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Abstrakt 
 

I denna studie utförs energikartläggning av biogasanläggningen More Biogas. 

Anläggningens energiförbrukning kartläggs, sammanställs och visas i en modell 

konstruerad i Microsoft Excel. Genom att ändra frekvensen för komponenter kan 

modellen beräkna flöden och effektbehov i processen. För att utvärdera de resultat som 

modellen presenterar, testas modellen genom att anläggningens verkliga driftsituation 

efterliknas vid två separat tillfällen. Modellens resultat jämförs med den verkliga 

energiförbrukningen och avvikelser diskuteras. Ramarna för kartläggningen var att 

endast använda sig av enkla medel som går att hitta i de flesta verkstäder samt befintlig 

övervakningsutrustning. 

 

Resultatet som presenterades av modellen gällande elförbrukningen hamnade cirka 17-

25% under uppmätt elkonsumtion men då kartläggningen avgränsats i storlek är 

resultatet rimligt. Studien visar att energikartläggning är möjligt att utföra med enkla 

medel men för att avvikelser ska bli så små som möjligt krävs mer tid. 

 

Abstract 
  

This study examines the energy consumption of the biogas production plant More 

Biogas. The energy usage of the facility is mapped, and the data is used to construct a 

model of the site in Microsoft Excel where flowrates and energy requirements are 

calculated based on set frequency of individual components. To see if the calculated 

result of the model can be considered valid, the model is tested by replicating the plants 

operation at two separate occasions. The result presented by the model is then compared 

to the actual measured energy consumption and the difference between the results is 

discussed. The boundaries for the mapping process was to only use the control system 

on site and simple tools that could be found in most workshops. 

 

Results presented by the model concerning the electric power consumption fell short of 

the measured value by 17-25 % but because the energy mapping is limited in that it did 

not cover all the areas of the site, the results may still be considered valid. The study 

show that an energy mapping of an existing industrial process is possible with only 

simple tools but the task of making the results match real values as much as possible, 

requires more time. 
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Nyckelord 
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Definitioner och förkortningar 
 

Cp Specifik värmekapacitet 

Fluid Ett ämne som flödar, exempelvis vatten 

Hetvatten Uppvärmt trycksatt vatten över 100 

grader 

Kemisk adsorbtion Ett ämne fastnar på ytan av ett annat 

Macerator Mixer med knivblad för finfördelning av 

substrat 

Substrat Matavfall, gödsel, slam m.m. 

Svämtäckesbildning Oönskat lager som kan bildas ovanpå 

substratet i rötkammaren 

Validera Säkerställa, jämföra 

Verkningsgrad Beskriver hur effektiv en maskin eller 

process är genom att sätta nyttig energi ut 

i förhållande till tillförd energi in. 

VVX Värmeväxlare 
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1 Inledning 

Biogas och energikartläggning är relativt nya men aktuella ämnen i dagens samhälle där 

man ständigt strävar efter att minska vår påverkan på miljön. Enligt figur 1 är biogas 

även ett område på framfart (Statistiska Centralbyrån, 2016). Jämfört med fossila 

bränslen ger det lägre utsläpp av CO2 och är en helt förnybar energikälla som kan 

komma att ges stort utrymme i Sverige.  

Regeringen har satt upp mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 

till år 2030 vilket är ett steg på vägen till det ännu större målet om att till år 2050 ha helt 

klimatneutrala transporter. Enligt rapporter från WSP kan biogas och den svenska 

biogasproduktionen komma att spela en stor roll när det gäller att uppnå dessa mål 

(WSP, 2013). 

 

Figur 1Fordonsgasutvecklingen i Sverige 

Under 2014 identifierades i Sverige 277 biogasproducerande anläggningar. Sammanlagt 

producerade dessa 1784 GWh biogas. Jämfört med året innan var detta en ökning med 

98 GWh (5,8%) (Harrysson, 2015). 

 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med More Biogas som är en av två 

biogasanläggningar i Kalmar. De har gett oss tillgång till deras anläggning, information 

gällande alla tekniska delar av biogasprocessen och ställt upp på informella intervjuer. 
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1.1 Problembeskrivning 

 

Den största delen av den nationella biogasproduktionen kommer från 

avloppsreningsverk och samrötningsanläggningar (Harrysson, 2015) men hur ser 

processen att framställa biogas ut och finns det utrymme för förbättringar? 

  

Sedan 1 juni 2014 omfattas samtliga stora företag (inte bara biogasanläggningar) av 

”Lagen om energikartläggning i stora företag”. Detta innebär att företag som 

sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner 

EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år är skyldiga att 

genomföra energikartläggning vart fjärde år (Energimyndigheten, 2015). 

 

1.2 Avgränsning 

 

Gasuppgraderingsprocessen kommer inte undersökas närmare och inte heller dess 

elförbrukare. Vid kartläggning av värmeenergi begränsas analysen till den energimängd 

som krävs för att värma substratet. Kartläggningen utförs med verktyg som går att finna 

i de flesta verkstäder och de hjälpmedel som fanns tillgängliga på plats, främst 

processens övervakningssystem. 

 

Som går att finna i en vanlig industriverkstad 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med detta projektarbete är att med hjälp av Microsoft Excel ta fram en 

beräkningsmodellmodell av biogasprocessen på anläggningen More Biogas. Modellen 

ska klarlägga energiförbrukningen vid olika flöden och kan användas för att dra 

slutsatser gällande driften av anläggningen och fungera som underlag för framtida 

energioptimeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Vad är Biogas 

Biogas är ett gasformigt bränsle som bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri 

miljö. Material som kan användas för att framställa biogas är många men kan 

exempelvis vara gödsel, slaktavfall, matrester, avloppsvatten m.m. Resultatet av denna 

process blir en gas som till stor del består av metan och koldioxid. 

