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Sammanfattning 

I Sveriges miljömål ingår att Sveriges användning av förnybar energi år 2020 ska uppnå minst 50 

% av den totala energianvändningen. För att nå målen är ett alternativ att utnyttja förnyelsebara 

energikällor, såsom biogas. Biogas produceras genom rötning av organiskt material, och kan 

sedan uppgraderas för att få metangas som kan användas som drivmedel samt för el- och 

värmeproduktion. I Karlstads kommun sker insamling av matavfall, men eftersom ingen 

biogasanläggning finns på plats transporteras matavfallet till annan ort. Förslag har lagts fram för 

byggnation av en biogasanläggning, men för att uppnå den önskade ekonomiska lönsamheten 

vid anläggningen krävs större mängder matavfall än vad som idag finns tillgängligt.  

I detta projekt har samrötning av matavfall och biologiskt slam från pappers- och massabruk 

genomförts i syfte att undersöka om metanutbytet vid samrötning är högre än vid rötning av 

enbart matavfall. Skulle tillförsel av bioslam resultera i att önskad mängd producerad metangas, 

och i och med det den önskade ekonomiska lönsamheten, uppnås?  

Rötningsförsöken skedde i Karlstads universitets laboratorium i en semi-kontinuerlig, våt process 

under termofila förhållanden med en uppehållstid på 20 dygn. Samrötningen av matavfall och 

bioslam med blandningsförhållande bioslam:matavfall 1:2 genererade 371-467 mL metangas per 

gram VS, och var det blandningsförhållande vid samrötning som genererade högst metanutbyte. 

För Karlstad Kommun uppnås inte önskad metangasproduktion vid samrötning av matavfall och 

biologiskt slam från pappers- och massabruk, vid undersökt blandningsförhållande. Att blanda ut 

den befintliga mängden matavfall med en tredjedel bioslam skulle dock vara ett alternativ då 

större mängd substrat behövs, eftersom samma mängd metan då kan produceras fast med en 

mindre mängd matavfall. 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Sweden's environmental objectives include that Sweden's use of renewable energy in 2020 must 

achieve at least 50% of the total energy consumption. In order to achieve these objectives an 

option is to utilize renewable energy sources, such as biogas. Biogas is produced by anaerobic 

digestion of organic material, and can be upgraded to receive energy-rich methane gas. In the 

city of Karlstad food waste is collected; however there is currently no biogas plant within a 

suitable range. As a result the collected food waste is transported to another city. Proposals have 

been made for the construction of a local biogas plant, but to make the plant profitable would 

require higher levels of food waste than current levels. 

The purpose of this project is to investigate whether the methane yield at co-digestion of food 

waste and biological sludge from pulp and paper mills is higher compared to digestion of food 

waste on its own. Would the addition of biosludge result in the desired amount of produced 

methane gas, and profitability to make the plant viable? 

Digestion experiments took place in Karlstad University laboratory in a semi-continuous, wet 

process under thermophilic conditions with a retention time of 20 days. Co-digestion with the 

mixing ratio of biosludge:food waste 1:2 generated 371 to 467 mL of methane gas/g VS, and this 

was the mixing ratio at co-digestion which generated the highest methane yield. The city of 

Karlstad will not, with the mixing ratio investigated, achieve the desired methane production by 

co-digestion of food waste and biological sludge from pulp and paper mills. To dilute the existing 

amounts of food waste by a third biosludge would however be an option when larger amount of 

substrate is needed, by reason of the results showing that the same amount of methane can be 

produced but with a smaller amount of food waste. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Världens energiförbrukning uppgick år 2012 till 104 424 TWh och av dessa bestod 81 % av fossila 

bränslen där oljan representerar 33 %, kol 27 % och fossilgas 21 %. Andelen använd förnybar 

energi var ca 13 % och kärnkraft knappt 6 %. Sveriges energitillförsel uppgick år 2012 till ca 600 

TWh, där 30,4 % var oljeprodukter. Kärnkraft stod för 26,9 % och biobränslen, torv och avfall för 

22,9 % (Energimyndigheten 2011).  

Koldioxidutsläppen är de utsläpp som mest förstärker växthuseffekten. Det är också halten 

koldioxid i atmosfären som används som mått vid jämförelse av situationen nu och då, samt 

mängden växthusgaser vi kan tillåtas släppa ut i framtiden. År 2000 var halten koldioxid i 

atmosfären ca 370 ppmv (parts per million i volymsandelar), medan den innan 

industrialiseringen var ca 280 ppmv. För att undvika en global temperaturökning på 2℃ bör 

koldioxidhalten stabiliseras på 450 ppmv senast år 2100 (Miljöportalen 2010). Det är främst 

förbränning av fossila bränslen som orsakar de globala koldioxidutsläppen.  

