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Sammanfattning 
 

Resultatet från detta examensarbete utgör, tillsammans med ett parallellt 
pilotprojekt som genomförs av JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
AB), ett underlag till Mönsterås Biogas ABs planerade investeringen om en 
storskalig biogasanläggning med en årsproduktion på 50 GWh. Substratet 
som planeras att rötas är en blandning av olika typer av gödsel från 
regionen, där den huvudsakliga andelen utgörs av hönsgödsel.  
 
Genom laboratoriestudier undersöktes biogas- och metanpotentialen för de 
substratblandningar som planeras rötas i anläggningen. Blandningarna 
undersöktes med och utan tillsats av glycerol. Dessutom analyserades höns-, 
nötflyt- och svinflytgödsel enskilt.  
 
Substraten och substratblandningarna undersöktes genom satsvisa 
utrötningsförsök i flaska under mesofila förhållanden, 37 °C, och med en 
uppehållstid på 32 dagar. Volymen bildad biogas mättes kontinuerligt under 
försökets gång. Metanhalten i den bildade gasen analyserades med en 
gasanalysator.  
 
Resultatet visar att samrötning av olika slags gödsel med hönsgödsel som 
huvudsubstrat har en hög biogas- och metanpotential. Högst biogaspotential, 
835 Ncm3/gVS, uppvisade en av substratblandningarna utan tillsats av 
glycerol. Störst volym bildad metangas sågs dock i en av 
substratblandningarna med tillsats av glycerol. Detta indikerar att tillsats av 
glycerol kan ha en positiv inverkan på metanhalten i biogasen. 
 
Examensarbetet stödjer också tidigare studier om att hönsgödsel har en 
relativt hög metanpotential. De flaskor innehållande enbart hönsgödsel 
uppvisade en god biogas- och metanpotential med en metanhalt på 63 % i 
biogasen. Detta kan jämföras med nötflytgödsel som uppvisade en metanhalt 
på endast 39 %.  
 
Den substratblandning som uppvisade den högsta metanpotentialen är den 
blandning som JTI rötat i den parallella pilotstudien. Om liknande resultat 
uppvisas i pilotanläggningen har substratblandningen goda möjligheter att 
fungera även i en storskalig biogasanläggning.   
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Summary     
 

The result of this degree project, together with a parallel pilot project 
conducted by JTI (Swedish Institute of Agricultural and Evironmental 
Engineering), forms the basis for Mönsterås Biogas AB's planned 
investment for a large-scale biogas plant of 50 GWh/year. A mixture of 
different kinds of manure from the region, where chicken manure is the 
dominant supply, is planned to be co-digested in the biogas plant.  
 
The biogas and methane potential of the substrates were examined by 
laboratory studies. The mixtures were examined with and without an 
addition of glycerol. Three of the single substrates; chicken manure, cattle 
slurry and pig slurry were also examined individually. 
 
The different mixtures and the single substrates were investigated by batch 
studies in bottles under mesophilic conditions at 37 °C. The retention time of 
the experiment where 32 days during which the volume of produced biogas 
was measured continuously and its methane content was determined using a 
gas analyzer. 
 
The results show that co-digestion of different kinds of manure, with 
chicken manure being the main substrate, has both a high biogas and 
methane potential. Highest biogas potential, 835 Ncm3/gVS, was measured in 
one of the substrate mixtures without the addition of glycerol. However, the 
largest volume of produced methane gas was seen in one of the substrate 
mixtures with the addition of glycerol. This indicates that an addition of 
glycerol may have a positive effect on the methane content in produced 
biogas. 
 
This study also supports earlier studies concluding that chicken manure has 
a relatively high methane potential. The bottles with chicken manure showed 
a good biogas and methane potential with a methane content of 63 % in the 
biogas, which is significantly high compared to cattle slurry which showed a 
methane content of only 39 %. 
 
The co-digestion mixture that showed the highest methane potential is the 
mixture that JTI is investigating in the parallel pilot study. If similar results 
are shown in the pilot plant, the substrate mixture has good potential even in 
a large-scale biogas plant.  
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Abstract 
 
I detta examensarbete har biogasproduktion med olika typer av gödsel som 
substrat, med fokus på hönsgödsel, undersökts genom satsvisa 
utrötningsförsök, BMP. I försöken undersöktes hur biogasutvecklingen såg 
ut över tid, den totala biogas- respektive metanpotentialen samt hur denna 
påverkas av tillsats av glycerol. Undersökningen visade att 
substratblandningar har större biogas- och metanpotential än enskilda 
substrat samt att tillsats av glycerol inte gynnar biogasproduktionen men kan 
gynna metanproduktionen. Undersökningen visade också att hönsgödsel har 
större biogaspotential, och högre metanhalt i den bildade biogasen, än nöt- 
och svinflytgödsel. 
 
Biogas, Metanpotential, Satsvisa utrötningsförsök, BMP, Gödsel, 
Hönsgödsel, C/N-kvot 
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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i programmet 
Högskoleingenjör – Energi och miljö och motsvarar totalt 30 hp. 
Programmet ges vid institutionen för byggd miljö och energiteknik på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet utgör en del av ett större projekt 
där Mönsterås Biogas AB har tagit hjälp av JTI och Linnéuniversitetet för 
att optimera en planerad biogasanläggning.  
 
Det praktiska arbetet har utförts i laboratorium på Linnéuniversitetet och 
sammanställts av författarna. Samtliga bilder i rapporten är skapade av 
författarna.  

 
Vi vill tacka vår handledare på Linnéuniversitetet, Ulrika Welander, Mats 
Edström på JTI, Stefan Halldorf för att han visade oss pilotanläggningen och 
Charlotte Parsland för hjälp och stöd i labbet. 
 
Ett avslutande tack till samtliga professorer och lektorer vid institutionen för 
byggd miljö och energiteknik för all kunskap och stöttning ni givit oss under 
utbildningen.  
 
 
 
Josefine Jadstrand och Johanna Lingmerth  
 
Växjö 2017-05-22 

  



 

V 
Jadstrand & Lingmerth Jadstrand & Lingmerth 

Innehållsförteckning 
Ordlista ________________________________________________________ 1	

1. Introduktion __________________________________________________ 3	
1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 3	

1.1.1 Biogas i Sverige _______________________________________________ 4	
1.1.2 Mönsterås Biogas AB ___________________________________________ 5	

1.2 Syfte ____________________________________________________________ 6	
1.3 Frågeställningar ___________________________________________________ 6	
1.4 Metod ___________________________________________________________ 6	
1.5 Avgränsningar ____________________________________________________ 6	

2. Teori _________________________________________________________ 7	
2.1 Koldioxid, metan och klimatpåverkan __________________________________ 7	
2.2 Gödsel och miljöpåverkan ___________________________________________ 8	
2.3 Biogasprocessen ___________________________________________________ 9	

2.3.1 Substrat _____________________________________________________ 10	
2.3.2 Ymp ________________________________________________________ 13	
2.3.3 Produkter ____________________________________________________ 13	
2.3.4 Anaerob nedbrytning ___________________________________________ 14	
2.3.5 Driftparametrar _______________________________________________ 16	

2.4 Substraten i denna studie ___________________________________________ 18	
2.4.1 Hönsgödsel __________________________________________________ 18	
2.4.2 Nötflytgödsel _________________________________________________ 19	
2.4.3 Svinflytgödsel ________________________________________________ 20	
2.4.4 Tillsatser ____________________________________________________ 20	

2.5 Att undersöka metanpotential ________________________________________ 21	
2.5.1 Teoretisk beräkning av gasutbyte _________________________________ 21	
2.5.2 Praktiska försök _______________________________________________ 22	
2.5.3 Satsvisa försök, BMP-test _______________________________________ 22	

3. Metod _______________________________________________________ 25	
3.1 Metodvalidering __________________________________________________ 26	

4. Genomförande ________________________________________________ 27	
4.1 Inhämtning av substrat och ymp ______________________________________ 27	
4.2 Avgasning av ympmaterial __________________________________________ 27	
4.3 Mätning av TS och VS _____________________________________________ 27	
4.4 Beredning av flaskorna _____________________________________________ 28	
4.5 Volymmätning av bildad biogas ______________________________________ 30	
4.6 Mätning av metanhalt ______________________________________________ 31	
4.7 Bearbetning av mätdata ____________________________________________ 32	

4.7.1 Beräkning av biogasproduktionen över tid __________________________ 32	
4.7.2 Beräkning av volym bildad metan ________________________________ 33	

  



 

VI 
Jadstrand & Lingmerth 

5. Resultat _____________________________________________________ 35	
5.1 Biogasutveckling över tid ___________________________________________ 35	
5.2 Biogas- och metanpotential _________________________________________ 36	
5.3 Tillsats av glycerol ________________________________________________ 37	

6 Diskussion ____________________________________________________ 38	
6.1 Resultatdiskussion ________________________________________________ 38	

6.1.1 Ymp och samrötning ___________________________________________ 38	
6.1.2 Tillsats av glycerol ____________________________________________ 39	
6.1.3 Enskilda substrat ______________________________________________ 39	

6.2 Metoddiskussion __________________________________________________ 40	
6.2.1 Använd metod ________________________________________________ 40	
6.2.2 Felkällor ____________________________________________________ 42	
6.2.3 Vidare studier ________________________________________________ 42	
6.2.4 Rekommendationer för framtida studier ____________________________ 42	

7. Slutsats ______________________________________________________ 43	

8. Referenser ___________________________________________________ 44	

9. Bilagor ______________________________________________________ 50	
 



 

1 
Jadstrand & Lingmerth Jadstrand & Lingmerth 

Ordlista 
 
Anaerob  Syrefri 
 
Biobränsle   Förnybart bränsle som härstammar från organiskt 

material. 
 
Biogas  Gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob 

nedbrytning av organiskt material. Består i huvudsak av 
metan och koldioxid. 

 
Biogaspotential  Substratets kapacitet att bilda biogas vid anaerob 

nedbrytning. Uttrycks i denna studie i Ncm3/gVS.  
 
BMP  eng. Biochemical Methane Potential, satsvisa 

utrötningsförsök i flaska. 
 
Djupströgödsel Icke pumpbart gödsel med inblandning av bäddmaterial, i 

denna studie gödsel från nöt. 
 
CH4  Metan – energirik gas. 
 
C/N-kvot  Anger förhållandet mellan kol och kväve i ett organiskt 

material.  
 
CO2e  Koldioxidekvivalenter – ett mått på en växthusgas 

negativa klimatpåverkan omräknat till motsvarande 
mängd koldioxidutsläpp. 

 
JTI  Institutet för jordbruks- och miljöteknik, numer en del av 

RISE – Research Institutes of Sweden. 
 
Metanpotential  Substratets kapacitet att bilda metan vid anaerob 

nedbrytning. Uttrycks i denna studie i Ncm3/gVS. 
 
Ncm3   Normalkubikcentimeter – gasvolym vid 0 °C och 1 atm. 
 
Rötning  Mikrobiell nedbrytning av organiskt material under 

anaeroba förhållanden. 
 
Rötrest   Näringsrik restprodukt från biogasproduktion. 
 
Substrat  Organiskt material, föda för de mikroorganismer som 

genomför rötningsprocessen. 
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TS eng. Total Solids, torrsubstans i ett substrat – det som 
återstår efter att allt vatten förångats. Uttrycks i % av 
substratets våtvikt. 

 
Uppgraderad biogas  Biogas renad till fordonsgas – minst 95 % metan. 
 
VS eng. Volatile Solids, den organiska delen av 

torrsubstansen. Uttrycks i % av TS. 
 
Utrötningsgrad  Anger hur stor andel av det organiska materialet som 

brutits ned under rötningsprocessen. Uttrycks i % av VS. 
 
Ymp  Rötat organiskt material innehållandes en aktiv kultur av 

mikroorganismer som kan starta och driva en 
biogasprocess. 
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1. Introduktion 
Djurhållning genererar en ofrånkomlig restprodukt – gödsel. Gödsel är dock 
en betydligt mer värdefull råvara än många tror. Genom att låta den 
genomgå en rötningsprocess kan den bilda energirik biogas. Biogas är en 
miljö- och klimatsmart energikälla som kan utgöra en del i att trygga både 
den enskilda bondens, och samhällets, framtida energiförsörjning. 
Omhändertagandet reducerar även utsläpp av växthusgaserna metan och 
dikväveoxid samt minskar näringsläckaget ut i sjöar, hav och vattendrag. 
Som bonus fås dessutom en rötrest som är ett bättre gödningsmedel än 
gödseln i sin ursprungliga form. [1] 

1.1 Bakgrund  

Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att, inte bara uppnå 
tidigare mål om att begränsa ökningen av genomsnittstemperaturen på 
jorden till 2 grader, utan att satsa på att minska ökningen till 1.5 grader [2]. 
Ett av Sveriges 16 miljömål är ”Begränsad klimatpåverkan – halten av 
växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig” [3]. För att detta skall vara 
möjligt måste förbränningen av fossila bränslen minska drastiskt. Den sektor 
som använder mest fossila bränslen är transportsektorn [4]. I Sverige 
använde transportsektorn 87 TWh under 2015 och i världen drygt 30 000 
TWh under 2014 [5]. Kalmar län har som mål att samtliga samhällsbetalda 
resor inom länet ska vara fossilfria år 2020 samt att vara en fossilbränslefri 
region 2030 [6]. 
 
Ett annat av Sveriges miljömål är ”Ingen övergödning – halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten” [7]. Gödsel används idag främst som 
gödningsmedel. Spridning av stora mängder gödsel på åkermarken innebär 
en risk för utlakning av näringsämnen, framförallt av kväve och fosfor, och 
därmed en högre risk för övergödning. [8] 
 
Får gödseln, istället för att spridas på åkermarken obehandlad, genomgå en 
biogasprocess genereras både metangas, som kan användas som 
transportbränsle, och en rötrest som kan användas som gödningsmedel 
istället för den obehandlade gödseln, se figur 1. Biogasproduktion kan alltså 
generera ett förnybart drivmedel utan att konkurrera med det gängse 
användningsområdet för gödseln. [8] 
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Figur 1  a) Näringens kretslopp då gödsel sprids på åkermarken obehandlad. 

b) Näringens kretslopp med biogasproduktion.  
 