Användningsområden för biogas kan vara elproduktion, uppvärmning och som 

fordonsbränsle, där det sistnämnda är det som växer snabbast (Biogasportalen, 2014). 

För att biogasen ska kunna användas som fordonsgas måste man avskilja koldioxiden 

tills dess att gasen består av cirka 90 % metan. Processen av att avskilja koldioxid kallas 

för gasuppgradering och kan ske på olika sätt. På More biogas använder man sig av så 

kallad kemisk adsorbtion (Persson, 2003). 

 

2.2 Anläggningen More Biogas 

 

Figur 2 Anläggningen More Biogas. Foto: Isak Nilsson Snarberg. 

Figur 2 visar anläggningen More Biogas som är en samrötningsanläggning strax utanför 

Kalmar. Den stod klar vintern 2014 och hanterar främst flytgödsel från svin och boskap 

samt matavfall hämtat från närområdet. De får leveranser om ca 2-300 m3 varje vardag 

och har en maxgräns på 100 000 ton substrat per år, vilket gör det till en medelstor 

anläggning jämfört med andra svenska biogasanläggningar. På anläggningen finns en 

substratbuffertank med kapacitet på 1500 m3 för oavbruten tillgång på substrat under de 

dagar då transporter upphör. Detta gör att anläggningen klarar av att hålla igång 

produktionen dygnet runt, året runt.  



  
 

4 

 
Figur 3 Flödesschema av biogas processen på More Biogas. 

 

2.3 Substratbufferttank 

Tankbilar lämnar flytande substrat i anläggningens mottagningstank. Mellan 

mottagningstanken och substratbufferttanken finns två parallellkopplade 

centrifugalpumpar och två maceratorer. Maceratorer används för att finfördela 

blandningen innan den kommer till substratbufferttanken. På väg till tanken tillsätts 

järnklorid (FeCl3) för att reducera mängden svavelväte då detta är en giftig och korrosiv 

gas (Broberg, Broberg, & Eliasson, 2013). 

Fastgödsel lämnas på ett matarbord och systemen sammansluter strax innan 

maceratorerna. För att lättare kunna pumpa fastgödsel späds det ut med flytsubstrat och 

sönderdelas med hjälp av roterande knivar vid matarbordet. Substratbufferttanken är 

utrustad omrörare som används för att hålla jämn temperatur, göra substratet mer 

åtkomligt för mikroorganismerna och förhindra att substratblandningen skiktar sig eller 

att det uppstår svämtäckesbildning (Carlsson & Uldal, 2009). 

 

2.4 Hygienisering 

Efter substratbufferttanken pumpas blandningen vidare genom ytterligare en macerator 

och 3 st. värmeväxlare för uppvärmning innan det går vidare till hygieniseringstankarna. 

Hygienisering måste tillämpas då substratet har animaliskt ursprung, i detta fall gödsel 

(Biogasportalen, 2014). Hygieniseringstankarna är 3 stycken lika stora tankar med 

kapacitet på 16m3 vardera. I dessa är det krav på att blandningen skall ligga minst 60 

minuter med en temperatur på minst 70°C för att oskadliggöra bakterier och därmed 

eliminera potentiell smittspridning. Det är en kontinuerlig process där ständigt en av 

tankarna fylls, en töms och en står på hållning. Tankarna är utrustade med omrörare och 

utloppet är placerat något över botten där det istället finns rör ämnade för att tömma ut 

sand och andra fasta föremål som har samlats på botten. 
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2.5 Rötkammare 

Efter hygienisering pumpas substratblandningen vidare genom ytterligare en 

värmeväxlare där det varma substratets värmeenergi återvinns för att värma substrat på 

väg in till hygienisering. Det går sedan vidare till rötkammaren där blandningen ligger i 

ca 25 dagar och metangas (CH4) bildas med ett koldioxidinnehåll på ca 30 %. Processen 

körs kontinuerligt och nytt substrat matas in i rötkammaren hela tiden. Rötkammaren 

ska hålla en temperatur på ca 50-55°C, vilket erhålls med hjälp av kontinuerlig 

inmatning och en väl isolerad kammare. En omrörare används även här. Det är viktigt 

att rötkammaren är bra isolerad för att temperaturen skall hållas jämn under alla årstider, 

och att spillvärmen blir så liten som möjligt. 

Substratbufferttank, rötkammaren och rötrestlagret är placerade utomhus och är 

utrustade med elvärmeslingor för att förhindra frostbildning under vintertid. 

 

2.6 Rötrestlager 

Rötrest kallar man den förbrukade substratblandningen. Rötrest har ett stort 

näringsinnehåll och är därför lämpligt som gödningsmedel. I rötrestlagret bildas 

ytterligare biogas då blandningen fortfarande innehåller aktiva mikroorganismer. Även 

denna gas tas till vara på (Biogasportalen, 2014). Då substratet som kommer från 

rötkammaren håller en temperatur på cirka 50-55°C, pumpas det genom en 

värmeväxlare som tar till vara på värmeenergin innan det slutligen går det till 

rötrestlagret. Där ligger det i väntan på transport tillbaka till de gårdar som förser 

anläggningen med gödsel. Rötrestlagret håller en temperatur runt 35°C och omrörning 

krävs även här.  
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2.7 Lager/Pumpstation 

 

All gas som produceras på More Biogas går till gasuppgradering och komprimeras 

sedan med hjälp av två kompressorer till cirka 250 bars tryck. Den komprimerade gasen 

lagras antingen i tuber som är placerade på flak för vidare transport med lastbil eller i 

anläggningens egna lager för försäljning av fordonsgas.  

 

Figur 4 visar den pumpstation för fordonsgas som ligger i anknytning till 

anläggningen. Skulle produktionen överstiga anläggningens lagringskapacitet, eller om 

man av annan anledning inte kan lagra gasen på flaken, kan gasen även gå till en fackla 

och eldas. 