I Sveriges miljömål ”Begränsad Klimatpåverkan” står det skrivet att år 2020 ska Sveriges 

användning av förnybar energi uppnå minst 50 % av den totala energianvändningen, 

energianvändningen ska effektiviseras med 20 % jämfört med energianvändningen 2008 och i 

transportsektorn ska användningen av förnybar energi vara av storleken 10 % (Naturvårdsverket 

2015). En vision finns också att år 2050 är Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser noll 

(Naturvårdsverket 2014). För att nå målen är ett alternativ att utnyttja förnyelsebara 

energikällor, såsom biogas.  

I Sverige produceras ca 1,5 TWh biogas per år, och den teoretiska biogaspotentialen beräknas 

vara ca 14-17 TWh per år, varav 3 TWh kommer från avfall från hushåll och industri. Resterande 

mängd finns i lantbruksrelaterade biomassor (Nordberg 2006). Uppgradering av biogas innebär 

att energiinnehållet höjs genom avskiljning av koldioxid, vilket gör det möjligt att använda gasen 

som fordonsgas samt för el- och värmeproduktion (Paulson, von Bahr 2014). Som en del i 

visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 är att Sverige år 2030 bör ha en 

fossiloberoende fordonsflotta (Naturvårdsverket 2014). Vid biogasproduktion genom rötning av 

vissa tillåtna organiska avfall uppstår även en rötrest som på grund av sitt höga näringsinnehåll 

kan användas som biogödsel, viket skulle ersätta konstgödsel inom jordbruket (Carlsson, Uldal 

2009). 

1.2 Bakgrund  
I Karlstad Kommun samlas det in matavfall, och förslag har lagts fram att bygga en 

biogasanläggning för omhändertagande av avfallet.  År 2012 samlades det in 50 kg matavfall per 

invånare, 4340 ton, som kördes till Jönköping för behandling. Samtidigt måste det idag, på grund 

av underskott av biogas, transporteras gas till kommunen (Pär Larsson, Karlstad Energi). Detta 

innebär höga transportkostnader och en egen biogasanläggning önskas, men för att få 

ekonomiskt stöd från Karlstads Stadshus AB ställs kravet att biogasanläggningen omhändertar 
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10 000 ton rötbart avfall per år. Detta för att uppnå önskad ekonomisk lönsamhet i projektet 

(Kommunstyrelsen, Karlstads Kommun). 

Tidigare studier visar att samrötning av matavfall och biologiskt slam från pappers- och 

massabruk bildar mer biogas än om avfallen rötats var för sig (Jakobsson Åhs 2014 ; Lin et al. 

2012). 

Vid Sveriges pappers- och massabruk genereras varje dag stora mängder slam när fabrikernas 

avloppsvatten renas. Biologiskt slam, så kallat bioslam, erhålls efter biologisk rening och 

innehåller främst mikroorganismer. Bioslam innebär höga kostnader för omhändertagande på 

grund av avvattningssvårigheter, då slammet har en låg halt organiskt material och i och med det 

låg biogaspotential. Det höga vatteninnehållet innebär att slammet är problematiskt att 

förbränna. Sedan 2005 är det inte längre tillåtet att lägga organiskt avfall på deponi, och det är 

därför relevant att slammets alternativa användningsområden undersöks (Höglund et al.). Stora 

Enso Skoghalls bruk producerade år 2014 ca 193 000 m3 bioslam, med en medeltorrhalt på 1,8 % 

(personlig kommunikation Lennart Vieweg, Stora Enso).  

1.3 Syfte och mål  
Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att utnyttja dessa avfallsströmmar genom att 

framställa biogas med hjälp av samrötning, vilket skulle möjliggöra och underlätta 

biogasframställning på fler orter än vad som sker idag. Desto mer biogas som kan produceras, 

desto mer ekonomiskt lönsamt blir det att i Karlstad bygga en biogasanläggning. 

Målet med projektet är att mäta mängden producerad metangas vid samrötning under termofila 

förhållanden i jämförelse med om matavfall och bioslam från pappers- och massabruk rötats var 

för sig, samt att undersöka vilket blandningsförhållande som lämpar sig bäst vid samrötning. 

Målet är även att jämföra rötrestens innehåll av tungmetaller med tillåtna gränsvärden för 

jordförbättringsmedel.  

