållningssällskapet visade 3,9 %, är laborationsresultatet av 3,7 % inte långt
från sanningen. Strax innan provet togs direkt från blandningsbrunnen på Nya Skottorp, hade en
omrörning skett, varför provet kan antas vara representativt. Flytgödselns TS-halt är dessutom något
högre på Nya Skottorp (där provet togs) än på Värestorp (se bilaga 12.2 Ekonomisk kalkyl av LRF).
TS-halten på flytgödseln kan därför med god säkerhet ansättas till avrundade 4 %. Den i
laborationen uppmätta TS-halten hos fastgödseln av 19 % bör däremot inte tillskrivas nämnvärd
sanningshalt, vilket blir tydligt om man beaktar Hushållningssällskapets provresultat av 23,5 % och
den angiven i LRF:s ekonomiska kalkyl av 24 % (se bilaga 12.4 Analysresultat från
Hushållningssällskapet och 12.2 Ekonomisk kalkyl av LRF). Dessutom består fastgödseln till stor
del av halm, vilket knappt ger något metanbidrag alls [53]. Av det faktum att fastgödseln endast
utgör en liten del av sammanlagd substratmängd, följer att den eventuella felkällan här kommer att
få försumbar betydelse. Därför ansätts TS-halten på fastgödseln till 24 %.
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TS- och VS-halterna hos rötresten, som Hushållningssällskapet uppmätte, kan inte anses stämma.
Det är en omöjlighet att både TS- och VS-halterna i gödselbrunnen överstiger halterna i
rötkammaren. Inte heller att dessa halter uppnår ett sådant högt värde är möjligt då utrötningsgraden
på substraten i princip blir obefintlig [54].
Förutom att den sammanlagda TS-halten ökar, ser man tydliga fördelar med samrötning av flyt- och
fastgödsel i det att produktionen blir större än vad de inbördes delarna enskilt bidrar med.

9.2 Optimering
Att på Nya Skottorp avvattna flytgödseln visade sig inte vara lönsamt. En annan möjlig lösning
vore att göra vattenavskiljningen på Värestorp, och därmed minska transportkostnaderna för
flytgödsel till Nya Skottorp men samtidigt bibehålla gödselns värde som substrat [37].
Det visade sig att det är svårt att uppnå lönsamhet för gårdsbaserade biogasanläggningar, mycket
beroende på bristande statlig subventionering, men även på grund av att konstgödsel i dag är
billigare och mer lätthanterligt än biogödsel, och det överskott av rötrester som skulle kunna säljas
som biogödsel, därför inte betingar något värde på marknaden. Eftersom biogas i allmänhet och
gårdsbaserad biogas i synnerhet, såsom redan konstaterats, tampas med vissa
lönsamhetssvårigheter, kan denna rapport endast intyga att det är svårt att räkna hem somliga försök
till optimering.

9.3 Uppgradering
Hur bör biogasen lämpligast användas i den händelse att en uppgraderingsanläggning inköps?
I vårt räkneexempel har vi antagit att hela mängden uppgraderas och generatorn därför säljs. Ett
möte med Gösta Paulsson och två representanter från Biosling, Tina Leijonclou och Thomas
Sundqvist, gav nyttig information. Vi ansåg att det för Göstas vidkommande vore lämpligast att
sälja elgeneratorn och i stället helt inrikta produktionen på uppgraderad gas i första hand och värme
i andra hand. Detta för att lönsamheten i den nya investeringen skulle bli så god som möjligt.
Andrahandsvärdet av generatorn tyckte alla var lämplig att ansätta till hälften av inköpspriset, det
vill säga
[55].
Bioslings teknik visar sig vara kostnadseffektiv och lämpar sig för gårdsbaserade
biogasanläggningar, i synnerhet om planerna redan i ett första skede är inriktade på uppgradering.
Det framgår tydligt hur ett införande av metanreduceringsstöd skulle underlätta situationen och
tvivelsutan påskynda tillväxten inom biogasområdet. Bioslings teknik har ännu inte tillämpats
kommersiellt och företaget är i ett begynnelseskede där de försöker nå ut med sin produkt och
framhålla dess kostnadseffektivitet. I en rapport beställd av Västra Götalandsregionen [18] tittas
närmare på olika tekniker för småskalig uppgradering av biogas, men Biosling ingår inte i
jämförelsen, varför denna rapport förhoppningsvis främjar och banar ny väg för tekniken. Av
sekretesskäl, enligt en överenskommelse med Biosling, har vi avstått från att ange kostnaden för de
i uppgraderingsanläggningen ingående delarna.