 
Figur 4 Pumpstation vid anläggningen More Biogas. Foto: Gustav Peterson 

 

2.8 Värmesystem 

Anläggningen förses med värmeenergi från en fliseldad panna som värmer hetvatten. 

Detta går till gasuppgraderingsprocessen och sedan till VVX E35 som värmer det 

system som i sin tur sköter uppvärmning av substrat till ungefär 70 grader innan 

hygienisering samt uppvärmningen av anläggningens lokaler.  

 

VVX1 och VVX5 är ett separat vattensystem som hämtar värme från 

gasuppgraderingen samt återvinningsvärme från substratet som lämnar rötkammaren. 

VVX2 och VVX 4 är ett separat vattensystem där VVX4 återvinner värmeenergi ifrån 

utgående substrat från hygienisering. 
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3 Metod 

Energikartläggning 

Tillvägagångssättet för energikartläggningen har formats med hjälp av: 

• Energimyndighetens “Handbok för kartläggning och analys av 

energianvändning” (Energimyndigheten, 2014). 

• Swedish Standards Institute´s- Energikartläggning- Del 1 ”Generella krav” 

(Swedish standards institute, 2014). 

•  Swedish Standards Institute´s Energikartläggning- Del 3 ”Processer” (Swedish 

standards institute, 2015). 

Utförande av energikartläggningen: 

• Överblick av processen. 

• Identifiera förbrukare av el och värme. 

• Utför mätningar och beräkna konsumtion. 

• Validering. 

• Diskutera resultat och möjliga avvikelser. 
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3.1 Överblick & energiförbrukare 

Med hjälp av systemritningar samt flertal besök på anläggningen, undersöktes 

substratprocessen närmare med fokus på vilka komponenter som används och hur de 

arbetar. Anläggningen återskapades i nya systemritningar med de komponenter som 

krävs för att förflytta substratet genom systemet. Dessa energiförbrukare av el- och 

värme har kategoriserats efter de största stegen i processen: 

• Mottagning och Substratbufferttank 

• Hygienisering 

• Rötkammare 

• Rötrestlager 

• Värmesystem 

Anläggningen har ett övervakningssystem som loggar driften av processens olika 

komponenter. Insamlad data kan studeras i kontrollrummet och typen kan vara någon av 

följande: 

• Driftsignal, 1/0. 

• Strömstyrka, Ampere. 

• Temperaturer 

• Volymflöde 

• Värmeeffekt 

Data hämtades för att kunna detaljstudera driften av vissa komponenter på annan plats 

än på anläggningen. En sammanhängande period av 12 veckor från 31 December 2015 

till 24 Mars 2016  sparades i form av Excel dokument i serier av 300 ögonblicksvärden 

per vecka. Alternativ till denna upplösning fanns inte vilket gjorde att tidsintervallen 

mellan varje värde bestämdes av hur stor period man valde att spara i taget. En 

uppskattning gjordes att 300 mätningar per vecka skulle ge tillräckligt noggrant resultat 

för att kunna dra slutsatser gällande driften av anläggningen. 

Varje signal sparades således 12 gånger för en total serie av 3600 mätvärden per signal 

vilket sedan sammanställdes i en gemensam tabell för respektive avdelning 

(substratbufferttank, hygienisering osv). 
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3.2 Mätning och beräkning. 

Elförbrukarna på anläggningen utgörs främst av elmotorer. Att beräkna effektbehovet 

för varje elmotor skiljer sig beroende på typ av komponent och dess funktion i 

processen samt om den är utrustad med frekvensomriktare. Förbrukare som innefattas 

av energikartläggningen sorterat efter typ av komponent: 

• Centrifugalpumpar 

• Deplacementpumpar 

• Maceratorer 

• Omrörare 

• Kompressorer 

• Belysning 

• Värmeväxlare 

 

 

3.3 Frekvensomriktare 

En del av elmotorerna på anläggningen är frekvensstyrda. Detta innebär att de är 

utrustade med frekvensomriktare för att ändra frekvensen av en växelspänning till en 

annan och på så sätt ändra varvtalet på en elmotor. Varvtal beräknas enligt ekvation 1. 

𝑛𝑠 =
120 ∗ 𝑓

𝑝
 

Ekvation 1. Synkrona varvtalet 
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3.4 Centrifugalpumpar 

Anläggningen är inte utrustad med tryckmanometrar eller flödesmätare vid dessa 

pumpar. Istället utfördes 5 mätningar vid 60 till 100 % av varvtalet med en separat 

manometer kopplad på substratlinan strax efter en av de två parallellkopplade pumparna 

som suger ifrån mottagningstanken. Manometern kopplades via en klokoppling strax 

efter pumpen som visas i figur 5. Varje varvtal kördes i 3 minuter så att flödet enkelt 

kunde omvandlas till m3/h samt att tanken töms på cirka 20 minuter och det var 

önskvärt att avklara alla mätningar under en tömning. 

 

Figur 5. Inkopplad manometer 
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Ekvation 2 användes för att omvandla den nivå som visas i procentenheter av tankens 

nivåmätare till innesluten volym substrat. Tanken har formen av en liggande cylinder 

och genom att beräkna arean av den cirkelsektor (se figur 6) som blir från mittpunkten 

av tanken till substratnivån och sedan ta bort arean av de två trianglarna får vi då fram 

volymen substrat i tanken. L är längden av tanken. För att ta fram volymflödet 

beräknades volymen vid början och slutet av varje körning. Varje körning var 3 minuter 

och pumparna kördes parallellt. 

 

Figur 6. Förtydligande bild av cirkelsektor. 