Är samrötningspotentialen så pass hög att argumenten för en byggnation av en biogasanläggning 

i Karlstad kan styrkas ytterligare?  
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2. Teori 

2.1 Historia  
Sedan 1960-talet har biogas producerats i de svenska avloppsreningsverken, från början i syfte 

att reducera mängden slam som bildats men i och med oljekriserna på 1970-talet även för att 

minska miljöproblemen och människans beroende av oljan. Sedan 1990-talet har ett antal 

biogasanläggningar byggts i Sverige, där avfall från till exempel livsmedelsindustrier och 

slakterier samt matavfall från till exempel storkök och hushåll behandlas (Biogasprotalen 2014). 

En samrötningsanläggning är en biogasanläggning där olika typer av organiskt material rötas, ej 

avloppsslam, och idag finns 23 samrötningsanläggningar utspridda i Sverige (Paulson, von Bahr 

2014).  

2.2 Mikrobiologi 
Vid biogasproduktion bryter mikroorganismer ner organiska ämnen och bildar biogas. Denna 

biologiska nedbrytning sker anaerobt, dvs. utan närvaro av syre (Jarvis, Schnürer 2009). Biogas 

består främst av metan (55-70%) och koldioxid, men även små mängder av bl.a. vattenånga och 

svavelväte (Igoni et al. 2008). Denna rötningsprocess sker naturligt t.ex. i magen på idisslande 

djur och i våtmarker (Jarvis 2004).  

De organiska ämnena, substraten, fungerar som mikroorganismernas ”mat”. För att 

mikroorganismerna ska trivas krävs, förutom mat, en lämplig omgivning där olika faktorer är 

viktiga: temperatur, pH, saltkoncentration och syrehalt. De olika mikroorganismerna har olika 

behov, och det är alltså viktigt i en biogasprocess att hålla en lämplig omgivande miljö för de 

många aktiva mikroorganismerna. Typiskt för biogasprocessen är att mikroorganismerna tar 

tillvara på varandras nedbrytningsprodukter som substrat (Jarvis, Schnürer 2009).  

Rötningsprocesserna kan sägas vara torra eller våta. I en torr process har materialet en torrhalt 

på ca 30 % TS, medan en våt rötprocess endast har en torrsubstanshalt på ca 2- 10 % TS (Persson 

2005).  

Rötningsprocessen kan delas in i fyra steg; hydrolysen, fermentering/syrabildning, acetatbildning 

och metanbildning. I hydrolysen bryts de svårlösta föreningarna i substratet med hjälp av 

enzymer ned till enkla lösliga föreningar; ättiksyra, vätgas, koldioxid, fettsyror, aminosyror och 

enkla sockerarter (Appels et al. 2008). Den bildade ättiksyran, koldioxiden och vätgasen kan 

direkt konsumeras av metanbildande mikroorganismer, metanogener. Fermentering, eller 

jäsning, innebär att det övriga hydroliserade, organiska materialet omvandlas till koldioxid, 

vätgas samt flyktiga fettsyror (VFA). I det tredje steget sker acetatbildning då acetogener av de 

flyktiga fettsyrorna bildar ättiksyra, vätgas och koldioxid (Nordberg 2006).  Vid metanbildningen 

bildas av metanogener biogas bestående av metan och koldioxid (Jarvis, Schnürer 2009). De 

olika stegen i nedbrytningsprocessen visas i figur [1]. 
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Figur 1. Förenklad, schematisk bild över nedbrytningsstegen i en anaerob nedbrytningsprocess. Efter Dalemo 

et. al (1993).  

 

Där är två typer av metanogener som är inblandade i rötningen: aceticlastiska och 

hydrogenotrofa metanogener, vilka svarar för 70 % respektive 30 % av den bildade metangasen. 

De aceticlastiska metanogenerna producerar metan när de konsumerar ättiksyra, och de 

hydrogenotrofa tillvaratar koldioxid och väte för att bilda metan och koldioxid. Metanogenerna 

är de bakterierna i biogasprocessen som är mest känsliga mot stress, såsom för hög halt 

ammonium eller VFA. Metanogenernas konsumtion av VFA måste gå parallellt med 

acetogenernas VFA-produktion för att hålla jämnt pH. Inhibering av metanogenerna kan därför 

resultera i sänkt pH, vilket i sin tur skadar rötningsprocessen (Kayhanian 1999).  

2.3 Driftparametrar 
Rötning, anaerob nedbrytning, är en levande process där ett flertal faktorer påverkar. Dessa 

faktorer beskrivs kortfattat i detta avsnitt. 