Biogasproduktion gynnar både klimatet och miljön. Klimatet gynnas på så 
sätt att biogasproduktion bidrar till att minska användningen av fossila 
bränslen i transportsektorn genom att istället erbjuda ett lokalt producerat 
och förnybart drivmedel. En annan fördel med att använda gödsel som 
substrat i biogasproduktion är att gödseln kan användas kontinuerligt över 
hela året. På grund av risken för övergödning får gödsel endast spridas på 
åkern under vissa tider på året vilket medför långa lagringstider. Lagring av 
gödsel medför risk för att en okontrollerad anaerob nedbrytning sker under 
lagringstiden vilket gör att metangas släpps ut i atmosfären. [1] 
 
Miljön gynnas genom att risken för övergödning minskar. Det är lättare för 
växter att ta tillvara på näringen i rötresten än näringen i obehandlad gödsel 
då näringen i rötresten befinner sig i en mer lättupptaglig form. Detta gör att 
en större andel av den näring som tillförs jorden tas upp av växterna och 
följaktligen kan mindre näring lakas ur och ackumuleras i havet. [9, 10] 
 
Att utveckla den svenska biogasproduktionen bidrar även till samhällsnytta i 
och med klivet ut ur beroendet av fossila bränslen. Import från avlägsna och 
politiskt instabila länder hotar att driva upp oljepriserna vilket på sikt kan 
minska den svenska energi- och drivmedelsförsörjningens trygghet. 
Ytterligare en positiv effekt är att biogasproduktion kan främja 
sysselsättning på landsbygden, då den med fördel kan utnyttjas lokalt med 
lokala råvaror och därmed bidra till ökad lönsamhet för lantbrukare. [11]  

1.1.1 Biogas i Sverige 
Sverige satsade tidigt på biogas och är ett föregångsland när det gäller 
uppgradering till fordonsgas. År 2015 producerades ungefär 1,95 TWh 
biogas från totalt 282 biogasanläggningar runtom i Sverige. Nästan två 
tredjedelar av den totala mängden biogas, 63 %, gick till uppgradering, 20 % 
till värmeproduktion och 3 % till elproduktion. Se figur 2 för fullständig 
fördelning. [9]  
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Figur 2 Biogasens användningsområden i Sverige. 
 
De vanligast förekommande substraten i svenska anläggningar är olika typer 
av avfall, såsom avloppsslam, slakteri- och matavfall samt gödsel. Gödsel 
kan dock anses vara en outnyttjad resurs då endast 3 % av den totala 
gödselmängden i Sverige används som substrat i biogasanläggningar idag. 
Årligen produceras omkring 21 miljoner ton stallgödsel i Sverige. JTI har 
tidigare uppskattat att biogas från svensk gödsel har en årlig kapacitet på 
motsvarande 3 TWh. [9, 12, 57] 

 1.1.2 Mönsterås Biogas AB 
Ett tjugotal lantbrukare i Mönsterås i Kalmar län har gått ihop och bildat 
Mönsterås Biogas AB. De planerar att bygga en storskalig biogasanläggning 
med en årsproduktion på 50 GWh biogas uppgraderad till fordonsgas. 
Regionen präglas av en stor ägg- och kycklingproduktion vilket är 
anledningen till att det planeras att rötas en stor andel fastgödsel från 
fjäderfä i anläggningen, med majoriteten från hönsgödsel.  
 
Det saknas kunskap och erfarenhet av biogasproduktion där en stor andel 
hönsgödsel används som substrat. Därför har Mönsterås Biogas tagit hjälp 
av JTI och Linneúniversitetet i Växjö som har erfarenhet av försök i pilot- 
och laboratorieskala. Detta med syftet att optimera biogasproduktionen ur 
substrat innehållande en hög andel hönsgödsel och därmed få ett underlag 
till investeringen. Att det saknas erfarenhet av rötning av hönsgödsel beror 
till stor del på att det finns svårigheter kopplade till substratet. Hönsgödsel 
karaktäriseras av en hög torrsubstanshalt och ett högt kväveinnehåll [13, 26, 
31]. En stor andel av kvävet övergår i processen till ammoniak. Närvaron av 
höga koncentrationer ammoniak i en biogasprocess är problematisk då det 
verkar inhiberande på de metanbildande mikroorganismerna, och kan leda 
till att hela processen avstannar. [12, 13, 29, 30] 
 
JTI äger en pilotanläggning som under våren och sommaren 2017 testkörs 
med en substratblandning som bygger på den gödsel som finns tillgänglig 
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3%
2%

10% 2% Uppgradering

Värmproduktion

Elproduktion

Industri
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Övrigt
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för Mönsterås Biogas. Pilotens reaktorvolym är 5 m3 och den har liknande 
pumpsystem och omrörare som en storskalig produktionsanläggning vilket 
gör den representativ för verkligheten. Huvudsubstratet i blandningen 
kommer att utgöras av hönsgödsel. 
 
Detta examensarbete är ett komplement till pilotförsöket med syftet att 
fastställa biogas- och metanpotentialen hos de substrat som planeras att 
rötas. Substraten som undersöks består av tre huvudsubstrat, hönsgödsel, 
nötflytgödsel och svinflytgödsel. Blandningarna består av de tre 
huvudsubstraten och dessutom av kycklinggödsel, djupströgödsel samt 
glycerol.  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att Mönsterås Biogas AB ska få information 
om metanpotentialen hos de ingående substraten samt hos två blandningar 
av dessa. Målet är att Mönsterås Biogas AB skall kunna använda resultatet, 
tillsammans med resultatet från pilotförsöket, som beslutsunderlag för att 
optimera substratblandningen som skall rötas i biogasanläggningen. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser biogasutvecklingen ut över tid för de olika substraten och 
substratblandningarna? 

• Hur stor volym biogas produceras per gram VS från respektive substrat 
då de rötas enskilt respektive för de fyra substratblandningarna? 

• Vilken metanhalt har biogasen som produceras från de olika substraten 
och substratblandningarna? 

• Hur påverkas biogaspotentialen av tillsats av glycerol? 

1.4 Metod 

Examensarbetet består av kvantitativa laboratorieförsök där metan- och 
biogaspotentialen hos olika substrat och substratblandningar studeras.  

1.5 Avgränsningar 

Denna undersökning innefattar inte:  
• Kontinuerliga utrötningsförsök, dessa görs i pilotanläggningen i Kalmar. 
• Analys av näringsinnehåll i rötresten 
• Uppgradering av biogas 
• Ekonomi 
 
Endast de tre huvudsubstraten, hönsgödsel samt nöt- och svinflytgödsel, 
undersöks enskilt. 
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs de klimat- och miljöproblem som kan påverkas 
positivt av att biogasproduktion ökar och utvecklas, biogasprocessens 
viktigaste delar, gödsel som substrat i en biogasprocess samt hur 
metanpotentialen hos olika substrat kan undersökas.  

2.1 Koldioxid, metan och klimatpåverkan 

Utan den naturliga växthuseffekten skulle människor, djur och växter inte 
kunna leva på jorden. De så kallade växthusgaserna i atmosfären släpper 
igenom solens kortvågiga strålning men absorberar delar av jordens 
värmestrålning, som annars skulle gå ut i rymden. Detta bidrar till en 
behaglig temperatur på jordytan. De två vanligaste växthusgaserna är 
vattenånga och koldioxid som finns naturligt i atmosfären. [14, 15] 
 
Mänskliga aktiviteter har bidragit till en förstärkt växthuseffekt som leder 
till en ökning av jordens medeltemperatur. Den största påverkan, omkring 
60-70 %, härstammar från den ökade mängden koldioxid i atmosfären [16]. 
Ökningen orsakas dels av koldioxidutsläpp från förbränning av fossila 
bränslen, men även av ett minskat koldioxidupptag i och med förändrad 
markanvändning och avskogning. [15, 16] 
 
En alltmer debatterad växthusgas är metan, vars bidrag till växthuseffekten 
uppskattas vara 20-35 gånger starkare än motsvarande mängd koldioxid [1, 
15, 17, 18, 19]. Metangas, CH4, är en energirik gas som bildas vid anaerob 
nedbrytning av organiska material. Utsläppen av metangas till atmosfären 
sker dels från naturliga källor i mark, vatten och djur, dels från mänskliga 
aktiviteter såsom utvinning av fossila bränslen, deponier samt avfalls- och 
förbränningsanläggningar [15, 17, 18]. Idag uppskattas metanutsläppen stå 
för omkring 30 % av växthusgasernas sammanlagda klimatpåverkan [16].  
 
Med rätt hantering kan användandet av metan från biogas som energikälla 
klassas som ett förnybart bränslealternativ. Vid förbränning av en 
metanmolekyl i närvaro av syre bildas en koldioxidmolekyl och två 
vattenmolekyler samtidigt som energi frigörs, se ekvation 1.  
 
!"# + 2&' → !&' + 2"'& (1 
)*+,- + ./01,.1,. → 234563765 + 8,++*- 
 
Trots att förbränning av metan från biogas genererar koldioxidutsläpp kan 
det ändå anses miljövänligt eftersom koldioxid från förnybara bränslen är en 
del av kolets naturliga kretslopp. Detta till skillnad mot den koldioxid som 
släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. Dessutom har koldioxid alltså 
mindre klimatpåverkan än metan. [1, 17]  
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2.2 Gödsel och miljöpåverkan 

De metanutsläpp som härstammar från djurhållning kommer till stor del från 
idisslarnas matsmältning, där anaerob nedbrytning pågår i deras våm [19]. 
Men en del kommer även från den nedbrytning som sker av gödseln då den 
lagras. I Sverige motsvarade metanutsläppen år 2010 2.7 Mton CO2e från 
idisslarnas matsmältning och 0.32 Mton CO2e från gödsellagring. Dessutom 
härstammar majoriteten av utsläppen från lustgas, N2O, som också är en 
växthusgas, från gödslad åkermark. [1, 18] 
 
Gödsel innehåller mycket näring i form av kväve och fosfor och har använts 
som gödningsmedel till odlingsmark i alla tider. I takt med det industriella 
lantbrukets tillväxt har gödselmängderna blivit allt större vilket leder till att 
växter och mark inte hinner omsätta all näring. Svenska gårdar måste ha 
kapacitet nog att lagra gödseln för att kunna sprida den på åkermark vid de 
tidpunkter på året då det är tillåtet enligt regelverk. [8] Gårdar som saknar 
tillfredsställande metoder för hantering, lagring och spridning av gödseln 
frigör istället stora mängder näringsämnen till luften och ut i sjöar, 
vattendrag och hav. [1, 20]  
 
Näringsläckaget från de svenska jordbruken nådde sin kulmen på 70-talet. 
På 80-talet påbörjades nationella åtgärdsprogram för att minska 
övergödningsproblematiken och mellan åren 1985-1995 minskade 
kväveutsläppen från jordbruket med 25 % [20]. Lantbruket är dock 
fortfarande en stor källa till övergödning, inte minst kustremsan i Kalmar 
län. Markläckaget från åkermark beräknas stå för 51% respektive 39% av 
kväve- och fosfortillförseln till Östersjön. [21]  
 
De lantbrukare som driver en biogasanläggning för att röta sin gödsel kan i 
Sverige ansöka om ekonomiskt stöd till Jordbruksverket. Syftet är att stödet 
ska främja en ökad produktion av gödselbaserad biogas och på så sätt uppnå 
dubbel miljönytta. Dels genom minskade metan- och lustgasutsläpp, dels 
genom minskade näringsläckage. [22]  
 
Ett annat uppmärksammat problem är att antibiotika i djurfoder ökat kraftigt 
under det senaste decenniet. Antibiotikan följer sedan med gödseln och 
hamnar onedbrutet i mark och vatten. Forskning visar dock att anaerob 
nedbrytning av gödseln kan minska, eller till och med eliminera, sådana 
substanser i rötresten vilket alltså innebär minskade utsläpp av antibiotika i 
naturen om gödning kan ske med rötresten från en biogasanläggning. [23] 
 
Många gårdar som bedriver djurhållning köper idag foder som odlats på 
andra platser. Fodret innehåller näringsämnen som kommit från jorden på 
den plats där det odlades, och en stor del av denna näring återfinns sedan i 
djurens gödsel. Näring bör återföras till jordbruksmarken, så att nytt foder 
och livsmedel kan växa. Om djurens gödsel sprids på den egna gården leder 
det till slut till att spannmålsböndenas jord utarmas medan djurböndernas 
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jord blir övergödd. Istället för att djurböndernas gödsel lagras på stack eller 
sprids på den egna åkermarken, vilket bidrar till metan- och lustgasutsläpp i 
atmosfären och näringsläckage med övergödning som följd, är det en stor 
klimat- och miljönytta att omhänderta gödseln i en biogasanläggning. 
Samtidigt som den bildade metangasen nyttjas som exempelvis 
biodrivmedel förädlas gödseln till ett bättre gödningsmedel som motverkar 
övergödning på två sätt. Dels genom att den kan skickas till åkermark som 
behöver gödas, men också genom att näringsämnena i rötresten befinner sig 
i en form som växterna har lättare att ta upp än näringsämnena i obehandlad 
gödsel. Detta minskar risken för att de urlakas och hamnar i sjöar, 
vattendrag och hav. [1, 18] 

2.3 Biogasprocessen  

En biogasprocess går till så att ett substrat innehållande organiskt material 
förs in i en rötkammare. I den isolerade rötkammaren råder anaeroba 
förhållanden och den är vanligtvis försedd med omrörare och system för 
temperaturhöjning. I rötkammaren bryts substratet ner av mikroorganismer 
som då kan växa och föröka sig samtidigt som det bildas biogas och rötrest. 
Rötresten består av onedbrutet organiskt material från substratet men 
innehåller dessutom viktiga näringsämnen och kan därför tjäna som 
biogödningsmedel. Biogasen, som till största delen består av metan och 
koldioxid, kan uppgraderas till fordonsgas med en högre metanhalt genom 
att gaserna separeras. [12] 
 
En biogasprocess kan utformas på olika sätt, figur 3 visar en överskådlig 
bild över hur en allmän biogasprocess kan se ut. Man skiljer mellan så 
kallad våtrötning och torrötning, där våtrötning är det vanligaste. I en 
våtrötningsanläggning är substratet så pass flytande att det är pumpbart och 
kan således föras in och ut ur rötkammaren med ett pumpsystem. I en 
torrötningsanläggning staplas istället substratet i rötkammaren. Man skiljer 
även mellan kontinuerlig, semikontinuerlig och satsvis rötning beroende på 
hur ofta nytt substrat tillsätts. Om biogasprocessen är kontinuerlig sker en 
jämn inpumpning av substrat och därmed en jämn metanproduktion över 
dygnet. Vid semi-kontinuerlig rötning sker istället ett bestämt antal 
inpumpningar per dygn, vanligen 1-8 stycken. Om allt substrat rötas 
samtidigt utan nytt inflöde kallas processen för satsvis rötning. [12]  
 

 
Figur 3 Översikt biogasprocess 
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2.3.1 Substrat 
Substratet ger mikroorganismen näring och därmed möjlighet att utföra sin 
metabolism, både den uppbyggande anabolismen och den nedbrytande och 
energiproducerande katabolismen. Mikroorganismerna behöver kol, kväve, 
fosfor, svavel, vitaminer och mineralämnen för sin överlevnad. 
Idag används främst flytande substrat, såsom slam och flytgödsel, i 
biogasprocesser [5]. I flytgödsel är näringsämnen och nedbrytbart material 
utspätt vilket gör att stora volymer krävs, både vad gäller transport och 
anläggning. Fastgödsel är betydligt mer energitätt än flytgödsel och har 
därmed en högre potential i biogassammanhang. Det är dessutom mer 
kostnadseffektivt att transportera. Fastgödsel, inte minst från fjäderfä, är en 
outnyttjad resurs med stor biogaspotential som är ett intressant substrat i 
frågan att effektivisera framtidens biogasanläggningar som rötar gödsel. [12, 
24, 25]  
 