𝑉 =

(

 
 
(
𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑐𝑜𝑠−1 ∗ (

𝑎
𝑟)

180
) −(

𝑟2 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (2𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑎
𝑟
))

2
)

)

 
 
∗ 𝐿 

Ekvation 2. Volymberäkning av mottagningstank 
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3.5 Deplacementpumpar 

Deplacementpumparna på anläggningen är av excenterskruv-typ. Pumparna är utrustade 

med växellåda mellan motor och pump vilket reducerar varvtalet samtidigt som 

rördiametrar för systemet är väl tilltagna. Detta sammantaget leder till att hastigheten på 

substratflödet blir låg och således även energiförlusterna i systemet. Det enda som 

påverkar pumpens effektbehov blir den höjdskillnad som substratet pumpas till. Vid 

beräkning av effektkurvan för deplacementpumpar antas därför trycket i systemet vara 

konstant vilket gör att effektkurvorna blir linjära. 

En deplacementpump flyttar en bestämd volym för varje varv. Flödeskurvan blir således 

linjär (Alvarez, Energiteknik del 1, 2006).  

För att kontrollera beräknade värden gjordes en längre mätserie på en av pumparna 

(PPU 30.02) Vid denna mätning kontrollerades tryck, volymflöde och effekt vid tre 

punkter i varvtalsregistret och resultatet visas av de heldragna linjerna i figur 7.  

Skillnaden mellan beräknade värden (streckade) och verkliga (heldragna) var 

försumbar. 

Flöde och varvtal avlästes från styrsystemet och effekten uppmättes på pumpens 

elmotor (se 3.2.3 Maceratorer för närmare metodbeskrivning).  Beräkning av 

riktningskoefficienter för kurvorna gjordes med hjälp av ekvation 3 respektive 4 och 

representeras av de streckade linjerna i figur 7. 

𝐾𝑄 =
𝑄2 − 𝑄1
𝑛2 − 𝑛1

 

Ekvation 3. Riktningskoefficient för flödeskurva. 

𝐾𝑃 =
𝑃2 − 𝑃1
𝑛2 − 𝑛1

 

Ekvation 4. Riktningskoefficient för effektkurva. 
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Figur 7. Pumpkurvor för PPU 30.02. 

Riktningskoefficienten för de båda linjära kurvorna multiplicerades sedan med varvtal 

för att få det nya flödet (m3/h) och effektbehovet (kW) enligt ekvation 5 & 6. 

 

𝑃 = (
120 ∗

𝑓
𝑝

𝑖
) ∗ 𝐾𝑃 

Ekvation 5. Effekt för deplacementpump.  

 

 

 

 

𝑄 = (
120 ∗

𝑓
𝑝

𝑖
) ∗ 𝐾𝑄 ∗ 60 

Ekvation 6. Flöde för deplacementpump. 
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3.6 Maceratorer 

Endast en macerator (PMC 30.01) är frekvensstyrd men enligt loggad data har den gått 

med samma strömvärde under de senaste 3 månaderna (24/03 - 31/12-2016). Det 

gjordes därför ett antagande att den alltid går med samma effekt oavsett övriga 

omständigheter. Den aktiva effekten mättes en gång och ansågs därefter vara konstant.  

Effekten för förbrukare vars effektbehov anses vara konstant mättes en gång under drift 

enligt figur 8. Mätinstrumentet som användes var en tångmultimeter av typen Chauvin 

Arnoux trms & power clamp meter F09, tillhandahållen av Linneuniversitet.  

 

Figur 8. Tillvägagångssätt effektmätning 
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3.7 Omrörare 

Effektbehovet för omrörare bestämdes på samma sätt som maceratorerna. 

Strömsignalen för de frekvensomriktade omrörarna visade att de aldrig under de tre 

senaste månaderna hade ändrats. Det gjordes därför återigen ett antagande att de alltid 

går med samma effekt oavsett nivå i tanken. 

3.8 Kompressorer 

De två kompressorerna som komprimerar gasen för transport, avlästes effekten ifrån 

frekvensomriktaren. Detta på grund av att kopplingsluckorna hade ärgat och var svåra 

att få av vilket gjorde att det inte enkelt gick att komma åt ledarna för mätning. 

3.9 Belysning 

För belysning på anläggningen används endast lysrörsarmaturer med 2 lysrör i vardera. 

Dessa varierar i effekt vilket undersöktes genom att ta av den yttre skärmen på en 

armatur av varje typ och sedan räkna respektive antal på anläggningen. Hänsyn togs inte 

till de armaturer som inte lyste för tillfället eller de som var trasiga. 
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3.10 Värmeväxlare 

Värmeväxlarna på anläggningen är av typen motströms tubvärmeväxlare och visas i 

figur 9.  För att beräkna hur mycket värmeeffekt som överförs från det varma till det 

kalla mediet i varje värmeväxlare används ekvation 7. 

𝑃 =
ṁ ∗ 𝐶𝑝 (𝑇1 − 𝑇2 )

ɳ
 

Ekvation 7. Värmeeffektberäkning för värmeväxlare. 

Substrat- och hetvattentemperaturer mäts före och efter varje värmeväxlare och loggas 

av styrsystemet. Verkningsgraden av varje värmeväxlare antas vara 1 vid beräkning av 

värmeeffekt i modellen. Vid ändring av temperatur ändras Cp-värdet för pannvattnet (se 

tabell 1, värmekapacitet för pannvatten) medan Cp-värde för substrat är konstant 3970 

J/kgK (Andersson, 2011). 

Substratflödet användes som ursprunglig variabel i beräkning av värmeeffekt i 

värmeväxlare eftersom substratflödet är känt från beräkningar utförda på centrifugal- 

och deplacementpumpar. Temperaturerna hämtas från styrsystemet och den värmeeffekt 

som krävs för att värma eller kyla substratet i varje steg kan då beräknas. Vattenflödet 

anpassas efter effekten som krävs och beräknas automatiskt med hjälp av ekvation 7. 