2.3.1 Reaktorer/Rötkammare 

Rötningen sker normalt i ett steg, enstegsrötning, eller i två steg, tvåstegsrötning. Användning av 

enbart en rötkammare för hela rötningsprocessen kallas enstegsrötning, medan processen i 

tvåstegsrötning delas upp på så sätt att hydrolys och fermentering sker i ett första steg och 

metanbildningen i nästkommande (Inger 1997). En tvåstegsprocess är passande när det 

inmatade substratet innehåller mycket lättnedbrytbart material och hydrolysen går snabbt. 

Fördelen med tvåstegsrötning är möjligheten att separera syrabildningen och 

metanproduktionen. Detta ökar stabiliteten i rötningsprocessen genom att försurningsfasen i 

den första rötkammaren kontrolleras, och därmed förhindras inhiberingen av metanogenerna i 

den andra rötkammaren (Lin et al. 2012). 
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En vanlig typ av reaktor är Continuously Stirred Tank Reactor (CSTR) där substratet, med hjälp av 

omrörare, totalomblandas. En SCSTR (Semi Continuously Stirred Tank Reactor) är även den 

totalomblandad, men matningen sker då semikontinuerligt (Jarvis, Schnürer 2009). 

2.3.2 Rötmaterialets sammansättning 

Substrat kallas det organiska material som rötas vid biogasproduktion, och olika substrat har 

olika sammansättning. Torrsubstanshalten (TS-halten) anger mängd torr massa som återstår av 

ett material efter att vatteninnehållet avdunstats, vanligtvis vid temperatur 105℃. Volatile Solids 

(VS-halten) anger ett materials andel organiskt material. Det är denna del av TS som kan brytas 

ned i processen i rötkamrarna och bidra till produktionen av biogas. VS bestäms genom 

förbränning i ugn med temperatur 550℃, och är TS minus mängden kvarvarande aska. Viktigt att 

ta i beaktande är att det i VS kan finnas ämnen som det inte går att producera biogas ur, t.ex. 

plast (Carlsson, Uldahl 2009). Ett substrat med för hög andel TS är svårpumpbart, medan en för 

hög vattenhalt innebär svårigheter vid t.ex. transporter.  

Mikroorganismerna i den anaeroba nedbrytningsprocessen behöver näringsämnen såsom fosfor, 

kol, kväve samt vitaminer. Förhållandet mellan kol och kväve, C/N-kvoten, är viktig då kolet 

fungerar som energikälla för mikroorganismerna och kvävet påverkar deras tillväxthastighet. Ett 

överskott på kväve skapar ammoniumackumulering och högre pH i processen (Carlsson, Uldal 

2009). Ett kväveunderskott leder i sin tur till att populationen av mikroorganismer minskar och 

nedbrytningen avtar (Igoni et al. 2008). Tidigare studier visar att C/N-kvoten bör hållas inom 

intervallet 22-35 för en stabil nedbrytningsprocess (Kayhanian, Hardy 1994). Enligt Jarvis och 

Schnürer (2009) är fungerande värden på C/N-kvoten mellan 10-30, med optimum mellan 15 och 

25.  

2.3.3 Biogasproduktion och organisk belastning 

Mängden producerad biogas är en parameter på hur väl processen fortskrider. Det bildas 

normalt ca 1-3 m3 biogas per m3 rötkammarvolym och dygn, och en lägre biogasproduktion kan 

ses som en indikation på störning. I biogasprocessen sker hela tiden nedbrytning av det tillförda 

organiska materialet och tillförs inget nytt material stannar processen av. Mängden tillfört 

substrat per tidsenhet anges av processens organiska belastning, vilken ofta förkortas OLR 

(Organic Loading Rate) och mäts i kg VS per m3 rötkammare och dygn. En termofil process 

belastas vanligtvis med 4-5 kg VS per m3 rötkammare och dygn, medan en mesofil process 

endast har en normalbelastning på 2-3 kg VS per m3 rötkammare och dygn. Är den organiska 

belastningen för hög riskeras processinstabilitet genom att halten VFA ökar med ökat tillflöde av 

protein och fett. Detta kan medföra obalans i processen, då VFA bör förbrukas i samma takt som 

det tillförs (Jarvis, Schnürer 2009). Vid kontinuerlig rötning tillförs organiskt material i ett jämnt 

flöde över dygnet in i rötkammaren, men rötning kan också ske satsvis då inget nytt substrat 

tillförs under processens gång (Biogasportalen 2014).  

2.3.4 Uppehållstid 

Solids Retention Time (SRT) är slammets uppehållstid i reaktorn, och Hydraulic Retention Time 

(HRT) är vätskans uppehållstid. Dessa anges vanligtvis i dygn och är oftast lika långa (Appels et al. 