Vid utvärdering av ett substrats lämplighet och biogaspotential finns flertalet 
parametrar att ta hänsyn till. Litorell och Lovén-Persson (2007) menar att 
biogaspotentialen hos ett substrat bestäms utifrån tre parametrar: 
• dess TS- och VS-halt  
• det organiska materialets grad av nedbrytbarhet  
• sammansättningen av fett, kolhydrat och protein [26] 
 
2.3.1.1 TS-halt 
Ett substrats torrsubstanshalt anges vanligen i procent och betecknas som 
“TS”. TS är det som återstår efter allt vatten har torkats bort. Ett substrat 
med en torrsubstanshalt över 10-15 % benämns ha en hög TS-halt och 
behöver generellt sett spädas för att fungera i en våtrötningsanläggning. 
Substrat med hög fetthalt kan dock förekomma i flytande form trots höga 
TS-halter. Ett exempel på detta är ren glycerol som har en TS-halt på 100 % 
men ändå är pumpbart. [24, 26] 
 
2.3.1.2 VS-halt 
Substratets andel organiskt material, eller glödgningsförlust som det också 
kallas, betecknas som “VS” (Volitile Solids) och utgörs av den andel av 
torrsubstansen som inte är aska. Generellt innebär en hög VS-halt även ett 
högt gasutbyte eftersom det bara är den organiska delen av substratet som 
kan brytas ned i biogasprocessen och därmed bidra till metanproduktionen. 
[24, 26, 31] 
 
2.3.1.3 Sammansättningen mellan lipider, kolhydrater, proteiner  
Olika substrat har olika sammansättning med avseende på lipider, 
kolhydrater och proteiner. Sammansättningen har stor betydelse för 
mikroorganismernas metabolism och är därmed även avgörande för hur stor 
mängd biogas som slutligen produceras. [12, 24]  
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De tre komponenterna – lipider, kolhydrater och protein, genererar olika 
utbyte av biogas och metanandel i biogasen. Tabell 1 visar teoretiska värden 
för producerad volym biogas och andelen metan i biogasen vid fullständig 
nedbrytning av de tre olika komponenterna. [24] 
 
Tabell 1 Biogas- och metanutbytet för lipider, kolhydrater och proteiner  
Substrat Biogas 

[Nm3/kgVS] 
Metan 
[Nm3/kgVS] 

Metanutbyte 
[%] 

Lipider 1.37 0.96 70 
Kolhydrater 0.84 0.42 50 
Proteiner 0.64 0.51 80 

[24] 
 
Tabellen indikerar att material rikt på kolhydrater dels har ett lågt totalt 
biogasutbyte, dels har en låg metanhalt i den bildade biogasen. Protein- och 
lipidrika substrat har en högre metanpotential. Det är dock mer komplext i 
praktiken. Det krävs en bred variation av näringsämnen för att 
mikroorganismerna ska trivas och tillväxa. [24] 
 
2.3.1.4 C/N-kvot 
Vid nedbrytning av ett organiskt substrat i en biogasprocess har förhållandet 
mellan kol och kväve en betydande roll [27, 28]. En hög andel kväve i 
förhållande till kol, det vill säga om C/N-kvoten är låg, innebär att det kan 
bildas stora mängder ammoniak i processen, vilket kan verka hämmande. 
Motsatsen, en hög C/N-kvot, är inte heller bra då det kan innebära 
näringsbrist för mikroorganismerna. Om det finns för lite kväve så hålls 
populationen mikroorganismer liten och hela biogasprocessen 
förlångsammas. Den optimala C/N-kvoten i biogassammanhang uppskattas 
vara kring 20 och värden mellan 15 och 30 kan ge en fungerande process 
[24, 27, 28]. Kvoten varierar mellan olika substrat, till exempel uppvisar 
potatis en C/N-kvot på 35-60 medan den för hönsgödsel är betydligt lägre, 
mellan 3 och 10. En så låg kvot innebär stor risk för ammoniakinhibering. 
Se tabell 2 för C/N-kvoten hos de tre huvudsubstrat som ska rötas i denna 
studie [12, 28]. Här ses att gödsel generellt har en låg C/N-kvot.  
 
Tabell 2 C/N-kvoten för substraten i denna studie 
Substrat C/N-kvot 
Hönsgödsel 3 – 10  
Nötflytgödsel 6 – 20  
Svinflytgödsel 5 

[24] 
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2.3.1.5 Ammoniakinhibering 
Ammoniakinhibering uppstår då koncentrationen av ammoniak/ammonium i 
rötkammaren är för hög. Dessa ämnen är toxiska för de metanbildande 
mikroorganismerna och en hög närvaro av dessa kan göra att 
biogasprocessen avstannar. [28, 29, 30]. De metanbildande organismerna är 
mer känsliga mot ammoniak än mot ammonium. Ammoniak och ammonium 
står i jämvikt med varandra och jämvikten förskjuts åt olika håll beroende på 
temperatur. Ju högre temperatur desto med förskjuts jämvikten mot 
ammoniak, vilket innebär att termofila anläggningar mer känsliga än 
mesofila. [12] Utöver koncentration och temperatur så påverkas graden av 
inhibering även av uppehållstiden, pH-värde, vilka grupper av 
mikroorganismer som är närvarande samt om det förekommer andra 
hämmande ämnen. [12] Olika studier visar på olika värden, men vanligtvis 
avstannar biogasprocessen vid koncentrationer omkring 2-3 g/dm3 men 
ibland redan vid så låga halter som 0.15 g/dm3. Laboratoriestudier visar att 
det går att driva biogasprocesser vid ammoniakhalter över 5 g/dm3, men då 
med en metanproduktion som är omkring 20-45 % lägre. [12, 24, 31] Dock 
kan tillsats av järnklorid stabilisera och effektivisera produktionen. [29]  
 
2.3.1.6 Samrötning 
Det finns alltså flera kriterier som bör uppfyllas för att ett substrat skall ge 
ett högt metanutbyte i en biogasprocess och det optimala substratet kan vara 
svårt att finna. För att åstadkomma ett så bra substrat som möjligt bör flera 
substrat blandas för att kunna optimera de parametrar som påverkar 
metanutbytet. Samrötning är exempelvis ett effektivt sätt att reglera C/N-
kvoten. [28] En samrötning av flera substrat kan generera en metanpotential 
som är större än summan av de ingående substratens enskilda bidrag med 
avseende på metanpotential. [54, 55, 56]   
 
2.3.1.7 Förbehandling 
Det ställs olika krav på hantering av substrat i biogasanläggningar.  
Hantering av animaliska biprodukter (ABP) regleras av EU-lagstiftning i 
den så kallade ABP-lagstiftningen. I denna lagstiftning delas avfallet upp i 
tre kategorier beroende på vilka smittorisker som finns. Till kategori 1 hör 
delar av djur med hög smittorisk, exempelvis hjärna och benmärg. Detta 
avfall får inte användas som substrat i en biogasanläggning utan måste 
förbrännas. Gödsel tillhör kategori 2 och kräver en viss typ av förbehandling 
i en biogasanläggning. Till kategori 3 hör animaliska produkter från 
livsmedelsindustrin till exempel matavfall och fiskrester. Denna kategori 
kräver ingen förbehandling för att användas som substrat i en 
biogasanläggning. [32, 33] 
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Enligt ABP-lagstiftningen måste gödsel som används som substrat i en 
biogasanläggning genomgå en hygienisering innan det går in i rötkammaren. 
Hygieniseringens syfte är att hanteringen av gödseln ska ske på ett 
tillfredsställande sätt ur smittskyddssynpunkt. Det vanligaste sättet att göra 
detta på är att substratet upphettas till 70 °C under minst en timmes tid innan 
det går in i rötkammaren. En annan vanligt förekommande förbehandling är 
att sönderdela substratet till mindre beståndsdelar för att göra det mer 
lättillgängligt för mikroorganismerna att ta hand om. Malning med hjälp av 
kvarnar och skärande verktyg är exempel på teknik för detta. [11, 12] 

2.3.2 Ymp 
För att starta en biogasprocess tillförs ett så kallat ympmaterial som 
innehåller en kultur av de mikroorganismer som är aktiva i bildandet av 
biogas. De mikroorganismer som anpassar sig bäst till den nya miljön i 
reaktorn kommer att tillväxa och föröka sig, och därmed driva och 
underhålla biogasproduktionen. Det är viktigt att ympen innehåller ett brett 
spektrum av mikroorganismer för att biogasprocessen ska etablera sig och 
fortgå. Det underlättar om ympen härstammar från en redan aktiv process 
med ett liknande substrat, pH och temperatur. Detta minimerar tiden för 
uppstart. Ymp kan exempelvis tas från en aktiv samrötningsanläggning, ett 
kommunalt reningsverk eller en pilotanläggning, gärna där liknande substrat 
rötas. [12] 

2.3.3 Produkter  
De produkter som bildas i en biogasprocess är biogas och rötrest. 
 
2.3.3.1 Biogas 
Den bildade biogasen består till huvudsak av metan och koldioxid men kan 
även innehålla spår av vattenånga, kvävgas, svavelväte, ammoniak och 
partiklar. Tabell 3 visar den typiska sammansättningen för biogas bildat från 
ett organiskt material. Det är metangasen som är den energibärande delen i 
biogasen varför ett högt metanutbyte alltid är målet. Vid uppgradering till 
fordonsgas separeras koldioxiden bort så att majoriteten av den slutliga 
gasen utgörs av ren metan. Metanutbytet för ett substrat i en biogasprocess 
anges i volym metan per viktenhet, vanligtvis i TS eller VS. Eftersom gasers 
volym varierar beroende av tryck och temperatur används enheten 
normalkubikmeter eller normalkubikcentimeter, Nm3 eller Ncm3, som anger 
volymen vid 0 °C och 1 atm. [26, 34] 
 
Tabell 3 Typisk biogassammansättning  
Metan CH4 60-80 % 
Koldioxid  CO2 20-40 % 
Kvävgas N2 0-1 % 
Vattenånga H2O spår  
Svavelväte H2S 50-2000 ppm 

[34] 
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Det är av stor vikt att hålla ner mängderna svavelväte, H2S, som bildas i 
processen eftersom gasen är giftig, starkt korrosiv och dessutom luktar illa. 
Den bildade mängden H2S är starkt kopplad till mängden svavel i substratet. 
Proteinrika substrat tenderar att ge höga halter av H2S i biogasen då svavel 
återfinns i protein. [35] 
 
2.3.3.2 Rötrest 
Rötresten består av onedbrutet organiskt material och vatten men innehåller 
också mikroorganismer och olika näringsämnen såsom kväve, fosfor, 
kalium, magnesium och kalcium. [9] Rötresten lämpar sig väl som 
gödningsmedel eftersom den är rik på näring men också för att 
näringsämnena befinner sig i en form som är lättare för växternas rötter att ta 
upp än vad näringsämnena i obehandlad gödsel gör. Exempelvis övergår 
bundet kväve till ammonium, som är en vattenlöslig form. Att 
näringsämnena är lättupptagliga minskar dessutom problemen med 
utlakning av framförallt kväve och fosfor från marken som bidrar till 
övergödning i sjöar, hav och vattendrag. [9, 11] 

2.3.4 Anaerob nedbrytning 
Bildandet av biogas är en anaerob process där makromolekyler av lipider, 
kolhydrater och proteiner stegvis bryts ner till slutprodukterna metan och 
koldioxid. Detta är möjligt i och med ett avancerat samarbete mellan olika 
arter av mikroorganismer. [12] Processen kan brytas ner i fyra steg där 
produkterna som bildas i varje steg utgör reaktanter i kommande steg, se 
figur 4 för översikt över de fyra stegen. 
 

 
Figur 4 De fyra stegen i en biogasprocess [12] 
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2.3.4.1 Hydrolys 
Första steget i nedbrytningsprocessen kallas för hydrolys. De stora 
molekylerna av lipider, kolhydrater och proteiner i substratet omvandlas till 
mindre molekyler; i första hand enklare sockerarter, fettsyror, alkoholer och 
aminosyror. De små molekylerna är möjliga för mikroorganismerna att ta 
upp och använda som föda. Nedbrytningen sker med hjälp av olika enzymer 
som mikroorganismerna utsöndrar. Olika enzymer är specialiserade på att 
bryta ner olika typer av molekyler. Proteiner bryts i huvudsak ner till 
aminosyror. Lipider består till stor del av glycerol och olika fettsyror, dessa 
separeras under hydrolysen av bakterier som utsöndrar enzymet lipas. [12, 
27]  
 
2.3.4.2 Fermentering 
Det andra steget i biogasprocessen är fermenteringen (acidogenes), som 
består av olika delprocesser. Dessa processer ser olika ut beroende på vilket 
substrat som bryts ner och vilka mikroorganismer som är delaktiga. Många 
av de mikroorganismer som var aktiva i hydrolysen är fortsatt aktiva även i 
fermenteringsprocessen. Sockerarterna, aminosyrorna och alkoholerna, vilka 
bildats under hydrolysen, används som föda av de fermenterande 
mikroorganismerna. Fettsyrorna, som också är en produkt från hydrolysen, 
bryts däremot inte ner förrän i nästa steg av biogasprocessen. Under 
fermenteringen omvandlas substratet till organiska syror, alkoholer, 
koldioxid och vätgas. Exempel på bildade organiska syror är ättiksyra, 
propionsyra och mjölksyra. I fermenteringen släpper aminosyrorna sin 
amingrupp som ammoniak eller ammonium. [12]  
 
2.3.4.3 Anaerob oxidation 
I det tredje steget bryts produkterna som bildats i fermentationen ner 
ytterligare i den anaeroba oxidationen (acetogenes). Substratet i detta steg är 
bland annat fettsyror och alkoholer bildade antingen i hydrolysen eller i 
fermenteringen. Substratet genomgår en anaerob oxidation och bildar 
framförallt acetat, koldioxid och vätgas. Under den anaeroba oxidationen 
agerar protoner, H+, slutlig elektronmottagare vilket ger en stor produktion 
av vätgas. De metanbildande organismerna spelar en viktig roll i detta steg, 
eftersom de genom sin bildning av metan, CH4, håller nere koncentrationen 
av vätgas. Om vätgaskoncentrationen inte hålls nere avstannar den anaeroba 
oxidationen eftersom organismerna inte får tillräckligt med energi. 
Biogasproduktion är alltså beroende av de vätekonsumerande, 
metanbildande organismerna för att fortgå. [12]  
 
2.3.4.4 Metanbildning 
I det fjärde och sista steget i en biogasprocess, metanbildningen 
(metanogenesen), sker den huvudsakliga metanbildningen. De 
mikroorganismer som utför metanbildningen kallas för metanogener. [27] 
Produkterna från den anaeroba oxidationen, i huvudsak acetat, vätgas och 
koldioxid, används som substrat i metanbildningen. Metanogenerna som 
använder acetat som substrat kallas för acetotrofer eller acetatklyvande 
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metanogener. Omkring 70 % av den bildade biogasen härstammar från att 
acetatjoner klyvs av acetotrofer i två delar, det ena kolet bildar metan och 
det andra koldioxid enligt ekvation 2. [12, 27] 
 
2!"9!&': + "' → 2!"# + 2!&'   (2 

,;*+,+ + 8ä+1,. → )*+,- + 234563765 

Hydrogenotroferna är den andra viktiga gruppen av metanbildare. Dessa 
använder vätgas och koldioxid som substrat vid metanbildning. 
Restprodukten i denna nedbrytningsprocess är vatten, se ekvation 3.  