 

Figur 9 Värmeväxlare på More Biogas. 
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Cp för pannvattnet (Elovsson & Alvarez, 1996).  

Temperatur vatten CP vatten 

0 4225 

5 4206 

10 4194 

15 4186 

20 4181 

25 4178 

30 4176 

35 4175 

40 4175 

45 4176 

50 4177 

55 4179 

60 4181 

65 4183 

70 4186 

75 4189 

80 4193 

85 4197 

90 4201 

95 4205 

100 4210 

120 4244 

140 4286 
Tabell 1. Värmekapacitet för vatten. 
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3.11 Modellen 

Verktyget för energikartläggningen har varit modellen som visas i figur 10 med 

förkortningar förklarade i tabell 3. De funktionella delarna av modellen konstruerades i 

Microsoft Excel. Visuellt visar modellen hela den kartlagda processen med flöden 

(m3/h) och aktiva effekter (kW). Den möjliggör en simulering av olika driftförhållanden 

och genom att ändra inställningen för de frekvensstyrda enheterna presenteras nya 

flöden och effekter för både substrat- och hetvattensystemet. 

 

Figur 10. Modell. 

M Macerator 

VVX Värmeväxlare 

O omrörare 

CP Centrifugalpump 

DP Deplacementpump 

SBT Substratbufferttank 

HT Hygieniseringstank 

RK Rötkammare 

RRL Rötrestlager 

RRBT Rötrestbufferttank 

SD Skumdämpare 
Tabell 2. Förkortningar 
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De individuella beräkningar som används för komponenter med frekvensomriktare har 

alla frekvens som ursprunglig variabel. Frekvensen är den parameter man ändrar och 

med hjälp av tidigare nämnda beräkningar presenteras nytt varvtal, flöde, effekt, 

kostnad och hur stor del av den totala förbrukningen som komponenten står för. På så 

sätt regleras processen i modellen och mer detaljerat hur detta ser ut i Excel kan ses i 

figur 11.  

 

Figur 11. Excel formulär för frekvensomriktad komponent 

För de komponenter som inte är utrustade med frekvensomriktare eller som antas 

konstant förbruka samma effekt, används endast det effektvärdet som uppmäts med 

tångmultimeter. Hur dessa förbrukare visas i Excel kan ses i figur 12. 

 

Figur 12. Excel formulär för komponent med konstant effektuttag 
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3.12 Validering 

För att undersöka hur våra beräkningar förhåller sig till verkligheten testades modellen. 

Testerna (valideringarna) skedde på anläggningen vid två tillfällen under en timmes tid. 

Validering 1 genomfördes 12/05-2016 och validering 2, 27/05-2016. Båda testerna 

utfördes på eftermiddagen med liknande väderförhållande. Validering gick till enligt 

följande: 

• Elförbrukningen avlästes från elmätaren vid början och slutet. 

• Substratflöden på anläggningen noterades och användes för att ställa in 

frekvensen på pumparna i modellen till att efterlikna den verkliga 

driftsituationen. 

•  Ingående och utgående temperaturer för värmeväxlare noterades. Både för 

substrat och vatten. 

• Drifttid för komponenter som inte kördes kontinuerligt under tiden noterades 

och togs med vid beräkning av elförbrukning. 

Den totala elförbrukningen som modellen presenterade jämfördes med förbrukningen 

från anläggningens elmätare. 

Styrsystemet loggar den värmeeffekt som pannan tillför vattnet. Detta mätvärde 

sparades på samma sätt som de andra signalerna och ett genomsnitt användes som 

gällande effektvärde vid bägge valideringar. Detta på grund av att värmeeffektmätaren 

var ur funktion vid bägge valideringstillfällena. Genomsnittsvärdet var det som sattes i 

förhållande till den beräknade värmeenergin från värmeväxlarna. 
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4 Resultat 
 

I figur 13-16 beskrivs anläggningen uppdelat i de olika processtegen och mer ingående 

gällande de olika komponenterna. I tabell 4-7 listas komponenterna för varje processteg. 

 

 
4.1 Förbrukare av el och värme 

 

Figur 13. Mottagning av gödsel samt substratbufferttank 

Deplacementpumpar   

Namn Beskrivning Notering 

PPU 10.01 Till mottagningstank fastgödsel Frekvensstyrd 

PPU 10.02 Ur mottagningstank fastgödsel Frekvensstyrd 

   

Centrifugalpumpar   

PPU 01.01 Från mottagningstank flytgödsel Frekvensstyrd 

PPU 01.02 Från mottagningstank flytgödsel Frekvensstyrd 

PPU 30.01 Från substratbufferttank 1 före macerator Frekvensstyrd 

   

Övriga förbrukare   

PMC 10.01 Macerator inflöde substratbufferttank   

PMC 10.02 Macerator inflöde substratbufferttank   

PMC 30.01 Ut substratbufferttank Frekvensstyrd 

PMI 30.01 Omrörare substratbuffertank Frekvensstyrd 

PSS 00.01 Frammatning Fastgödsel   

PSS 00.02 Frammatning Fastgödsel   

PSS 00.03 Knivvals Fastgödsel   

PSS 00.04 Knivvals Fastgödsel   
Tabell 3. Komponentlista substratbufferttank 
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Figur 14.  Hygienisering 

Deplacementpumpar   

Namn Beskrivning Notering 

PPU 30.02 Från substratbufferttank 2 efter macerator Frekvensstyrd 

PPU 30.03 Efter vvx2   

PPU 30.04 Efter hygieniseringstankar Frekvensstyrd 

Värmeväxlare   

HEX 30.01 Värmning första steget  

HEX 30.02 Värmning andra steget  

HEX 30.03 Värmning tredje steget  

HEX 30.04 Kylning  

Övriga förbrukare   

PMI 30.10 Omrörare Hyg 1   

PMI 30.20 Omrörare Hyg 2   

PMI 30.30 Omrörare Hyg 3   
Tabell 4. Komponentlista Hygienisering 
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Figur 15. Rötkammare 