2008). Vid återföring av rötrest till rötkammaren blir SRT längre är HRT. För en biogasprocess är 

uppehållstiden vanligen 10 – 25 dygn (Jarvis, Schnürer 2009).  
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2.3.5 Temperatur 

Termofil rötning sker vid temperaturerna 50-60℃, och i denna process går nedbrytningen av de 

organiska ämnena nästan dubbelt så snabbt som mesofil rötning, som sker mellan 

temperaturerna 25-40℃. Detta innebär att materialet vid termofil rötning inte behöver 

uppehållas i rötkammaren lika länge, vilket leder till att storleken på rötkammaren kan minskas. 

Den mesofila rötningsprocessen är dock stabilare och mindre känslig för temperaturförändringar 

samt störningar. Ytterligare en fördel med termofil rötning är att patogener i högre grad 

reduceras (Appels et al. 2008). Det är viktigt med stabil temperatur, och för att uppnå jämn 

temperatur i hela reaktorn används ofta omrörning vilket i sin tur även underlättar en god 

kontakt mellan substrat och mikroorganismer (Deublein, Steinhauser 2008).  

2.3.6 pH 

De olika mikroorganismerna har olika optimala pH och pH-känslighet. Metanogenerna är de 

mest känsliga och trivs bäst inom intervallet 6,5–7,2 (Appels et al. 2008). Den anaeroba 

nedbrytningsprocessen fungerar bäst vid neutralt pH (6,5–7,5). En stabil och balanserad pH-nivå 

är viktig för en välfungerande process. Sjunker pH under önskad nivå kan det vara en indikation 

på ökad mängd organiska syror i rötkammaren (Inger 1997). Hög andel fett i det inmatade 

substratet kan leda till produktion av långa fettsyror vilket medför sjunkande pH om de inte 

konsumeras tillräckligt snabbt (Carlsson, Uldahl 2009). En jämn och relativt hög alkalinitet 

eftersträvas för att behålla ett stabilt pH, då alkalinitet är ett mått på processens buffertförmåga. 

En för hög alkalinitet kan innebära att mer ammonium frigörs vilket hindrar metanbildarna. Låg 

alkalinitet kan vara ett mått på att produktionen av VFA i nedbrytningsprocessen är för hög i 

förhållande till metanbildningen, vilket är vanligt vid uppstart, variationer i temperatur, 

överbelastning samt om mikroorganismerna utsatts för aktivitetshämmande ämnen (Jarvis, 

Schnürer 2009). Komponenterna som främst påverkar alkalinitet är halten koldioxid som står i 

jämvikt med bikarbonat, men även ammonium och ammoniak spelar in (Gray 2004). 

2.3.7 Ammonium 

Ammonium produceras vid nedbrytning av främst proteiner i substratet. Ett protein är en lång 

kedja bestående av alpha-aminosyror, som under hydrolysen reduceras till mindre beståndsdelar 

och ammonium frigörs/produceras. Vid höga halter ammonium hämmas metanogenerna och 

därmed metanproduktionen. Vid ammoniumnivå 1200 mg/L börjar inhibering av 

metanogenerna ske, och det är därför viktigt att halten hålls låg. Vid normal ammoniumnivå 

bryter mikroorganismerna ner ammoniumet till organiskt kväve, detta för att kunna växa och 

förökas (Kayhanian 1999). Termofila rötningsanläggningar är känsligare för ammonium än 

mesofila (Carlsson, Uldal 2009). Enligt Kayhanian (1994) bör den totala ammoniumkvävehalten 

ligga inom intervallet 300-1000 mg/L för en termofil process i jämvikt, där optimum är ca 750 

mg/L. 

Hög koncentration ammoniak kan resultera i att VFA ackumuleras i reaktorn, vilket kan leda till 

processfel. I ett försök genomfört av Banks et al. (2011), där rötning av matavfall under en längre 

period undersöktes, skedde en radikal ökning av VFA i reaktorn efter dag 300. 

Ammoniakkoncentrationen hade fram till dess stadigt ökat och var vid aktuell tidpunkt ca 5000 

mg/L. Enligt Banks et al. (2012) kan detta motverkas genom att tillsätta kobolt eller selen i 
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processen. Banks menar att den lägsta rekommenderade nivån av selen och kobolt är 0.2 

respektive 0.35 mg/L, vid måttlig organisk belastning (se avsnitt 2.3.3).  