9.4 Framtid
Det finns en befintlig infrastruktur för gas i Västsverige, och därför har förstahandsvalet varit att
undersöka huruvida anslutning till naturgasnätet vore ett bra sätt att få avsättning för den
uppgraderade biogasen. Ett lockande alternativ, vilket Gösta Paulsson själv i planeringsskedet av
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Nya Skottorps biogasanläggning spekulerade i, vore att framställa fordonsgas som bränsle till
gårdens fordon och andra maskiner. Detta är dock något som skulle kräva mycken efterforskning,
eftersom det involverar modifiering av motorer till gasdrift, tankning etcetera. Icke desto mindre är
det något som intresserar rapportens författare, vilka emellertid inte haft möjlighet att undersöka
frågan inom ramen för detta arbete.
I stället för att Nya Skottorp, och andra gårdar i närheten, installerar egna
uppgraderingsanläggningar, kunde man tänka sig att de alla pumpar sin rågas via ett ledningssystem
till en större anläggning för uppgradering och försäljning till naturgasnätet. Detta skulle kunna vara
en ännu lönsammare variant. Dock elimineras härmed den framtida möjligheten att ha en egen
tanksstation för lantbruksmaskiner på gården. Ytterligare ett scenario är att ett antal gårdar
producerar fordonsgas och anlägger ett gasnät, som matar en samägd tankstation utmed E6.
Läget i dag är att fossila bränslen helt enkelt fortfarande är för billigt, för att biogas ska vara en
självklarhet [58]. Tekniken har uppenbara fördelar och kan inte annat än växa i framtiden, allt
eftersom den fossila naturgasen och råoljan minskar i tillgång och stiger i pris.
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10 Slutsats
Eftersom uppehållstiden inte bör sänkas, är det tydligt att Nya Skottorps biogasanläggning
producerar tillfredsställande mängder gas, med hänsyn till de substrat som används. Därför
kan dagens driftsituation anses vara god. Belastningen kan emellertid under rätt
förutsättningar höjas till nästan det dubbla.
Det är avgörande att göra noggranna analyser av de substrat som ska användas, innan en
investering i en biogasanläggning görs. Det är också viktigt med statistik och uppföljning av
denna, för att kunna ha ett underlag för vidare utveckling och eventuella utökningar av en
biogasanläggning.
Marknadspriset på fossila bränslen är fortfarande för lågt för att fordonsgasproduktion från
biogas i de flesta fall ska kunna bära sina egna kostnader och vara en säker investering.
Marknaden för fossila bränslen påverkar även priset på konstgödsel, vilket får till följd att
Nya Skottorps biogödsel inte betingar ett rättmätigt värde som växtnäring på marknaden.
Trots ovanstående konstaterande, är Biosling en kostnadseffektiv teknik och lämplig lösning
för uppgradering av biogas på småskalig nivå. För Nya Skottorp vore ett inköp av en
Biosling-anläggning en lönsam investering när den uppgraderade gasen säljs till
naturgasnätet.
Ekonomiska styrmedel, i detta fall exemplifierat med det för biogasbranschen högaktuella
metanreduceringsstödet, skulle underlätta den ekonomiska situationen märkbart för dem
som producerar biogas från gödselbaserade substrat, och påskynda denna utbyggnad.
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