Deplacementpumpar   

Namn Beskrivning Notering 

PPU 61.01 Från rötkammare Frekvensstyrd 

Centrifugalpumpar   

PPU 82.01 Skumdämparmedel Pneumatisk 

Övriga förbrukare   

PMI 60.10 Omrörare rötkammare Frekvensstyrd 
Tabell 5. Komponentlista Rötkammare 
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Figur 16. Rötrestlager 

Övriga 

förbrukare   
Namn Beskrivning Notering 

PMI 62.01 Omrörare rötrestlager(1)   

PMI 62.02 Omrörare rötrestlager(2) Nedmonterad 

PMI 62.03 Omrörare rötrestbufferttank   

PFA 68.01 Fläkt gasklocka rötrestlager   

Värmeväxlare   
HEX 61.05 Kylning   

Tabell 6. Komponentlista Rötrestlager 
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4.2 Elförbrukning 

 

Tabell 8 visar avläst värde från elmätaren (Elmätare[kWh]) och total förbrukning 

presenterat av modellen för varje validering. 

 

  Elmätare[kWh] Modell [kWh] Differens [kWh] 

Validering 1  227  187,4 39,6 

Validering 2  228  170,4 57,6 

Tabell 7. Validering 

 

I tabell 9 presenteras en sammanfattning av alla elförbrukare som innefattas av 

energikartläggningen och deras förbrukning av elenergi under loppet av valideringarna. 

Kolumnen Energi 1 & 2[kWh] visar hur många kWh som enligt modellen förbrukas av 

respektive enhet. Kolumnen % beskriver hur stor procentuell andel av den totala 

elförbrukningen varje förbrukare stod för. 

 

I tabell 9 markerar (*) att energivärdet grundar sig på utförda beräkningar, d.v.s. att det 

är ett resultat ifrån tidigare nämnda formler. Övriga baseras på uppmätta värden. 

 

Värdet differens i tabell 8 och 9 är skillnaden mellan den avlästa energiförbrukningen på 

elmätaren och den totala elförbrukningen presenterat i modellen. 

 

Processdel/namn Beskrivning 

Energi 1 

[kWh] % 

Energi 2 

[kWh] 

% 

Substratbufferttank         

Deplacementpumpar         

PPU 10.01* Inblandning av flytgödsel 5 1,989 0 0 

PPU 10.02* Ur mottagningstank fastgödsel 5 2,004 0 0 

Centrifugalpumpar     
  

PPU 01.01 Från mottagningstank flytgödsel 7,00 3,084 5,83 2,558 

PPU 01.02 Från mottagningstank flytgödsel 7,00 3,084 5,83 2,558 

PPU 30.01 Från substratbufferttank 4,80 2,115 4,80 2,105 

Övriga förbrukare     
  

PMC 10.01 Macerator inflöde substratbufferttank 2,3 1,013 0,958 0,420 

PMC 10.02 Macerator inflöde substratbufferttank 2,3 1,013 0,958 0,420 

PMC 30.01 Ut substratbufferttank 2,3 1,013 2,3 1,009 

PMI 30.01 Omrörare substratbuffertank 20 8,811 20 8,772 

PSS 00.01 Frammatning Fastgödsel 1 0,441 0 0 

PSS 00.02 Frammatning Fastgödsel 1 0,441 0 0 

PSS 00.03 Knivvals Fastgödsel 1 0,441 0 0 

PSS 00.04 Knivvals Fastgödsel 1 0,441 0 0 
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Hygienisering     
  

Deplacementpumpar     
  

PPU 30.02* 

Från substratbufferttank 2 efter 

macerator 2 1,099 

4 1,598 

PPU 30.03* Efter vvx2 6 2,643 6 2,632 

PPU 30.04* Efter hygieniseringstankar 4 1,648 4 1,696 

Övriga förbrukare    0,000   

PMI 30.10 Omrörare Hyg 1 1,8 0,793 1,8 0,789 

PMI 30.20 Omrörare Hyg 2 1,8 0,793 1,8 0,789 

PMI 30.30 Omrörare Hyg 3 1,8 0,793 1,8 0,789 

          

 

Rötkammare         

Deplacementpumpar         

PPU 61.01* Från rötkammare 3,09 1,363 3,23 1,418 

Övriga förbrukare     
  

PMI 60.10 Omrörare rötkammare 20 8,811 20 8,772 

K01 Högtryckskompressor 28,5 12,555 28,5 12,5 

K02 Högtryckskompressor 28,5 12,555 28,5 12,5 

      
  

Rötrestlager     
  

Övriga förbrukare     
  

PMI 62.01 Omrörare rötrestlager(1) 13,2 5,815 13,2 5,789 

PMI 62.02 Omrörare rötrestlager(2)  0,000  0 

PMI 62.03 Omrörare rötrestbufferttank  0,000  0 

PFA 68.01 Fläkt gasklocka rötrestlager 1,38 0,608 1,38 0,605 

      
  

Flispanna och 

värmesystem     

  

Centrifugalpumpar     
  

PPU 35.01* Efter UBG 0,53 0,231 0,53 0,23 

PPU 35.02* Innan vvx3 0,53 0,231 0,53 0,23 

PPU 35.03* Rundcirculation vvx2-vvx4 4,20 1,850 4,2 1,842 

      
  

Belysning     
  

Lysrör*   10,7 4,714 10,7 4,693 

      
  

Differens* Gasuppgradering, Datorer m.m. 39,6 17,61 57,6 25,28 

      
  

Totalt   227 100 228 100 

Tabell 8. Sammanfattning elförbrukare. 
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Diagrammen i figur 17 och 18 visar mer överskådligt fördelning av elförbrukningen 

mellan de olika komponenterna vid första valideringen. 