 
!&' + 4	"' → 2!"# + 2"'&   (3 

234563765 + 8ä+1,. → )*+,- + 8,++*- 

En alternativ väg från acetat till metan beskrivs i studier och har påvisats i 
ett fåtal anläggningar. Istället för acetatklyvning direkt till metan och 
koldioxid av en acetrof metanbildare, sker ett mellansteg. Acetat klyvs först 
till koldioxid och vätgas av en icke metanbildande mikroorganism. Sedan tar 
hydrogenotrof vid och bildar metan och vatten. [12, 27] 
 
Metanbildarna uppvisar en låg tillväxthastighet vilket påverkar 
uppehållstiden i tankreaktorn i en biogasprocess. Om uppehållstiden är för 
kort, under 10 dagar, riskerar de metanbildande organismerna att försvinna 
ur processen på grund av att de inte hinner föröka sig innan det organiska 
materialet tas ut. [12, 27]  

2.3.5 Driftparametrar 
För att den mikrobiella metabolismen ska fungera ställs även krav på 
omgivningen. Temperatur, pH-värde, syre- och salthalt är exempel på 
miljöfaktorer som har en stor påverkan på mikroorganismernas trivsel och 
möjlighet till tillväxt. Olika mikroorganismer gynnas i olika miljöer. För att 
åstadkomma så hög verkningsgrad som möjligt på en biogasanläggning bör 
framförallt temperatur, pH, storlek på reaktorn, belastning och uppehållstid 
anpassas för att gynna biogasprocessen. [27, 30, 36, 39] 
 
2.3.5.1 Reaktortyper 
Vid satsvis rötning sker inget in- eller uttag utan substratet ligger kvar tills 
allt anses vara nedbrutet. Fördelen med satsvis rötning är att 
mikroorganismerna får god tid på sig att bryta ned substratet utan att riskera 
att sköljas ut ur processen. En annan fördel är att det inte krävs någon 
avancerad utrustning i form av pumpsystem. Svårigheten är framför allt att 
få till en fullständig utrötning av hela substratmängden vilket ger en 
försämrad biogasutveckling. [12] 
 
Vid kontinuerlig rötning matas istället ett jämt inflöde av substrat till 
rötkammaren vilket främjar en god och jämn biogasproduktion. Kontinuerlig 
rötning förekommer oftast vid våtrötning, då TS-halten understiger 10 %. 
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Då kan tillförsel av substrat och utförsel av rötrest ske med ett pumpsystem. 
En av de vanligaste reaktortyperna är CSTR, Continiously Stirred Tank 
Reactor, där kontinuerlig omrörning av substrater sker [28]. Denna används 
oftast i enstegsprocesser, dvs. processer med en rötkammare, med eller utan 
recirkulation av rötresten. En strategi till att öka biogasproduktionen är att 
använda en tvåstegsprocess med två reaktorer [36]. I den första reaktorn sker 
framförallt hydrolys och syrabildning medan den andra är utformad för att 
optimera metan- och biogasbildning. Den andra reaktorn kan exempelvis 
vara försedd med bärarmaterial som hjälper till att hålla kvar de 
metanbildande mikroorganismerna i processen. [36] 
 
2.3.5.2 Temperatur 
Vid biogasproduktion är temperaturen en viktig driftparameter. Vid aerob 
nedbrytning sker en stor frisättning av energi i form av värme vilket gör att 
en varm miljö kan skapas naturligt. Så är inte fallet i en anaerob 
nedbrytningsprocess. Huvuddelen av den energi som frigörs vid 
mikroorganismernas cellandning binds istället till metan och gör 
slutprodukten energirik. För att mikroorganismerna ska kunna tillväxa och 
därmed generera mer biogas måste värme tillföras. Olika mikroorganismer 
gynnas vid olika temperaturer. Temperaturen i en biogasprocess kan vara 
antingen mesofil eller termofil. [37, 38, 39] 
 
Temperaturområdet mellan 25 och 40 °C kallas för det mesofila området. De 
mesofila metanbildarna trivs allra bäst vid 35-37 °C, vid en alltför låg 
temperatur växer de organismer som agerar metanbildare alltför långsamt. 
En för låg temperatur kan också leda till en sänkt pH-halt. [39] Detta beror 
på att de inte lika temperaturkänsliga fermentationsorganismerna fortsätter 
att producera fettsyror och alkoholer. Till slut dör mikroorganismerna ut och 
biogasprocessen hämmas. [12]  
 
De mesofila organismerna dör vid omkring 42 °C. Det typiska 
temperaturområdet för termofil rötning av organiskt material till biogas är 
mellan 50 och 55 °C. [12] 
 
2.3.5.3 pH 
Plötsliga förändringar i pH verkar inhiberande på en biogasprocess. De 
verksamma mikroorganismerna i den anaeroba nedbrytningen trivs i olika 
miljöer. De flesta biogasprocesser drivs och gynnas vid ett neutralt pH, dvs 
runt 7, eller lätt basiskt (pH>7) [12, 39]. Det är av stor vikt att miljön i 
rötkammaren inte blir för sur. Vid pH under 6.5 reduceras metangenernas 
tillväxt avsevärt. [39]  
 
För att upprätthålla en stabil miljö krävs en hög andel alkaliska (basiska) 
ämnen i processen som bidrar till en högre buffrande kapacitet, dvs förmåga 
att stå emot pH-sänkningar. Kväverika substrat, såsom gödsel med hög TS-
halt, har den fördelen att det vid nedbrytning kan öka alkaliteten tack vare 
den höga förekomsten av ammoniak som reagerar med koldioxid och bildar 
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ammoniumvätekarbonat, NH4HCO3. En alltför hög alkalitet kan dock 
innebära att ammoniak frigörs vilket i sin tur kan leda till 
ammoniakinhibering, vilket hämmar metanbildningen och hela 
biogasprocessen. [29, 39] 

En låg alkalinitet kan leda till en sänkning av pH-värdet. Acidogenerna, de 
mikroorganismer som är aktiva i fermenteringssteget trivs allra bäst då pH är 
omkring 6. Däremot tolererar dessa organismer även en mer basisk miljö 
och är inte lika känsliga för förändringar som metanogenerna. [40] En 
ökning av halten flyktiga fettsyror (VFA), som bildas under fermenteringen, 
tenderar att sänka pH-värdet. Fettsyrorna motverkas av metanogenerna som 
konsumerar dessa. Det är av stor vikt att kontinuerligt mäta halterna av fria 
fettsyror i en aktiv biogasprocess då en ökad koncentration indikerar 
processtörning. En något förhöjd VFA-halt kan avhjälpas med tillsats av 
basiskt ämne, exempelvis karbonater och bikarbonater i förening med 
natrium eller kalcium, för att öka alkaliniteten. Om VFA-halten är så pass 
hög att pH sjunker kan biogasprocessen avstanna.  [39, 40] 

2.3.5.4 Belastning 
Belastningsgraden för en biogasprocess, den mängd substrat som tillförs 
processen, uttrycks vanligen i kgTS eller kgVS  per m3  rötkammarvolym och 
dygn. Belastningen i den vanligaste reaktortypen, CSTR, ligger på 4-5 kgVS 

/m3
 rötkammarvolym och dygn för termofila processer och 2-3 kgVS /m3

 

rötkammarvolym och dygn för mesofila processer. [12] Volymen på 
rötkammaren varierar, alltifrån små anläggningar på 100 m3

 till stora på över 
10 000 m3

 beroende på vilket substrat och vilka mängder som ska rötas. [11] 
 
2.3.5.5 Uppehållstid 
Uppehållstiden är den tid som substratet befinner sig inne i rötkammaren 
innan det tas ut. En lämplig uppehållstid i en biogasprocess är vanligen 
mellan 10 och 25 dygn. Vilken tid som är lämplig beror till stor del på 
substratets sammansättning men även på miljöfaktorer som till exempel 
temperaturen inne i rötkammaren. En längre uppehållstid leder generellt till 
en högre metanproduktion tack vare en hög grad av utrötning av substratet. 
[12, 28] 

2.4 Substraten i denna studie 

Här presenteras egenskaperna hos de tre huvudsubstraten i denna studie.  

2.4.1 Hönsgödsel 
Hönsgödsel karaktäriseras av en hög TS-halt och av ett högt proteininnehåll, 
vilket innebär högt näringsvärde och ett utmärkt gödningsmedel. Färsk 
hönsgödsel har en TS-halt mellan 25-30 % [13, 26, 31]. Kombinationen av 
den höga TS-halten och dess höga näringsinnehåll gör hönsgödseln 
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kostnadseffektiv att transportera i jämförelse med flytande gödsel. I tidigare 
studier har följande värden uppskattats för hönsgödsel, tabell 4. 

 
Tabell 4 Schablonvärden för hönsgödsel 
TS 42 % 
VS 76 % av TS 
C/N-kvot 3 – 10  
Metanpotential 247 cm3 CH4/gVS 

[24] 
 

Eftersom hönsgödsel är proteinrikt innehåller det mycket kväve, vilket ger 
den låga C/N-kvoten. Enligt Litorell (2005) förekommer kvävet i 
hönsgödsel i tre former, omkring 60 % i form av urinsyra, 10 % som 
ammoniumkväve och 30 % som organiskt bundet kväve [41]. Den låga 
kol/kväve-kvoten, och höga andelen urinsyra, innebär stor risk för 
ammoniakinhibering. [13] Sammansättningen gör att kvävet i hönsgödsel 
lättare övergår till ammoniak och skapar större risk för ammoniakinhibering 
till skillnad från kvävet i svin- och nötgödsel, där en betydligt större andel 
av kvävet förekommer som organiskt bundet kväve. 
Ammoniakomvandlingen går som snabbast vid höga TS-halter, mellan 40-
60 %. Därefter avtar ammoniakomvandlingen på grund av att vattenhalten 
blir för låg. [41] 
 
Andra problem förknippade med hönsgödsel är att det innehåller äggskal, 
fjädrar och halmrester som kan leda till driftsproblem. Hönsgödsel 
förknippas även med luktproblem. [24]  

2.4.2 Nötflytgödsel 
Eftersom nötdjur är idisslare förekommer anaerob nedbrytning av en del av 
det organiska materialet redan i djurets mage. Detta leder till att gödsel från 
nötdjur generellt uppvisar en lägre metanpotential än gödsel från andra djur. 
Dock uppvisar gödseln en god stabilitet i rötningsprocesser i och med att 
rötningsprocessen redan är påbörjad. [42] Nötflytgödseln är bra att tillsätta 
för att stabilisera en substratblandning och kan även användas som 
ympmaterial. I tidigare studier har följande värden uppskattats för 
nötflytgödsel, tabell 5. [24, 42, 43] 
 
Tabell 5 Schablonvärden för nötflytgödsel 
TS 9 % 
VS 80 % av TS 
C/N-kvot 6 – 20  
Metanpotential 213 cm3 CH4/gVS 

[24] 
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2.4.3 Svinflytgödsel 
Svingödsel är liksom hönsgödsel rikt på kväve vilket ger risk för 
ammoniakinhibering om substratet rötas enskilt. [44] Risken minskar dock 
på grund av den låga TS-halten. Svinflytgödsel har ett högre innehåll av 
mineraler än nötflytgödsel vilket innebär att det kan uppstå problem med 
sedimentering. [24] Tabell 6 visar typiska värden för svinflytgödsel från 
tidigare studier. 

 
Tabell 6 Schablonvärden för svinflytgödsel 
TS 8 % 
VS 80 % av TS 
C/N-kvot 5  
Metanpotential 268 cm3 CH4/gVS 

[24] 

2.4.4 Tillsatser 
2.4.4.1 Spädning 
De flesta substratblandningar bör spädas genom tillsats av vatten för att 
uppnå optimal TS-halt i rötkammaren.  
 
2.4.4.2 Glycerol 
Glycerol, C3H5(OH)3, är den enklaste av de trevärdiga alkoholerna och är 
det ämne som, tillsammans med fettsyror, bygger upp fetter. Ämnet är 
vattenlösligt och karaktärisera av en hög viskositet. Trots en TS-halt på 100 
% är ämnet fortfarande pumpbart vilket gör det passande som tillsats i en 
våtrötningsanläggning. Studier visar att tillsats av glycerol i mesofil rötning 
av gödsel kan öka biogasproduktionen med upp till 400 % [45]. Större 
mängder än 5-7 g/dm3 kan dock orsaka obalans i processen. [45, 46, 47] 
 
Glycerol har ett högt energiinnehåll, men ett lågt näringsinnehåll och är 
därför inte lämpligt som enskilt substrat [24]. Det har en hög C/N-kvot och 
kan därför med fördel tillsättas en substratblandning för att kompensera en 
låg C/N-kvot hos andra ingående substrat. [45, 46, 47] Eftersom gödsel har 
en låg C/N-kvot är glycerol en intressent tillsats i en biogasanläggning som 
rötar gödsel. I denna studie används glycerol som härstammar från 
biodieselproduktion, där det är en restprodukt, och kan därför anses som en 
miljövänlig tillsats.  
 