2.4 Rötrest 
Substratet bryts inte ner fullständigt i rötkamrarna utan rötrest bildas som slutprodukt. Orsaken 

till att rötrest kan vara lämpligt som biogödsel beror bland annat av att organiskt bundna mineral 

såsom magnesium fosfor, kväve och kalium under rötningsprocessen frisätts och koncentreras 

vilket gör dem lättare för växterna att ta upp (Jarvis, Schnürer 2009). Rötresten innehåller, 

förutom organiskt material och vatten, även de näringsämnen som tillförts rötkammaren med 

inmatat substrat. Näringsinnehållet kan göra det lämpligt som jordförbättringsmedel (Granström 

2014). För att rötrest från rötning av organiskt avfall ska få kallas biogödsel finns idag i Sverige 

ett frivilligt certifieringssystem, SPCR 120, för att kvalitetssäkra biogödsel, och den godkända 

biogödseln får då kvalitetsmärkas med symbolen ”CERTIFIERAD ÅTERVINNING”. Den valfria 

certifieringen innebär att kvaliteten på biogödseln säkras, då hela kedjan från råvara till 

slutprodukt synas (Biogasportalen 2014). REVAQ är Svenskt Vattens frivilliga certifieringssystem 

och berör slam från avloppsreningsverk. Problematiken kring att tillvarata rötrest berör bl.a. 

innehållet av tungmetaller, och riktvärden för metallhalter i biogödsel och rötslam enligt 

certifiering framgår av tabell 1.  

Tabell 1. Gränsvärden för metallhalter i biogödsel och rötslam  

enligt SPCR 120 respektive REVAQ.  

Metall SPCR 120 [mg/kg TS] Revaq [mg/kg TS] 

Bly 100 100 
Kadmium 1 2 
Koppar 600 600 
Krom 100 100 
Kvicksilver 1 2,5 
Nickel 50 50 
Zink 800 800 

 

Det finns idag ingen certifiering för rötrest där slam från massaindustrin använts som substrat, 

vilket innebär att rötrester från samrötning innehållande biologiskt slam från pappers- och 

massabruk inte kan certifieras (Berg et al. 2011). 

2.5 Samrötning 
Samrötning innebär att två eller fler substrat blandas. Fördelar med detta är att det kan bli en 

mer effektiv och mer stabil biogasprocess på grund av att rätt blandning ökar möjligheten att få 

optimal näringssammansättning och struktur på det inmatade substratet.  Substraten kan 

komplettera varandra näringsinnehållsmässigt vilket ger en mer allsidig sammansättning. 

Mikroorganismer mår bäst av allsidig kost, och nöjda mikroorganismer resulterar i bättre 

gasutbyte. Blandning av substrat kan även reducera tekniska problem såsom pumpning och 

omrörning, samt vara ett alternativ för att få ökad substratvolym (Carlsson, Uldal 2009).  

Enligt Berg et al. (2011), som utvärderat samrötningspotentialen hos bioslam från massa-

/pappersbruk, genererar samrötning med andra substrat betydligt mer gas per gram VS och per 
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volym rötkammare, och matavfall var det samrötningssubstrat som gav bäst utrötning och högst 

metanproduktion per rötkammarvolym under satsvisa försök och mesofila förhållanden.   

Tidigare försök genomfört av Jakobsson Åhs (2014) visar att semikontinuerlig samrötning av 

matavfall och bioslam, under mesofila förhållanden och med en blandning av 1:1, baserat på VS-

halt, gav högre metanutbyte i mL/g VS jämfört med rötning av enbart bioslam respektive 

matavfall. Blandningsförhållandet 1:1 genererade 420-480 mL metan/g VS. 

Ett försök genomfört av Lin et al. (2012), där samrötning av matavfall och slam från pappers- och 

massabruk skedde satsvis under mesofila förhållanden, utvisade att rötning med 

blandningsförhållandet 1:1 producerade mer metan per gram VS (256 mL/g VS) i jämförelse med 

förhållandena 1:3 respektive 3:1 (123 respektive 144 mL/g VS).   

Lin et al. (2013) samrötade satsvis matavfall och biologiskt slam från pappers- och massabruk i 

en tvåstegsprocess i syfte att undersöka vätgas- samt metanproduktionen. Den avslutande 

metanbildningen skedde under termofila förhållanden. Blandningsförhållandena som 

undersöktes var 4:0, 3:1, 2:2, 1:3 och 0:4, och det förhållande som genererade mest metan per 

gram tillfört VS (432,3 mL/g VS) var förhållandet 2:2.  Denna reaktor genererade 67 % mer metan 

än reaktorn med enbart bioslam som substrat, och 88 % mer än endast matavfall.  
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3. Metod 

3.1 Laboratorieuppställning 
Rötningen var våt enstegsrötning och skedde i fyra semikontinuerligt matade reaktorer, vardera 

med en volym på 10 liter. Semikontinuerligt innebär att reaktorerna matas mer intermittent än 

vid kontinuerlig rötning. Innan försöken startades tömdes och rengjordes reaktorerna och fylldes 

med 9 liter ymp. Omrörningen i reaktorerna var automatiserad och datorstyrd. Rötresten leddes 

ut genom en slang till ett uppsamlingskärl placerat på golvet under respektive reaktor, se figur 

[2]. 