 

Figur 17. Mätperiod 1, Största förbrukare. 

 

Figur 18. Mätperiod 1, Förbrukare gruppvis 
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Diagrammen i figur 19 och 20 visar mer överskådligt fördelning av elförbrukningen 

mellan de olika komponenterna vid andra valideringen. 

 

Figur 19. Mätperiod 2, Största förbrukare 

 

Figur 20. Mätperiod 2, Förbrukare gruppvis 
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4.3 Värmeförbrukning 

 

Tabell 10 visar den beräknade effekt som krävs för uppvärmning av substrat till önskad 

temperatur. Fördelningen av värmeeffektbehovet för värmesystemet visas i figur 21-22 

där kolumnen ”Övriga värmeförbrukare” är den del av totala värmeenergin som går till 

annat än att värma substratet så som gasuppgraderingsprocessen. 

 

  

Validering 1 

(kW) 

Validering 2 

(kW) 

Hex 30.01 140 164,84 

Hex 30.02 110 118 

Hex 30.03 157,93 200,19 

Övriga värmeförbr.  148,07 72,97 
Tabell 9. Uträknat effektbehov VVX 

 

Figur 21. Upptagen effekt av värmeväxlare 

 

Figur 22. Upptagen effekt av värmeväxlare 
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4.4 Mätresultat centrifugalpumpar 

 

I tabell 11 visas mätresultaten från testerna på centrifugalpumpar. 

 

Varvtal 

Uppmätt 

effekt[kW] Tryck[bar] Flöde[m3/h] 

100 % 19,2 2 53 

90 % 17,5 2 43,5 

80 % 14 1,9 17,34 

70 % 10,5 1,7 0 

60 % Bakåtflöde Test avbrutet Test avbrutet 
Tabell 10. Mätresultat centrifugalpumpar 

4.5 Belysning 

 

Område Effekt [W] Antal lysrör Totalt [kW] 

Kontrollrum 35 4 0,14 

Elcentral 58 6 0,35 

Verkstad 58 38 2,2 

Process 58 120 6,96 

Övriga 

utrymmen 
35 30 1,05 

Totalt     10,7 

Tabell 11. Belysning 

Den totala effekten som går till belysning är 10,7kW enligt tabell 12. Alla lampor 

räknas vara tända vid valideringstillfällena då de utfördes på vardagar under normal 

bemanning av anläggningen. 
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5 Diskussion 
 

Målet med denna studie var att undersöka om det med enkla medel är möjligt att utföra 

en energikartläggning av biogasanläggningen More biogas. Undersökningen visar att 

kartläggning är genomförbart men det skulle kräva ytterligare tid att göra modellen mer 

exakt. Energikartläggningen hade kunnat utvecklas vad gäller bredd och noggrannhet 

genom att inte utelämna delar av processen och utföra längre mätningar. Hade samtliga 

energiförbrukare kartlagts hade man vid validering troligtvis sett en mindre differens 

vilket hade gjort modellen intressantare för simulering av längre driftperioder. Att 

simulera driften under ett dygn istället för en timme hade gett resultat som varit mer 

intressanta att studera gällande hur driften av anläggningen helst bör se ut. Intressant 

men tidskrävande arbete då drifttimmarna för de enskilda komponenterna inte loggas 

automatiskt och de skulle då behöva studeras på plats under hela arbetsdagar och även 

då är det svårt att få exakta resultat. 

 

Vi valde att arbeta i Excel för att det är enkelt och för att de flesta har någon form av 

kunskap om vad det är för typ av program. Ytterligare anledning var att data från 

styrsystemet sparades som Excel-filer. 

 

Resultatet från elmätaren visar att det inte var någon större skillnad gällande 

elkonsumtionen mellan båda mätperioderna även om driften av anläggningen såg 

annorlunda ut. Under validering 1 kördes matarbordet för fastgödsel med 

blandningspumpar medan vid validering 2 kördes processen endast med flytsubstrat 

men vid ett högre flöde. Beräknad energiförbrukning visade sig hamna något under 

uppmätt värde av elmätaren vilket ligger i linje med egna förväntningar eftersom vissa 

delar av processen uteslöts från kartläggningen. Hade däremot den beräknade effekten 

överskridit den avlästa hade använda metoder kunnat ifrågasättas i större utsträckning 

då det hade varit orimligt att anläggningen skulle förbruka mer än vad elmätaren visade. 

Så var nu inte fallet och resultaten sköt under elmätaren vilket indikerar att det finns 

mått av rimlighet i modellen.  

 

Utifrån tabell 9 kan följande läsas vad gäller de största elförbrukarna: 

 

• Högtryckskompressorerna stod för 25 %.  

• Omrörare för rötkammaren och substratbufferttanken stod för 9 % vardera. 

Dessa följs av omrörare för rötrestlager på 6 % 

• Pumparna på anläggningen är många och är en central del i processen på More 

Biogas men i energisynpunkt så är de relativt små förbrukare. 
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Inte heller förbrukningen av värmeenergi överskrider den effekt som pannan tillför 

värmesystemet. Effekt som inte tas upp av substratet i värmeväxlare kan tillskrivas 

gasuppgraderingen och övriga förluster så som strålningsvärme. Värt att 

uppmärksamma är att alla beräkningar på överförd värmeeffekt i värmeväxlare gjordes 

med verkningsgrad av 100 % vilket troligtvis förhåller sig dåligt till verkligheten. En 

försämring av verkningsgraden i beräkningarna hade påverkat effektbehovet per 

värmeväxlare väsentligt och hade gett oss en mindre differens men vilken 

verkningsgrad som är rätt att räkna med är svårt att säga.  