2.4.4.3 Järnklorid 
Ett sätt att motverka bildning av svavelväte, H2S, i en biogasprocess är att 
tillsätta järnklorid till substratblandningen [29, 35]. Järnkloriden reagerar 
med svavlet i substratet och reducerar mängden bildad H2S. Nackdelen med 
tillsatsen är att ämnet är starkt korrosivt och frätande och kan leda till 
allvarliga skador på utrustningen, såsom pumpsystem och omrörare. För att 
undvika detta är det viktigt att det blandas väl med substratet så den reaktiva 
effekten avtar. [24]  
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2.5 Att undersöka metanpotential 

När metanpotentialen hos ett substrat eller en substratblandning skall 
undersökas kan den antingen beräknas teoretiskt eller undersöks i praktiska 
försök. De praktiska försöken kan i sin tur delas in i kontinuerliga eller 
satsvisa försök. De teoretiska beräkningarna kan, med viss försiktighet och 
medvetenhet om att de kan överskatta metanpotentialen, användas som 
indikatorer om huruvida ett substrat eller en substratblandning är lämpligt i 
en biogasprocess. Praktiska försök ger dock en mer tillförlitlig indikation då 
de per automatik tar hänsyn till alla de parametrar som kan påverka 
processen. Dels i och med det faktum att teori och verklighet inte alltid 
stämmer överens, dels för att de tar hänsyn till hur mycket av substratet som 
faktiskt bryts ned. Även parametrar som uppehållstid, temperatur och 
närvaro av hämmande ämnen, vilka inte kan beräknas utifrån 
molförhållande, kan undersökas i praktiska försök. [51] 

2.5.1 Teoretisk beräkning av gasutbyte 
Om molförhållandet mellan kol, väte, syre och kväve i substratet är känd 
kan metanutbytet beräknas med hjälp av Buswells ekvation, ekvation 4 [25, 
48].  
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Ekvationen är en balanserad redoxreaktion som antar att produkterna endast 
utgörs av metan, koldioxid och ammoniak. En viktig skillnad mellan 
Buswells teoretiska beräkning och verkligheten är att den inte tar hänsyn till 
att en del av VS-innehållet går åt till mikroorganismernas cellsyntes och att 
en del inte bryts ned. [48, 49]   
 
För att göra en teoretisk uppskattning över hur mycket metan som kan 
förväntas bildas av ett substrat kan schablonvärden över hur mycket biogas, 
samt halten metan i denna, per kilo VS för lipider, kolhydrater respektive 
proteiner användas. [49]  
 
Schablonvärden för metanpotential går att finna i litteraturen, tabell 7. 
Viktigt att tänka på då denna typ av schablonvärden används är att vara 
noggrann med enheterna, till exempel om metanpotentialen anges per kilo 
VS eller TS, då detta kan variera.   
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Tabell 7 Schablonvärden metanutbyte 
Substrat Metanpotential  
 [cm3 CH4/gVS] 
Djupströ, nöt 250 
Hönsgödsel 247 
Nötflytgödsel 213 
Svinflytgödsel 268 

[24] 

2.5.2 Praktiska försök 
I kontinuerliga försök kan processen byggas upp likadant som i den 
storskaliga process som önskas undersöka, men i mindre skala och är därför 
den metod som ger mest information om huruvida en storskalig anläggning 
är aktuell. Genom att först testa processen, så som den skulle se ut, i mindre 
skala (pilotstudie) kan potentialen utvärderas utan att de ekonomiska 
förlusterna blir för stora om det skulle visa sig att det inte lämpar sig för stor 
skala. Metanpotential kan även undersökas i satsvisa försök, så kallade 
BMP-test. [51] 

2.5.3 Satsvisa försök, BMP-test 
Satsvisa rötningsförsök i flaska, eller BMP (Biochemical Methane 
Potential), är en väl beprövad metod för bestämning av biogas- och 
metanpotentialen hos olika substrat och används världen över vid 
biogasanläggningar, av konsulter, universitet och forskningsinstitut. Satsvisa 
försök sker i laboratorieskala och motsvarar då den minsta skalan som 
testas. Informationen som tas fram kan utgöra underlag för att optimera en 
storskalig process. Satsvisa försök kan med fördel testas och kopplas till 
kontinuerliga försök i pilot- eller fullskalig anläggning. Försöken går till så 
att substrat blandas med ymp och spädningsmedium och inkuberas i önskad 
temperatur till dess att biogasproduktionen klingat av. [50, 51, 52] 
 
I litteraturen finns rekommendationer och riktlinjer för hur BMP-försök ska 
utföras, dock kan dessa skilja sig åt beroende på vilket substrat som 
analyseras, tillgång till utrustning etcetera. Flera studier har rapporterat om 
olika parametrar som påverkar slutresultatet av en BMP-analys. Exempel på 
betydande parametrar är val av ympmaterial och spädningsmedium, 
hantering av substrat och ymp, mängdförhållandet mellan substrat och ymp 
samt utrustning. [51]  
 
Valet av ymp och hur den behandlas är en viktig parameter när det kommer 
till att kunna jämföra resultatet med andra studier. Det är av stor vikt att 
ympen inhämtas från en miljö som liknar den tilltänkta, med avseende på det 
substrat som rötas och temperatur, för att säkerställa en passande 
sammansättning av aktiva mikroorganismer. [50]  
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Eftersom även ympen innehåller organiskt material kommer en del av den 
bildade biogasen att härstamma från ympen. Därför bör ett antal försök med 
enbart ymp göras så att ett medelvärde av ympens produktion kan 
subtraheras från de övriga flaskornas produktion, se figur 5. [51] 
  

 
Figur 5 Diagram över biogasproduktion för substrat och ymp. 

 
För att ympens bidrag till biogasproduktionen ska vara så litet som möjligt 
rekommenderas i litteraturen att avgasa ympen före försöksstart. Att avgasa 
innebär att ympen inkuberas i samma temperatur som kommande försök för 
att organiskt material i ympen ska brytas ner. Detta minimerar ympens 
bidrag till den slutliga biogasmängden. Om ympen genererar mycket gas i 
relation till substratets bidrag blir resultatets trovärdighet lägre. Avgasningen 
bör ske under 3-7 dagar i den temperatur som planeras för försöken. Vidare 
rekommenderas att avlägsna större partiklar i ympen genom silning för att 
ytterligare minimera biogasproduktion för ympen. [51]  
 
Mängden substrat som tillsätts flaskan varierar i olika studier. I SGCs 
rapport Handbok metanpotential föreslås dock att tillsatsen av ymp i VS ska 
vara minst 2 gånger så stor som substratets VS-mängd. Vidare 
rekommenderas 0.5-3 gram VS substrat per liter vätskevolym. 
Spädningsmediet kan vara en näringslösning, som innehåller tillsatser av 
salter och andra näringsämnen, eller en buffert för att undvika pH-
svängningar. Spädningsmediet kan också vara kranvatten, som till skillnad 
från avjoniserat eller destillerat vatten innehåller viktiga salter som gynnar 
mikroorganismernas tillväxt. [50, 51] 
 
Gasfasen bör vara helt fri från syre för att optimera förutsättningarna för en 
anaerob nedbrytning av substratet. Därför ska en syrefri gas tillsättas innan 
försöksflaskan försluts med en tät kork. I regel rekommenderas en gas som 
till 80 % utgörs av kvävgas och 20 % koldioxid. [50] Det fungerar även att 
använda sig av ren kvävgas [51]. 
 
Försöksflaskorna ska inkuberas under gynnsamma förhållanden, med 
avseende på temperatur, omrörning och uppehållstid, för det aktuella 
substratet. Den bildade biogasen kan mätas och analyseras på olika sätt. Idag 
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finns avancerad mätutrustning på marknaden i form av online-mätare och 
olika typer av gaskromatografer. De manuella metoderna ställer högre krav 
på laboranten för att ge tillförlitliga resultat. [51] 
 
En vanligt förekommande manuell metod är att gasen samlas upp i en 
påkopplad gaspåse. Tömning av påsen ger dock endast information om hur 
mycket biogas som bildats. Metanhalten kan därefter analyseras separat, 
exempelvis med hjälp av en gasanalysator som registrerar metan. [51] Ett 
annat sätt att undersöka volymen bildad biogas är att ha tätslutande flaskor, 
utan påse, och istället mäta tryckökningen kontinuerligt i flaskorna [50]. 
 
En metod som inte heller kräver avancerad utrustning, men där den bildade 
metangasen kan samlas upp separat, är att seriekoppla försöksflaskan med 
ytterligare tre flaskor. Den första med ren lut (NaOH), där koldioxiden 
kommer att lösa sig, och metangasen passerar. Den andra flaskan innehåller 
vatten, som av trycket från metangasen, kommer att tryckas över till den 
tredje flaskan. Vattenvolymen som når den tredje flaskan kommer att 
motsvara mängden bildad metan från försöksflaskan. [51] 
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3. Metod  
I detta kvantitativa laboratorieförsök undersöks hur biogasproduktionen 
varierar över tid hos ett antal substrat och substratblandningar samt vilken 
biogas- och metanpotential de uppvisar. Ytterligare jämförs biogas- och 
metanpotentialen med respektive utan tillsats av glycerol. Biogas- och 
metanpotential bestäms i cm3/gVS. Detta för att resultatet skall vara 
jämförbart, dels mellan de olika substraten, dels med andra studier. 
 
Substrat och ymp inhämtas från pilotanläggningen i Kalmar och rötningen 
genomförs i form av satsvisa utrötningsförsök i flaska, i laboratorium vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. För att ympens bidrag till biogasproduktionen 
skall vara så litet som möjligt avgasas ympen innan försökets start.  
 
Substrat och substratblandningar blandas med ymp i förhållande 1:4 med 
avseende på VS-innehåll och späds med kranvatten som spädningsmedium. 
Substratet motsvarar 2 gVS/dm3 vätskevolym och ympen motsvarar 8 gVS/ 
dm3 vätskevolym. I flaskorna lämnas en gasfas som spolas med kvävgas för 
att skapa anaeroba förhållanden. Flaskorna inkuberas i mesofil temperatur, 
37 °C, i vattenbad under försökets uppehållstid. Driftsparametrarna i detta 
försök beskriv i tabell 8. 
 
Tabell 8 Driftsparametrar 
Reaktortyp Satsvis, BMP 
Temperatur Mesofil, 37 °C 
Belastning substrat 2 gVS/dm3 vätskevolym 
Belastning ymp 8 gVS/dm3 vätskevolym 
Uppehållstid 32 dygn 

 
Biogaspotentialen och hur den ser ut över tid undersöks genom regelbundna 
mätningar av volym bildad biogas. För att ympens bidrag till 
biogasproduktionen ska kunna subtraheras rötas enbart ymp i ett antal 
flaskor.  
 
Metanpotentialen undersöks genom att metanhalten i gaspåsarna mäts med 
gasanalysator ”BIOGAS 5000” av märket Geotech. Metanhalten mäts vid 
två tillfällen under försöket. I de fall då volymen bildad gas i påsen är så 
liten att gasanalysatorn inte kan registrera gassammansättningen, späds 
påsens innehåll med kvävgas. Den uppmätta gassammansättningen viktas 
sedan om till att motsvara den utan spädning. När både volym biogas och 
volym bildad metan är känd kan metanhalten i biogasen beräknas.  
 
Hur tillsats av glycerol påverkar biogaspotentialen undersöks genom att två 
blandningar, varav båda undersöks med, respektive utan, glycerol jämförs. 
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3.1 Metodvalidering 

Efter att biogas- och metanpotentialen för de olika substraten och 
substratblandningarna är bestämd görs en validering av resultatet.  
 
Resultaten mellan replikat kan skilja sig åt på ett sådant sätt att enskilda 
resultat kan behöva uteslutas. För att undersöka avvikande värden används 
Dixons Q-test, se ekvation 5. [53] 
 
H = |KLMNNOäPQO:KPäRLSNOT|

KLSU:KLMP
 (5 

 
Där 7VWXXYäCZY är det avvikande värdet som undersöks och 7Cä[V\XY] är det 
värde i mätserien som ligger närmast det avvikande. Absolutbeloppet av 
differensen mellan dessa värden divideras med differensen mellan det största 
och minsta värdet i hela mätserien, 7V\K − 7VWC.  
 
Det beräknade Q-värdet jämförs med tabellvärden för kritiska Q-värden. Om 
det beräknade värdet överskrider det kritiska utesluts mätvärdet, 7VWXXYäCZY, 
från resultatet. [53] 
 
Om ympen genererar mycket gas i relation till substratets bidrag blir 
resultatets trovärdighet lägre. Om ympens bidrag uppgår till 50 % eller mer 
av den totala bildade gasmängden kan det orsaka problem med avläsning. 
[51] 
 
Jämförelse med tidigare studiers resultat över metanpotential för de enskilda 
substraten utförs för att göra en bedömning av resultatets trovärdighet.  
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4. Genomförande 
Det praktiska arbetet, inklusive förarbete, genomfördes mellan vecka 12 och 
19 våren 2017. De faktiska rötförsöken i flaska pågick under uppehållstiden 
32 dagar. Totalt 30 flaskor analyserades.  
 
Riskanalys genomfördes före försöksstart i syfte att uppmärksamma de 
eventuella risker som försöken innebär samt att skapa en handlingsplan för 
åtgärder vid ett tänkbart haveri.  
 
Följande material användes under det praktiska laborationsarbetet: 
 
Substrat  30 glasflaskor 
Ymp 30 gastäta korkar 
Kranvatten 30 gastäta slangar  
Kvävgas Vattenbad 
TS-ugn Gaslarm 
VS-ugn Dragskåp 
Exsickator Gastät, graderad spruta  
Glasbägare Plugg till gasslang 
Porslinsdeglar Extern, tom gaspåse 
Analysvåg  Gasanalysator  

4.1 Inhämtning av substrat och ymp  

Ymp inhämtades från pilotstudiens aktiva rötkammare. För att skapa 
anaeroba förhållanden spolades förvaringskärlen med kvävgas innan de 
förslöts. De förvarades därefter i kylrum på Linnéuniversitetet i väntan på 
försöksstart, totalt 19 dagar. Samtliga ingående substrat, hönsgödsel, 
svinflytgödsel, nötflytgödsel, kycklinggödsel, djupströgödsel samt glycerol, 
hämtades även dessa från pilotanläggningen och behandlades på samma sätt 
som ympen.  

4.2 Avgasning av ympmaterial 

Drygt 3.5 liter ymp, vilket motsvarade ungefär dubbelt så mycket som 
användes till försöken, fördelades i flaskor med tillhörande kork, slang och 
gaspåse. De placerades i ett vattenbad med mesofil temperatur, 37 ° C, i tre 
dygn för avgasning. Den bildade gasen i påsarna analyserades med en 
gasanalysator för att kontrollera att anaerob nedbrytning pågått.  

4.3 Mätning av TS och VS 

För att korrekt mängd ymp och substrat skulle kunna vägas upp i 
försöksflaskorna analyseras andelen TS och VS för samtliga delsubstrat och 
ymp före försökets start. Tre prov av vardera substrat analyserades, 
medelvärdena från denna analys låg sedan till grund för beredningen i 
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försöksflaskorna. TS beräknades enligt standard genom att väga substratet 
före och efter uttorkning i 105 °C i 24 timmar. Kvarvarande material utgör 
substratets TS-halt och beräknades enligt ekvation 6.  
 
^_% = VTaOTR	bcd	°e

VaöRT	bcd	°e
∙ 100 (6 

 
De torkade proverna användes sedan för att beräkna substratens organiska 
innehåll, dess VS-halt. Porslinsdeglar innehållandes substratproven 
placerades i en ugn på 550 °C i 24 timmar. Efter utsatt tid placerades proven 
i en exsickator. En sista invägning genomfördes och VS-halterna kunde 
därefter beräknas. Efter förbränningen återstod endast glödresten som består 
av inerta material och aska. Procentandelen glödrest beräknas genom 
ekvation 7.  
 
j4ö50*.+% = VTaOTR	ddc	°e

VTaOTR	bcd	°e
∙ 100 (7 

 
VS anges i viktprocent av TS och beräknades enligt ekvation 8. 
 
k_%	\l	mn = 100 − j4ö50*.+% (8 
 
Se bilaga 2 för resultatdata över TS och VS.  
 