 

 
 Figur 2. Laboratorieuppställning av en reaktor. 

3.1.1 Ymp 

Ymp är mikroorganismerna som ska bryta ner det organiska materialet till biogas. Ympen som 

använts i detta projekt hämtades från Karlstad Kommuns avloppsreningsverk Sjöstadverket där 

slam rötas i en termofil process, vilket innebär att mikroorganismerna är anpassade till en 

temperatur på 55℃. Det är vid denna temperatur rötningsförsöken sker. Ympen bör i minsta 

möjliga mån komma i kontakt med luft på grund av de många syrekänsliga mikroorganismerna, 

varför uppsamlingskärlet fylldes helt. En del organismer kan emellertid konsumera luft, så de 

små mängder som tillkommer ympen vid upphällning innebär inga större problem för ympens 

aktivitet. Luften konsumeras vanligtvis fort vilket leder till att ympen snabbt blir tillräckligt 

syrefri. När ympen hämtats placerades den i samma temperatur som rötningsförsöken ska 
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genomföras vid, dvs. 55℃. Inkubering görs för att det mesta av det kvarvarande organiska 

materialet ska brytas ned och biogasproduktionen avstanna, i syfte att undvika osäkerhet och 

förväxling vid biogasproduktion från det under försöket tillsatta organiska materialet (Avfall 

Sverige 2011). Avgasningen skedde i 6 dagar. 

3.2 Utförande 
Tillförande av substrat skedde dagligen med hjälp av en plastspruta. För att underlätta 

matningen användes en mixer för att finfördela substratet. Den organiska belastningen är 

normalt 4-5 g substrat per liter och dygn, vilket vid reaktorvolymen 9 liter ger en belastning på 

36-45 g per dag, ekvation [1]. För anpassning till laboratorieuppsättningen användes 10 g per 

dag. Den låga organiska belastningen kan medföra att problem som kan uppstå vid högre 

belastning inte uppkommer, se avsnitt 2.3.3.  

𝑂𝐿𝑅 =  
𝑄∗𝑆

𝑉
    [1] 

Där  

OLR = Organic Loading Rate, organisk belastning [g/L, dag] 

Q = Volymflöde substrat [L/dag] 

S = Koncentration substrat i inflödet [g VS/L] 

V = reaktorns aktiva volym [L] 

För att uppnå den eftersträvade uppehållstiden (SRT) på 20 dagar användes en centrifug med 

namnet Rotofix 32A för avvattning av slammet till önskad tjocklek, alternativt utspädning av 

substratet med avjoniserat vatten. Detta för att få den önskade volymen 0,45 liter, ekvation [2].  

𝑆𝑅𝑇 =  
𝑉

𝑄
  [2] 

3.3 Försöken 
Försöksserie 1: Under försöksserie 1 skedde rötning av matavfall och rötning av biologiskt slam 

från massa- och pappersbruk separat i två tankar vardera. Denna period sträckte sig över 40 

dagar. Reaktor 1 och 2 matades med biologiskt slam från Stora Enso Skoghall 

(blandningsförhållande 1:0), och reaktor 3 och 4 matades med matavfall (0:1).  

Försöksserie 2: Under försöksserie 2 skedde blandning av substraten. Två av reaktorerna 

matades med en tredjedel matavfall och resten bioslam, och de två resterande reaktorerna med 

en tredjedel bioslam och resten matavfall. Denna period sträckte sig över 20 dagar. Reaktor 1 

och 2 matades med störst andel bioslam (2:1), och reaktor 3 och 4 med störst andel matavfall 

(1:2).  

Blandningsförhållanden och försöksserier visas i tabell [2]. 
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Tabell 2. Blandningsförhållande för respektive försöksperiod och reaktor. 

Blandningsförhållande slam:matavfall Försöksperiod  Reaktor 

1:0 1  1 & 2 
2:1 2  1 & 2 
1:2 2  3 & 4 
0:1 1  3 & 4 

 

Substraten förvarades i kylskåp under försöken. Ympen byttes inte ut inför försöksperiod 2.  