 

Utifrån tabell 10 kan man se att uppvärmning av substrat står för en stor del av 

anläggningens totala värmebehov. Det som styr effektbehovet i värmeväxlarna är flödet 

av substrat genom dem och de skall alltid uppnå en viss temperatur innan 

hygieniseringstankarna. Vid förändring av substratflöde eller minskad verkningsgrad i 

värmeväxlare måste vattenflödet balanseras manuellt av anläggningspersonalen genom 

att ändra varvtalet på pumparna. 

 

För att få mer exakta resultat för kartläggningen av värmeenergin hade därför främst 

verkningsgraden för värmeväxlare och möjligtvis även värmekapacitet för substrat 

behövts undersökas närmare. Verkningsgraden för en värmeväxlare försämras när 

beläggningar bildas på materialet och det hade varit av intresse för driften av 

värmesystemet att veta hur fort beläggningar byggs upp och när man helst bör rengöra 

dem. En indikering om hur värmeväxlarna ser ut på insidan kan fås med hjälp av 

tryckmanometrar monterade före och efter varje växlare. Då beläggningar skapar ett 

större motstånd för flödet kommer detta att visa sig som ett ökat tryckfall över 

värmeväxlaren. 

 

Substratblandningen skiljer sig beroende på årstid och vilket ursprung det har (gris, 

boskap, höns, matavfall osv.). Det är svårt att definiera egenskaperna för det och även 

om det skulle granskas noggrant i långa studier skulle man inte säkert kunna säga att det 

som är i systemet vid något tillfälle ser likadant ut. Cp-värdet är ett värde som ansågs 

rimligt på grund av att det är resultat från ett experiment som utförts på en liknande 

biogasanläggning, det kan skilja ifrån verkligheten men kan också vara svårt att 

bestämma med större säkerhet. 

 

Cp för substratblandningen hämtades ur (Andersson, 2011) där författaren har gjort 

experiment av Cp från en likvärdig biogasanläggning. Vi känner oss bekväma i att 

använda dessa värden i vårt arbete då (Andersson, 2011) har utfört ett noggrant 

experiment på flera mätpunkter vid 2 olika tillfällen. Värden liknar också det angivna 

värdet för Cp som kan läsas i värmeväxlarspecifikationerna vi erhållit från More 

Biogas.  
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Enligt (Biogasportalen, 2015) Innehåller 1 Nm3 biogas (97 % metan) 9,67 kWh.  

More biogasanläggning producerar i snitt 5500 Nm3 per dygn vilket innebär att  

53185 kWh produceras varje dygn. Ställs detta värde i förhållande till el och 

värmeförbrukningen under lika lång period kan man se hur stor del man förbrukar i 

förhållande till energiinnehållet i den producerande gasen. 

 

5448𝑘𝑊ℎ

53185𝑘𝑊ℎ
= 0,102 = 10,2% 

Elförbrukningen är således 10,2 % av den totala energin man får ut ifrån biogasen under 

mätperiod 1. 

9816𝑘𝑊ℎ

53185𝑘𝑊ℎ
= 0,185 = 18,5% 

Värmeförbrukningen är således 18,5 % av den totala energin man får ut ifrån biogasen 

under mätperiod 1. Under mätperiod 2 var substratflödet något större och 

värmeenergiförbrukningen blev då 21,8 %.  

Enligt resultatet från (Andersson, 2011) och (Berglund & Börjesson, 2003), som utförde 

kartläggningar av 2 liknande biogasanläggningar, där elförbrukningen uppgick till 10-

11 % och värmeförbrukningen 10-20% av energimängden i den producerade biogasen. 

Våra resultat förhåller sig bra till dessa. Detta värde innefattar förbrukare vi inte haft 

med i kartläggningen, så som gasuppgradering t.ex. 
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6 Slutsats 

Syftet var att med hjälp av en beräkningsmodell, försöka kartlägga energiflöden på 

More Biogas under rådande förutsättningar. Om man ställer anläggningens totala 

energiförbrukning (el + värme) mot energiinnehållet i producerad gas, visar resultatet 

från denna studie att anläggningen har en ungefärlig energiverkningsgrad på 3,5. Den 

visar även att de största förbrukarna är relativt konstanta och att de reglerbara delarna av 

processen har liten inverkan på effektbehovet.  

Möjlighet till vidare studier: 

• En mer omfattande utvärdering av värmesystemet utan den förutsättningen om 

att endast använda de verktyg som finns på plats. 

• Undersöka möjligheter för att utveckla automatisk reglering av värmesystemet. 

• Genomföra samma typ av tester som i denna rapport men över en längre period. 

• En mer omfattande studie om substratet och huruvida Cp förändras med 

sammansättningen. 

• Utföra energikartläggning på liknande anläggning. 
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Bilagor 

Bilaga A Storheter 

 

a  = Nivåskillnad  [m] 

Cp  = Specifik värmekapacitet  [J/kg°C] 

f  = Frekvens   [Hz] 

i  = Utväxling växellåda 

KP  = Riktningskoefficient, effektkurva 

KQ  = Riktningskoefficient, flödeskurva 

L  = Tankens längd  [m] 

ṁ  = Massflöde    [kg/sekund] 

n  = Verkningsgrad 

N  = Varvtal   [rpm] 

ns  = Synkrona varvtalet  [rpm] 

p  = Poltal  

P  = Effekt   [W] 

Pk  = Överförd effekt   [W] 

Pv  = Överförd effekt   [W] 

Q  = Volymflöde  [m3/h] 

r  = Tankens radie  [m] 

tv1  = Temperatur inlopp varmt medie  [°C] 

tv2  = Temperatur utlopp varmt medie [°C] 

tk1  = Temperatur inlopp kallt medie [°C] 

tk2  = Temperatur utlopp kallt medie [°C] 

V  = Volym   [m3] 

Vd  = Deplacerande volym  [m3] 

 

 