Efter försökets slut analyserades TS och VS på rötresten för de tre 
huvudsubstraten, hönsgödsel, nötflyt- och svinflytgödsel samt för de fyra 
substratblandningarna. Detta gjordes för att kunna bestämma 
utrötningsgraden, uttryckt i procent av VS, enligt ekvation 9.  
 
o+0ö+-6-1.10,5	(%	,8	k_) = (rnaöRT:rnTaOTR)

rnaöRT
 (9 

4.4 Beredning av flaskorna 

I denna studie användes flaskor på 500 cm3 med vätskevolymen 300 cm3. I 
enlighet med SGC:s rekommendation om 2 gVS/ dm3 vätskevolym 
beräknades, utifrån vätskevolymen 300 cm3, substratmängden till 0.6 gVS 
substrat per flaska. Efter rekommendation från JTI, som har mycket praktisk 
erfarenhet av liknade studier, beslutades mängden ymp till att motsvara fyra 
gånger mängden substrat, baserat på VS. Detta resulterade i en tillsatt mängd 
ymp på 2.4 gram VS per flaska. 

De substratblandningar som undersöktes var från uppdragsgivaren angivna i 
kg/dag baserat på substratens våtvikt. För att få representativa blandningar 
av de aktuella inhämtade substraten till denna studie, som har annorlunda 
TS- och VS-halter, beräknades substratblandningarnas sammansättning 
baserat på VS-innehåll. Tabell 9 visar sammansättningen i respektive 
substratblandning angivet i procentuell andel av VS. 
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Tabell 9 Sammansättning i de fyra substratblandningarna, blandning 1 
och 2, med respektive utan glycerol (gl). 
Substrat B 1 + gl 

[% av VS] 
B 2 + gl 

[% av VS] 
B 1 – gl 

[% av VS] 
B 2 – gl 

[% av VS] 
Höns 60.4 60.5 71.9 71.9 
Nöt 12.0 16.0 14.2 19.0 
Svin 1.4 1.4 1.7 1.7 
Kyckling 6.2 6.2 7.4 7.4 
Djupströ 4.1 - 4.8 - 
Glycerol 15.9 15.9 - - 

 
Före beredning av substrat kontrollerades att gaspåsar, slangar och 
slangkopplingar till de 30 flaskorna var täta, rena samt tomma på luft och 
vatten. Flaskorna märktes sedan upp enligt figur 6 och ymp motsvarande 2.4 
g VS vägdes upp i samtliga flaskor.  
 

 
Figur 6 Innehållet i de 30 försöksflaskorna 
 
För de tre huvudsubstraten, hönsgödsel, nötflytgödsel och svinflytgödsel 
preparerades fyra flaskor vardera. Även för de två substratblandningarna, 
Blandning 1 + glycerol och Blandning 2 + glycerol, bereddes fyra flaskor av 
varje. Ytterligare tre flaskor av Blandning 1 respektive 2 preparerades, men 
utan glycerol. Fyra stycken blankprov med enbart ymp preparerades.  
 
Invägning av samtliga substrat och substratblandningar skedde på en 
analysvåg. Efter tillsats av beräknad mängd substrat och ymp späddes 
samtliga flaskor med kranvatten till den totala vätskevolymen 300 cm3. För 
att skapa en syrefri miljö för mikroorganismerna spolades kvävgas ner i 
flaskornas gasfas innan de förslöts.  
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Flaskorna innehållande korrekt uppmätt mängd substrat och ymp samt 
kranvatten och kvävgas placerades i skakvattenbad, med frekvensen 20 rpm. 
Vattenbaden höll mesofil temperatur, 37 °C, under uppehållstiden 32 dagar. 
Vattennivån kontrollerades löpande och fylldes på alltefter vatten avdunstat. 
Flaskorna skakades även för hand dagligen. Illustration av en försöksflaska, 
försluten med gastät kork och försedd med slang och gasuppsamlingspåse, 
visas i figur 7.  
 

 
Figur 7 Materialuppställning flaskförsök 
 
Gasfasen i flaskorna uppmättes till 307 cm3. Vid start antogs denna volym 
upptas utav 100 % kvävgas. Den volym gas som samlades upp i gaspåsen 
under försökets gång motsvarade sedan den bildade volymen biogas. Det 
totala uttaget av gas vid försökets slut motsvarade alltså biogaspotentialen 
hos substratet och ympen i den aktuella flaskan.  

4.5 Volymmätning av bildad biogas  

Totalt utfördes fem volymmätningar fördelat jämnt över de 32 dagar som 
rötningsförsöken pågick, med första mätningen dag 7. Volymmätningen 
upprepades för samtliga 30 flaskor och dokumenterades noggrant. I 
samband med volymmätning 2 och 5 gjordes även analys av gasens 
sammansättning med hjälp av biogasanalysator. Tabell 10 visar fördelningen 
av mätningarna över försökets uppehållstid. Markerat kryss innebär att 
mätning utfördes.  
 
Tabell 10 De olika mättillfällena  
Mätning 1 2 3 4 5 
Dag 7 13 19 25 32 
Volymmätning ´ ´ ´ ´ ´ 
Gasanalys  ´   ´ 
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Volymmätningen inleddes med att den aktuella gaspåsens ventil stängdes. 
Gaspåsen lossades sedan från flaskans gasslang som omedelbart täpptes igen 
med en plugg för att förhindra biogasförlust och syretillförsel. Därefter 
kopplades en gastät, graderad spruta rymmande 100 cm3 till påsen. Påsens 
ventil öppnades och gas drogs upp i sprutan. Om gaspåsen innehöll mindre 
än 100 cm3 återfördes gasen till samma påse efter att volymen antecknats. 
Gaspåsen kopplades därefter åter ihop med flaskan som kunde placeras 
tillbaka i vattenbadet. 
 

 
Figur 8 Utförandet vid volymmätning 
 
I de fall då gaspåsens innehåll översteg 100 cm3 fördes gasen över till en 
separat, tom gaspåse enligt figur 8. Gasen fördes över 100 cm3 i taget, 
gaspåsens ventil stängdes innan sprutan kopplades ifrån. Noggrannhet 
vidtogs vid av- och påkoppling av sprutan genom att nypa ihop slangen så 
minimalt med gas riskerade att läcka ut. Proceduren upprepades tills den 
ursprungliga påsen var helt tömd på gas. Den nya, gasfyllda påsen 
markerades och kopplades ihop med flaskan. Slutligen öppnades påsens 
ventil och flaskan kunde placeras tillbaka i vattenbadet. 

4.6 Mätning av metanhalt 

Analys av biogasens sammansättning utfördes i anslutning till 
volymmätning 2 och 5, se tabell 10. Vid analys fördes gasen från påsen, via 
mätaren och sedan ut i dragskåpet genom en fri slang. Gasanalysatorn 
registrerade halterna av metan, koldioxid och syrgas i procent samt vätgas 
och svavelväte i ppm. Då värdena stabiliserats dokumenterades den 
fullständiga gassammansättningen. Gasanalysen innebar att gasen 
konsumerades och efter analys kopplades därför en ny, tom gaspåse ihop 
med tillhörande flaska.  
 
Vid den andra gasanalysen, mättillfälle fem, späddes samtliga påsar vars 
volym understeg 200 cm3 med kvävgas. Detta för att uppnå en tillräcklig 
stor volym gas för att gasanalysatorn skulle kunna registrera och mäta 
gasens sammansättning. Se bilaga 1, tabell 4 och 5 för fullständig 
gassammansättning i samtliga försöksflaskor.  
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4.7 Bearbetning av mätdata 

Mätdata insamlades kontinuerligt under försökets gång. Samtlig mätdata 
samlades in för bearbetning. De resultat som bedömdes som avvikande i 
Dixons Q-test exkluderades i sammanställningen, se bilaga 3, tabell 5. 
 
Volymen bildad biogas i varje påse mättes och registrerades vid samtliga 
fem tillfällen. Gasanalysen gjordes två gånger. De påsar vars volym bildad 
biogas översteg 150 cm3 i samband med gasanalys 1 (dag 13) analyserades 
med gasanalysator vid två tillfällen. De övriga, där biogasvolymen understeg 
150 cm3, analyserades endast med gasanalysator vid det avslutande 
mättillfället (dag 32). Detta resulterade i två grupper av gasanalyser, som 
behandlades på olika sätt.  
 
I några flaskor konstaterades gasförlust under försökets gång, det vill säga 
att en lägre volym uppmättes vid ett senare mättillfälle än vad som tidigare 
noterats. Dessa volymer korrigerades utifrån den högsta, uppmätta volymen. 

4.7.1 Beräkning av biogasproduktionen över tid 
4.7.1.1 Beräkning av ackumulerad volym 
Den ackumulerade volymen bildad biogas beräknades genom att addera 
samtlig uppmätt volym från mättillfälle 1 till 5.  
 
För de påsar som tömdes i samband med gasanalys 1, adderades volymen 
som bildats efter tömning till den tömda volymen, se figur 9. 
 

 
Figur 9 Diagram över volymkorrigering för de påsar som tömdes vid 
gasanalys 1 
 
För de påsar där gasläckage förekommit beräknades den ackumulerade 
volymen genom att addera den ökning av volymen som skett efter läckage 
till den senaste uppmätta volymen före läckage, se figur 10.  
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Figur 10 Diagram över volymkorrigering för de påsar som läckt 
 
4.7.1.2 Avdrag för ympens bidrag 
För att kunna dra av ympens bidrag till biogasproduktionen beräknades ett 
medelvärde för vad de fyra flaskorna som enbart innehöll ymp producerat 
per flaska för var och en av de fem volymmätningarna. Därefter 
subtraherades dessa medelvärden för volymmätningarna på varje 
försöksflaska innehållande substrat eller substratblandning.  
 
4.7.1.3 Sammanställning   
Volymen bildad biogas per flaska dividerades med massan VS substrat per 
flaska för att få fram volymen bildad biogas per gram VS i enheten 
kubikcentimeter per gram VS (cm3/gVS). För flaskorna som enbart innehöll 
ymp dividerades istället biogasproduktionen per flaska med massa VS ymp 
per flaska.  
 
Slutligen omräknades biogasvolymen till normalkubikcentimeter, enligt 
ekvation 10, och medelvärden för de olika substraten kunde beräknas.   
 
ksA[V\t = k[uVXY]Vv ∙

mwxRLSy
mRzLNOTL{

 (10 

4.7.2 Beräkning av volym bildad metan  
Metanhalten,	|}~�	våX], analyserades för gasen i påsen, kvåX] se figur 11 . 
Volymen metan antogs vara jämnt fördelad mellan gasfas och påse eftersom 
alla slangar och ventiler varit öppna under försökstiden. Därför gäller 
|}~�	våX] även för gasen i kv[Al. För att beräkna den totala volymen bildad 
metan multiplicerades metanhalten med kv[Al, ekvation 11. Eftersom påsen 
tömdes vid analysen beräknades även hur stor volym metan som då släppts 
ut genom att multiplicera den uppmätta metanhalten med påsens volym, 
ekvation 12.  
 
k}~� = |}~�	våX] ∙ kv[Al (11 
 
k}~�	ÅmnÇÄÑÑm = |}~�	våX] ∙ kvåX] (12 
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Figur 11 a) kv[Al b) kvåX] c) kÖ\XÜ\X d) kVäYY 
 
Vid gasanalys 2 späddes gasen i påsen med kvävgas för att uppnå tillräcklig 
volym för analys. Dessa beräkningar innehåller därför ett extra steg där 
metanhalten i ospädd påse beräknas med ekvation 13 som är baserad på 
formeln  ;á ∙ ká = ;' ∙ k'. 
 
|}~�	våX] =

Üàâ�	LäOO	∙	rLäOO
r{åNT

 (13 

 
Därefter beräknas volymen bildad metan på samma sätt som i gasanalys 1.  
 
För de flaskor där gasläckage upptäckts beräknades hur stor volym metan 
som läckt. Först beräknades vilken volym biogas som läckt därefter antogs 
att metanhalten som uppmätts i gasanalys 2 även gällde för denna förlorade 
gas.  
 
För att sammanställa den totala volymen bildad metan i varje flaska 
adderades resultatet från gasanalys 2 med den volym metan som släpptes ut 
vid gasanalys 1 samt den volym metan antogs ha läckt ut.  
 
Därefter drogs ympens medelvärden av för varje enskild flaska, volymerna 
räknades om från kubikcentimeter per gram flaska (cm3/gflaska) till 
kubikcentimeter per gram VS (cm3/gVS), och slutligen till 
normalkubikcentimeter per gram VS (N cm3/gVS).  
 
Slutligen beräknades metanhalten i den bildade biogasen med ekvation 14.  
 
|}~�,ãWAÖ\X =

ràâ�,OxO
råMxçSNOxO

 (14 
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5. Resultat  
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Av de totalt 30 
försöksflaskorna inkluderades mätdata från 27 stycken. Två av 
försöksflaskornas mätvärden bedömdes som avvikande i Dixons Q-test och 
exkluderades i resultatsammanställningen, se tabell 5 i bilaga 2. Ytterligare 
en flaska exkluderades i sammanställningen, på grund av misstanke om 
betydande gasläckage. I resultatkapitlet presenteras endast medelvärden av 
replikaten i respektive försöksserie av substrat och substratblandningar. För 
resultatdata över samtliga inkluderade flaskor, se bilaga 1 och 2. 
Utrötningsgraden varierade mellan 45 och 53 % av VS, se tabell 9 i bilaga 2.  

5.1 Biogasutveckling över tid 

Hur biogasutvecklingen ser ut över tid för de olika substraten och 
substratblandningarna beskrivs nedan i diagrammet i figur 12. 
 

 
Figur 12 Diagram över biogasproduktionen i Ncm3/gVS över tid 
 
I diagrammet syns att de flaskor som enbart innehöll ymp som väntat 
uppvisade lägst biogaspotential, med en totalt uppmätt volym på 39 
Ncm3/gVS vid den avslutande mätningen. Det substrat som uppvisade högst 
biogaspotential var blandning 2 utan tillsats av glycerol med en total bildad 
volym 835 Ncm3/gVS. Substratblandningarna uppvisade generellt sett en 
större biogaspotential än de enskilda substraten. Av de enskilt rötade 
substraten är hönsgödsel det som uppvisade högst biogaspotential, med en 
total bildad volym på 593 Ncm3/gVS.  
 
Diagrammet visar även att biogasproduktionen har avstannat vid försökets 
slut för samtliga substrat.  
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5.2 Biogas- och metanpotential 

Den bildade volymen biogas respektive metan som producerades per gram 
VS från varje substrat/substratblandning presenteras nedan i diagram, se 
figur 13. Metanhalten i den bildade biogasen från de olika substraten och 
substratblandningarna visas i tabell 11.  
 

 
Figur 13 Diagram över biogas- och metanpotentialen i Ncm3/gVS substrat 

 
Diagrammet visar att det substrat som genererat störst volym biogas per 
gram VS substrat, blandning 2 utan tillsats av glycerol, inte är den 
substratblandning som genererat störst volym bildad metan. Den bildade 
volymen biogas och metan i denna substratblandning var 835 respektive 446 
Ncm3/gVS vilket motsvarar en metanhalt på 53 % i biogasen.   
 
Den substratblandning som genererade störst volym metan per gram VS 
substrat var blandning 2 med tillsats av glycerol med 484 Ncm3/gVS. Denna 
substratblandning uppvisade den högsta metanhalten, och därmed den bästa 
gaskvaliteten, av samtliga försöksgrupper på 68 %.  
  
Om man bortser från de försök med enbart ymp så uppvisade nötflytgödseln 
en signifikant lägre metanhalt än övriga försöksgrupper. Resultatet visar att 
nötflytgödseln höll en genomsnittlig metanhalt på cirka 39 %, vilket kan 
jämföras med hönsgödsel och svinflytgödsel med en metanhalt på 63 
respektive 64 %. Tabell 11 presenterar resultatet för samtliga 
substrat/substratblandningar.  
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Tabell 11 Biogas- och metanpotential i Ncm3/gVS substrat samt metanhalt 
Substrat Biogas Metan Metanhalt %   
Ymp 39 10 26.8   
Höns 593 371 62.5   
Nöt 390 152 38.9   
Svin 424 272 64.2   
B 1 + gl  371 230 61.8   
B 2 + gl  717 484 67.5   
B 1 – gl  787 469 59.3   
B 2 – gl  835 446 53.4   

 

5.3 Tillsats av glycerol 

Hur biogas- och metanpotentialen påverkas av tillsats av glycerol visas 
nedan i diagram i figur 14.  
 

 
Figur 14 Diagram över biogas- och metanpotential i Ncm3/gVS substrat med 
respektive utan tillsats av glycerol. 
 
Resultatet visar på att volymen bildad biogas påverkades negativt av tillsats 
av glycerol för de två substratblandningarna. Däremot uppmättes 
försöksseriens allra högsta volym bildad metan i blandning 2 med glycerol 
vilket indikerar att tillsats av glycerol kan öka metanpotentialen.  

  

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Med Glycerol Utan Glycerol Med Glycerol Utan Glycerol

Blandning 1 Blandning 2

Ncm3

Biogas Metan Biogas Metan



 

38 
Jadstrand & Lingmerth 

6 Diskussion 
Resultatet från denna studie visar att samrötning av olika slags gödsel med 
hönsgödsel som huvudsubstrat har en hög biogas- och metanpotential. 
Försöksflaskor innehållande någon av substratblandningarna uppvisar 
generellt sett en signifikant högre biogas- och metanpotential gentemot de 
flaskor där ett enskilt substrat rötats. I denna studie ses inget tydligt samband 
mellan tillsats av glycerol och ökad biogaspotential, däremot finns samband 
kopplat till en ökad metanpotential. Följande underkapitel behandlar dels en 
diskussion kring studiens resultat, dels diskussion kring den använda 
metoden samt vad som rekommenderas att göra annorlunda vid en upprepad 
studie.  

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt teorin borde substratblandningar med tillsats av glycerol uppvisa 
högst biogas- och metanpotential, följt av substratblandningar utan tillsats av 
glycerol. Därefter de enskilda substraten i ordningen svin, höns, nöt och till 
sist ympen som borde uppvisa lägst potential.   

6.1.1 Ymp och samrötning 
Ympen uppvisade, som väntat, den lägsta biogas- och metanpotentialen med 
cirka 39 Ncm3 biogas/gVS och 10 Ncm3 CH4/gVS. Den högsta potentialen 
sågs, som väntat, hos tre av substratblandningarna, blandning 1 utan 
glycerol, blandning 2 med glycerol samt blandning 2 utan glycerol. Den 
allra högsta biogaspotentialen sågs hos blandning 2 utan glycerol med 835 
Ncm3 biogas/ gVS. Trots den stora volymen bildad biogas var det inte samma 
substratblandning som uppvisade den största metanpotentialen. Volymen 
bildad metan i denna blandning uppgick till 446 Ncm3 CH4/ gVS vilket 
resulterade i en metanhalt på endast 53 %. Störst volym bildad metan sågs 
hos blandning 2 med tillsats av glycerol med 484 Ncm3 CH4/ gVS vilket 
innebar en metanhalt på 68 %. Det var även i denna blandning där minst 
spridning noterades mellan de fyra replikaten, både med avseende på 
volymen bildad biogas och volymen bildad metan. Detta innebär att 
resultatet för denna blandning kan anses vara det mest trovärdiga i denna 
studie. Detta är den blandning som JTI planerat röta i pilotanläggningen och 
det är därför positivt att den uppvisar högst potential i detta försök.  
 
Substratblandningar uppvisade generellt sätt den högsta biogas- och 
metanpotentialen vilket stämmer överens med litteraturen som säger att 
samrötning har högre potential än rötning av enskilda substrat. En av 
blandningarna som undersökts i denna studie, blandning 1 med glycerol, 
uppvisar dock lägre biogas- och metanpotential än enskild rötning av både 
svinflyt- och hönsgödsel vilket inte stämmer överens med teorin. Det var 
stor spridning mellan de fyra replikaten av denna blandning, se bilaga 1. 
Eftersom små volymer bildades i två av de fyra flaskorna skulle ingen flaska 
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exkluderas enligt Q-test, vilket gör att de drar ner medelvärdet. Men de små 
volymerna kan bero på att förutsättningarna i flaskorna inte var lika, se 
kapitel 6.2.2 Felkällor.  

6.1.2 Tillsats av glycerol 
Eftersom tillsats av glycerol höjer C/N-kvoten och har ett högt 
energiinnehåll borde biogas- och metanpotentialen vara högre hos de 
blandningar där glycerol tillsatts än för de andra blandningarna. Resultatet i 
denna studie visade dock att biogaspotentialen var lägre för blandningarna 
med glycerol, vilket också kan bero på att förutsättningarna i flaskorna inte 
var lika, se kapitel 6.2.2 Felkällor. Däremot ökade metanpotentialen för 
blandning 2 vid tillsats av glycerol vilket stödjer JTIs val av 
substratblandning i pilotanläggningen.  

6.1.3 Enskilda substrat 
Av de substrat som undersöktes enskilt uppvisade hönsgödsel den högsta 
metanpotentialen med 371 cm3/gVS, följt av svinflytgödsel med 272 cm3/gVS 
och till sist nötflytgödsel med 152 cm3/gVS. Flaskorna innehållande 
hönsgödsel och svinflytgödsel uppvisade en relativt hög metanhalt i 
biogasen, 63 % respektive 64 %. Hönsgödsel och svinflytgödsel är båda 
kväverika substrat med en låg C/N-kvot. I denna studie har inte 
biogasutvecklingen avstannat tidigare för dessa flaskor än för övriga 
substrat. Detta indikerar att försöksflaskorna inte drabbats av 
ammoniakinhibering. Däremot kan man se en generellt lägre 
biogasutveckling än för substratblandningarna. Detta bekräftar att 
samrötning av flera substrat är att föredra framför rötning av enskilda 
substrat.  
 
Nötflytgödseln uppvisade en signifikant lägre metanhalt i den ackumulerade 
biogasen, på cirka 39 %, än samtliga övriga substrat. Detta ligger i enlighet 
med teorin och det faktum att gödsel från nötkreatur ska uppvisa en lägre 
metanpotential i och med att nedbrytningsprocessen redan påbörjas i 
våmmen, en av nötdjurets magar.  
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6.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras för- och nackdelar med de olika momenten i 
använd metod, vilka moment som utgör de största felkällorna samt hur dessa 
kan minimeras. Därefter sammanställs felkällor och rekommendationer för 
framtida liknande försök i punktform. 

6.2.1 Använd metod 
6.2.1.1 Inhämtning av substrat och ymp 
Eftersom inhämtad ymp och substrat spolats med kvävgas och förvarats i 
kylrum bedöms behandlingen av dessa inte ha påverkat försökets resultat. 
Att ympen avgasades i tre dagar innan försöket startades ökade 
noggrannheten på undersökningen eftersom en mindre andel av den bildade 
biogasen hade sitt ursprung i det organiska materialet i ympen. Tre dagar är 
dock den kortaste tid i det spann som rekommenderas i litteraturen, därför 
skulle ympen med fördel kunna ha avgasats under en längre tid. Resultatet 
visade dock att ympens biogas- och metanproduktion var väsentligt lägre än 
för substraten vilket tyder på tillräcklig avgasning.  
 
6.2.1.2 TS och VS 
Mätningarna gjordes enligt konstens alla regler och invägning gjordes med 
fyra decimalers noggrannhet. Eftersom tre replikat gjordes för varje 
undersökt substrat och spridningen mellan dessa var låg, se tabell 1 och 2 i 
bilaga 2, och halterna inte skiljer sig avsevärt från teorin bedöms resultaten 
vara trovärdiga.  
 
6.2.1.3 Beredning av försöksflaskor 
Eftersom små mängder substrat och ymp vägdes upp till varje flaska finns 
en risk att sammansättningen i det uppvägda substratet inte stämmer överens 
med sammansättningen i substratet som helhet. Risken är som störst för 
substratblandningarna där mängden substrat dessutom fördelades över flera 
olika gödseltyper. Av ympen vägdes 49.35 g upp i samtliga flaskor och för 
substraten som rötades enskilt var de uppvägda våtvikterna mellan 2.77 och 
23.0 g. Den minsta våtvikten som vägdes upp till blandningarna var 
kycklinggödsel, 0.05 g. Med en så liten vikt finns stor risk att till exempel 
sandkorn eller strö- och skalrester kan påverka VS-innehållet.   
 
6.2.1.4 Volymmätning 
Eftersom gaserna som bildas i denna undersökning inte är synliga för blotta 
ögat finns risk för att gasläckage förekommit som inte kunnat noteras. 
Volymmätningarna innebär en risk att gas gått förlorad vid omkoppling av 
slangar och byte av påsar, varför största försiktighet vidtogs vid dessa 
moment. Även påsarnas, och deras ventilers, täthet påverkar huruvida gas 
läcker eller ej. En rekommendation för framtida försök är att kontrollera att 
påsarna och deras ventiler verkligen är täta genom att fylla dem med gas och 
hålla dem under vatten för att se om gasbubblor syns. Valet att göra fem 
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volymmätningar gjordes i syfte om att undersöka biogasutvecklingen över 
tid. Eftersom det innebär risk för gasförluster rekommenderas inte, för 
framtida studier, undersökning av biogasutveckling över tid och total 
biogas- och metanpotential i samma försök. 
 
6.2.1.5 Gasanalys 
Gasmätaren behövde olika mycket gas för att visa stabila värden och det 
finns en risk att tillgänglig gasvolym inte alltid räckte till. För att minimera 
denna risk rekommenderas att bara göra en gasanalys i slutet av försöket.  
 
6.2.1.6 Bearbetning av mätdata 
Av de totalt 30 försöksflaskorna inkluderas mätdata från 27 stycken. Två av 
försöksflaskornas mätvärden bedömdes som avvikande i Dixons Q-test och 
exkluderades i resultatsammanställningen, se bilaga 2, tabell 5. I dessa 
flaskor verkade ingen biogasproduktion ha förekommit, detta kan bero på att 
spår av toxiska ämnen i flaskorna hämmat mikroorganismernas tillväxt. Just 
de två som exkluderats hör till blandning 1 och 2 utan glycerol, för båda 
dessa substratblandningar preparerades endast tre ursprungliga replikat, 
vilket försämrar trovärdigheten för just dessa blandningar.  
 
Ytterligare en flaska, innehållandes hönsgödsel som substrat, exkluderades i 
sammanställningen. Detta eftersom beräkningen efter genomförd gasanalys 
indikerade att det bildads mer metan än biogas, vilket är orimligt. Felet 
misstänks beror på att påsen läckt en betydande mängd gas under försökets 
gång vilket lett till att sköljgasen spolats ur och volymen kvävgas i den 
analyserade gasen i själva verket var mindre än den ursprungliga gasfasen.  

 
Det förekom en stor variation i resultatet för de fyra ymp-replikaten. Två 
flaskor bildade mycket biogas och metan och två flaskor knappt något. 
Eftersom spridningen mellan dessa fyra replikat var så stor kan antas att 
spridningen på ympens bidrag till biogas- och metanproduktionen var stor 
även i de andra flaskorna. Trots stor spridning så visade samtliga flaskor 
innehållande ymp på en signifikant lägre biogas- och metanpotential än 
resterande inkluderade försöksflaskor.  
 
I efterhand hade det varit mer lämpligt och intressent att undersöka 
kycklinggödsel separat istället för svinflyt. Val av de tre huvudsubstraten 
som kom att undersökas enskilt gjordes före försöksstart och baserades 
endast på den våtvikt substrat som enligt recept från JTI matas in i piloten. 
Efter omräkning till VS-innehåll ses tydligt att en större andel 
kycklinggödsel tillsätts i substratblandningarna än andelen svinflytgödsel. 
Det hade även varit intressent att analysera skillnaden mellan fjäderfägödsel 
från höns och kyckling. Om studien hade upprepats hade försöksflaskorna 
med svinflytgödsel ersatts av kycklinggödsel. 
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6.2.2 Felkällor 
• Eftersom spridningen mellan ympens fyra replikat var stor kan antas att 

spridningen på ympens bidrag till biogas- och metanproduktionen var 
stor även i de andra flaskorna. 

• Små vikter av respektive substrat i blandningarna medför risk att 
sammansättningen i det uppvägda substratet inte stämmer överens med 
sammansättningen i substratet som helhet. 

• Gasläckage kan ha förekommit både i påsar och ventiler och i samband 
med volymmätning. 

• Gasvolymen vid analys kan ha varit för liten för att mätaren ska kunna 
stabiliseras. 

• Trots rengöring kan toxiska ämnen, till exempel spår av diskmedel, följt 
med i flaskorna och hämmat biogasprocessen. 

6.2.3 Vidare studier  
Den rötrest som genereras i den parallella pilotstudien kommer även den att 
genomgå satsvis utrötning genom BMP-test. Detta i syfte om att fastställa 
restgaspotentialen i rötresten. Försöken planeras att påbörjas under maj 2017 
då pilotanläggningen genererat en representativ rötrest. Ansvarig aktör är 
Linnéuniversitetet.  
 
JTI ansvarar för att sammanställa en slutrapport som publiceras i JTI:s 
rapportserie Kretslopp & Avfall som kan laddas ner från deras hemsida utan 
kostnad. Resultatet från detta examensarbete bidrar med material till JTI:s 
slutrapport. 

6.2.4 Rekommendationer för framtida studier 
För framtida liknande försök rekommenderas att: 
• göra fler replikat av enbart ymp skulle ge ett mer representativt 

medelvärde att subtrahera från övriga flaskor. 
• Säkerställa att påsar och ventiler är gastäta genom att hålla dem under 

vatten och leta efter gasbubblor. 
• inte undersöka produktion över tid och total potential i samma försök 

skulle medföra noggrannare resultat, likaså att endast göra en gasanalys 
vid försökets slut. 
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7. Slutsats 
Resultatet från denna studie påvisar att gödsel är ett lämpligt substrat att röta 
i en biogasanläggning. Trots att resultatet grundar sig på småskaliga försök i 
laboratorieskala kan resultatet ändå ge indikation på vissa tydliga trender. 
Dels det faktum att samrötning genererar en större biogasproduktion än 
rötning av enskilda substrat. Dels att kväverika substrat, såsom hönsgödsel, 
har en hög metanpotential.  

Substratblandning 2 med tillsats av glycerol, som tagits fram av JTI och är 
den blandning som testas i pilotstudien i Kalmar, är den blandning som 
visats vara mest effektiv med avseende på metanpotential.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Mätdata 

Bilaga 2: Beräknade värde
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BILAGA 1 Mätdata 
 

Tabell 1 Mätdata vägning TS 
Substrat Prov Bägare Bägare + blött 

substrat  
Bägare + torrt 

substrat 

Ymp 
1 104.9805 210.3192 111.6856 
2 92.8050 198.6534 99.4892 
3 77.2115 173.9291 83.6282 

Hönsgödsel 
1 17.9499 35.7456 23.6283 
2 16.7102 34.7102 22.3019 
3 16.7813 34.4657 22.6244 

Nötflytgödsel 
1 101.2735 215.0504 111.8410 
2 85.6115 208.1580 96.9022 
3 113.7832 211.4184 122.4184 

Svinflytgödsel 
1 92.8758 198.4233 96.4233 
2 86.8988 210.1754 91.2542 
3 90.8849 210.8440 94.8154 

Kycklinggödsel 
1 16.8600 23.5087 22.0856 
2 17.8783 24.5375 23.1878 
3 21.6996 28.3277 26.9677 

Djupströ 
1 17.5926 29.5105 19.8675 
2 16.6178 32.5481 19.6683 
3 22.0016 35.1569 24.5657 

 
Tabell 2 Mätdata vägning VS 
Substrat Prov Degel Degel + torrt 

substrat 
Degel + aska 

Ymp 
1 16.8094 21.2852 17.9121 
2 16.3628 22.5471 17.8667 
3 18.6819 23.3241 19.8168 

Hönsgödsel 
1 17.9499 23.6283 19.7920 
2 16.7102 22.3019 18.5435 
3 16.7813 22.6244 18.7186 

Nötflytgödsel 
1 17.0691 19.9810 17.4983 
2 17.6767 20.6129 18.1056 
3 16.7460 20.0023 17.2640 

Svinflytgödsel 
1 22.5068 25.9490 23.4585 
2 17.7059 20.8988 18.5795 
3 22.5801 25.5456 23.1985 

Kycklinggödsel 
1 16.8600 22.0856 17.5582 
2 17.8783 23.1878 18.5549 
3 21.6996 26.9677 22.3703 

Djupströ 
1 17.5926 19.8675 18.1144 
2 16.6178 19.6683 17.3409 
3 22.0016 24.5657 22.6492 
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Tabell 3 Mätning av volym bildad biogas 

Substrat Prov 
Volym bildad biogas [ml] 

1 2 3 4 5 

Ymp 

1 57 58 83 124 105 
2 115 75 105 140 162 
3 32 25 76 38 25 
4 22 25 32 32 40 

Höns 

1 115 * 220 102 150 155 
2 390 * 420 110 165 183 
3 75 110 115 103 102 
4 375 * 415 28 55 27 

Nöt 

1 205 50 187 207 97 
2 147 * 260 70 50 60 
3 160 * 252 145 163 30 
4 170 * 285 120 160 149 

Svin  

1 316 * 360 92 160 166 
2  35 40 70 54 
3 215 * 210 99 140 180 
4 120 * 165 50 95 120 

B 1 + gl 

1 90 95 170 190 190 
2 112 155 246 200 195 
3 310 * 310 105 106 78 
4 282 * 403 103 85 30 

B 2 + gl 

1 297 * 395 98 105 105 
2 345 * 512 95 105 115 
3 338 * 422 102 136 132 
4 356 * 390 135 162 173 

B 1 – gl 
1 325 * 478 122 160 161 
2 30 30 30 36 14 
3 320 * 460 103 107 115 

B 2 – gl  
1 80 80 75 30 25 
2 245 * 445 136 186 200 
3 355 * 425 157 207 150 

* Påsen tömdes för gasanalys 
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Tabell 4 Gasanalys 1 efter 13 dagar 
Substrat Prov V CH4 CO2 O2 H2 H2S Bal. 

[ml] [%] [%] [%] [ppm] [ppm] [%] 

Ymp 

1 *       
2 *       
3 *       
4 *       

Höns 

1 220 34.5 10.9 5.6 17 38 49.0 
2 420 33.1 10.3 4.8 18 96 51.8 
3 *       
4 415 36.5 13.9 1.4 37 322 48.1 

Nöt 

1 *       
2 260 25.3 10.9 2.1 44 2 61.7 
3 252 23.7 10.7 2.6 27 17 63.0 
4 285 21.1 8.5 4.1 34 20 66.3 

Svin 
  

1 360 32.8 8.0 2.6 29 58 56.6 
2 *       
3 210 32.5 6.8 5.6 27 22 55.7 
4 165 30.7 7.7 4.9 25 11 56.7 

B 1 + gl 

1 *       
2 *       
3 310 30.1 12.4 3.8 21 65 53.7 
4 403 34.4 13.0 1.5 42 374 51.1 

B 2 + gl 

1 395 35.9 12.0 3.4 27 220 48.7 
2 512 37.8 15.5 1.2 31 431 45.5 
3 422 37.6 15.1 1.5 39 248 45.8 
4 390 35.9 12.2 2.6 35 201 49.3 

B 1 – gl   
1 478 35.2 14.8 2.0 27 126 48.0 
2 *       
3 460 32.2 13.4 1.7 30 11 52.7 

B 2 – gl  
1 *       
2 445 32.7 13.5 2.6 33 178 51.2 
3 425 31.8 11.7 3.6 20 47 52.9 

* Volymen bildad biogas var för liten för att analyseras   
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Tabell 5 Gasanalys 2 efter 32 dagar  
Substrat 

            
Prov 

Vbiogas VN2 CH4 CO2 O2 H2 H2S Bal. 
[ml]  [%] [%] [%] [ppm] [ppm] [%] 

Ymp 1 105 195 1.9 1.7 6.0 7 0 90.4 
2 162 138 9.7 7.5 2.0 7 3 80.8 
3 25 275 0.0 0.5 2.6 7 0 96.8 
4 40 260 0.0 0.0 4.1 6 0 95.9 

Höns 
  

1 155 45 36.9 14.3 3.3 32 3 47.7 
2 183 17 35.8 18.0 3.3 14 26 42.9 
3 102 98 18.3 9.6 3.1 12 3 69.0 
4 27 173 1.2 1.4 4.8 11 2 92.6 

Nöt 
 

1 97 103 4.7 4.3 8.3 9 0 82.7 
2 60 140 6.6 5.7 2.8 9 0 84.9 
3 30 170 0.8 0.9 5.4 8 0 92.9 
4 149 51 24.4 7.2 6.0 11 1 62.4 

Svin 1 166 34 31.1 7.9 4.7 11 2 56.3 
2 54 146 5.6 2.3 3.4 8 1 88.7 
3 180 20 35.8 10.9 3.9 13 0 49.4 
4 120 80 19.5      

B 1 + gl 1 190 10 31.1 16.9 3.6 12 75 48.4 
2 195 0 29.2 14.7 7.2 12 7 48.9 
3 78 122 6.0 4.1 5.3 13 2 84.6 
4 30 170 2.9 1.8 6.3 11 1 89.0 

B 2 + gl 1 105 95 21.1 10.9 3.2 14 5 64.8 
2 115 85 21.4 12.3 5.9 13 56 60.4 
3 132 68 24.3 12.8 3.9 13 19 59.0 
4 173 27 42.3 18.9 2.6 13 10 36.2 

B 1 – gl  1 161 39 36.9 9.6 4.9 14 2 48.6 
2 14 186 0.1 0.1 4.6 10 1 95.2 
3 115 85 17.3 8.7 4.4 13 1 69.6 

B 2 – gl  1 25 175 2.6 2.2 3.6 11 1 91.6 
2 200 0 34.9 18.9 4.1 15 11 42.1 
3 150 50 24.9 12.9 3.2 11 2 59.0 
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BILAGA 2 Beräknade värden 
 
1. TS 

Tabell 1 Beräknade TS-halter i % av våtvikt 
Substrat 1 2  3 Medel 
Ymp 6.4 6.3 6.6 6.4 
Höns 31.9 31.8 33.0 32.3 
Nöt 9.3 9.2 9.3 9.3 
Svin 3.7 3.5 3.3 3.5 
Kyckling 78.6 79.7 79.5 79.3 
Djupströ 19.1 19.1 19.5 19.2 

 
2. VS 

Tabell 2 Beräknade TS-halter i % av våtvikt 
Substrat 1 2  3 Medel 
Ymp 75.4 75.7 75.6 75.5 
Höns 67.6 67.2 66.8 67.2 
Nöt 85.3 85.4 84.1 84.9 
Svin 72.6 72.6 79.1 74.7 
Kyckling 86.6 87.3 87.3 87.1 
Djupströ 77.1 76.3 74.7 76.0 

 
3. Recept 

Tabell 3 Uppvägt substrat för enskilt rötade substrat och ymp 
Substrat g våtvikt/flaska  
Ymp 49.35   
Höns 2.77   
Nöt 7.64   
Svin 23.00   

 
 

Tabell 4 Uppvägt substrat för respektive blandning 
Substrat B 1 + gl B 2 + gl  B 1 – gl  B 2 – gl  
Höns 1.67 1.67 1.99 1.99 
Nöt 0.91 1.22 1.09 1.45 
Svin 0.32 0.32 0.38 0.38 
Kyckling 0.05 0.05 0.06 0.06 
Djupströ 0.17 - 0.20 - 
Glycerol 0.09 0.10 - - 
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4. Volym bildad gas, ackumulerad 
 

Tabell 4 Ackumulerad volym bildad biogas per flaska 

Substrat Prov 
Volym bildad biogas [ml] 

1 2 3 4 5 

Ymp 

1 57 58 83 124 124 
2 115 115 115 140 162 
3 32 32 76 76 76 
4 22 25 32 32 40 

Höns 
1 115 220 322 370 375 
2 390 420 530 585 603 
4 375 415 443 470 470 

Nöt 

1 205 205 205 207 207 
2 147 260 330 330 340 
3 160 252 397 415 415 
4 170 285 405 445 445 

Svin  

1 316 360 452 160 166 
2 217 252 257 287 287 
3 215 215 314 355 395 
4 120 165 215 260 285 

B 1 + gl 

1 90 95 170 190 190 
2 112 155 246 246 246 
3 310 310 415 416 416 
4 282 403 506 506 506 

B 2 + gl 

1 297 395 493 500 500 
2 345 512 607 617 627 
3 338 422 524 558 558 
4 356 390 525 552 563 

B 1 – gl 1 325 478 600 638 639 
3 320 460 563 567 575 

B 2 – gl  2 245 445 581 631 645 
3 355 425 582 632 632 

 
6. Q-test 

 
Tabell 5 Q-test för avvikande värden (undersökt värde understruket) 
 Flaska  
 1 2 3 4 Q-värde 
Ymp 124 162 76 40 0.31 
Höns 375 603 115 470 0.53 
Nöt 207 340 415 445 0.56 
Svin 526 217 395 285 0.42 
B 1 + gl 190 246 416 506 0.28 
B 2 + gl  500 627 558 563 0.50 
B 1 – gl 639 * 36 575 - 0.89 
B 2 – gl  * 80 645 632 - 0.97 
* Undersökt värde utesluts 
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5. Bildad volym biogas och metan  
 

Tabell 6 Volym bildad biogas och metan i ympen 
    Medelvärde 
  Vbiogas Vmetan Vbiogas Vmetan 
Substrat  / flaska / flaska / flaska / flaska 

Ymp 

1 124 23 

101 27 2 162 84 
3 76 0 
4 40 0 

 
 
Tabell 7 Volym bildad biogas och metan i substraten 
    - ympens bidrag   
  Vbiogas Vmetan Vbiogas Vmetan Vbiogas Vmetan 
Substrat  / flaska / flaska / flaska / flaska / g VS / g VS 

Höns 

1 375 283 275 256 458 426 
2 603 331 503 304 838 506 
3 115 151 15 125 24 208 
4 470 184 370 157 616 261 

Nöt 

1 207 50 107 23 178 38 
2 340 151 240 124 399 207 
3 415 85 315 58 524 96 
4 445 213 345 186 574 310 

Svin 

1 526 295 426 268 709 447 
2 287 60 187 33 311 54 
3 395 264 295 237 491 395 
4 285 189 185 163 308 271 

B 1 + gl 

1 190 163 90 136 149 226 
2 246 161 146 135 243 224 
3 416 157 316 130 526 217 
4 506 218 406 191 676 318 

B 2 + gl 

1 500 307 400 280 666 467 
2 627 351 527 324 878 539 
3 558 322 458 295 763 491 
4 563 375 463 348 771 580 

B 1 – gl  1 639 383 539 356 898 593 
3 575 275 475 248 791 414 

B 2 – gl  2 645 322 545 296 908 493 
3 632 306 532 279 886 465 

 
 
Tabell 8 Sammanställning av medelvärden 
Substrat Vbiogas Vmetan Vbiogas Vmetan Metanhalt 
 ml/gVS ml/gVS Nml/gVS Nml/gVS % 
Ymp 42 11 39 10 26.8 
Höns 484 350 451 326 72.4 
Nöt 419 163 390 152 38.9 
Svin 455 292 424 272 64.2 
B 1 + gl  398 246 371 230 61.8 
B 2 + gl  769 520 717 484 67.5 
B 1 – gl  844 503 787 469 59.6 
B 2 – gl  897 479 835 446 53.4 
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Tabell 9 Analys av rötrest  
Substrat TS  

[% av våtvikt] 
VS  
[% av TS] 

Utrötningsgrad  
[% av VS] 

Ymp 0.69 66.5 46 
Höns 0.79 63.3 53 
Nöt 0.82 67.8 47 
Svin 0.81 62.6 52 
B 1 + gl 0.79 64.1 52 
B 2 + gl  0.80 62.7 52 
B 1 – gl  0.84 64.7 47 
B 2 – gl  0.86 66.3 45 
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