3.4 Övervakning 

3.4.1 Substratsammansättning  

TS för substrat, ymp och rötrest togs fram genom APHA, standard 2540 B. Det togs två prover av 

varje, och proverna torkades i ugn med temperaturen 103℃, och vägdes sedan på en våg som 

visar fyra decimaler. VS framtogs genom APHA, standard 2540 E. De i 103℃ torkade TS-proverna 

placerades i brännugn med temperaturen 550℃ under 20 minuter, därefter vägdes de. Proverna 

som togs bestod av 20 mL för bioslam och ymp, samt 10 mL för matavfallet. Resultaten redovisas 

i tabell [3] och [4]. 

Tabell 3. Inmatat substrat samt ymp, försöksperiod 1.  

Substrat TS [g/L] VS [g/L] Volym substrat för inmatning (L) OLR 

Ymp 26,7 16,6 - - 
Matavfall 166 151 0,066 1,11 
Bioslam 25,4 21,8 0,459 1,11 

 

Hur substraten ser ut visas i figur [4]. 

 

 
Figur 4. Till vänster: matavfall till en reaktor. Till höger: bioslam till en reaktor. 
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Tabell 4. Analysresultat av inmatat substrat samt ymp, försöksperiod 2.  

Substrat TS [g/L] VS [g/L] Volym substrat för inmatning (L) OLR 

Ymp 26,7 16,6 - - 
Matavfall 166 151 0,022 : Reaktor 1 och 2 

0,044 : Reaktor 3 och 4 
0,37 
0,74 

Bioslam 25,4 21,8 0,306 : Reaktor 1 och 2 
0,153 : Reaktor 3 och 4 

0,74 
0,37 

 

Volymen inmatat substrat skiljer sig åt beroende på blandningsförhållande samt TS- och VS-halt, se 

figur [5] och tabell [4]. 

 
Figur 5. Exempel på hur skillnaden kan se ut mellan volym inmatat substrat under försöksserie 2.  

Till vänster: substrat till reaktor 1 och 2. Till höger: substrat till reaktor 3 och 4. 

Substratens sammansättning analyserades, och resultaten redovisas i tabell [5].    

Tabell 5. Resultat extern analys av substratens sammansättning.  

Substrat Fett [g/kg] Kolhydrat [g/kg] Protein [g/kg] C/N 

Slam 4,5 7,13 8,38 11 
Matavfall 26 113 21,06 18 

 

3.4.2 Biogasproduktion och gassammansättning 

Biogasen som producerades i rötkamrarna samlades upp i gaspåsar och dess mängd och kvalitet 

mättes varje dag. Mängden producerad biogas mättes manuellt med en 100 ml glasspruta, figur 

[3], och gasens sammansättning analyserades dagligen i en gaskromatograf. Gaskromatografen, 

av modell Clarus 480, har en flamjonsdetektor och bärgasen är helium. Gaskromatografen 

arbetar vid injektionstemperatur 50℃, ugnstemperatur 40℃ och detektortemperaturen 150℃. 

Kolonnen är en Elite-5, 30 m x 0,25 mm x 0,25 um. En Hamilton 1 ml injektionsspruta användes, 

och mängden analyserad gas var 0,5 ml. Kalibrering gjordes en gång i veckan med en speciell 

kalibreringsgas bestående av 60.22 mol% metan och resten koldioxid, och olika koncentration av 

metan simulerades genom att injicera mer eller mindre mängd kalibreringsgas.  
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Metankoncentrationen i varje prov beräknades med ekvation [3] och [4]. 

𝑋 =
𝑌

𝐶𝑘
     [3] 

Där 

X = kalibreringsgasens area per procent metangas  

𝐶𝑘 = 60,22 %, halten metangas i kalibreringsgasen 

Y = värdet på topparean i GC vid 60,22 % metangashalt, kalibreringsgasen 

𝐶𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 =  
𝑍

𝑋
   [4] 

 

Där 

Cmetan = metankoncentrationen i gasproverna [%]  

Z = värdet på topparean i GC vid provtagningarna 

 

Eftersom volymen producerad biogas samt mängden inmatat VS per dag är kända kunde den 

specifika metangasproduktionen i mL metangas per g VS beräknas enligt ekvation [5]. 

𝑆𝐺𝑃 =
𝐶𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛∗𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

𝑉𝑆
  [5] 

Där 

SGP = Specifik gasproduktion [mL metangas/g VS i substrat] 

 
Figur 3. Glasspruta, 100 mL, som användes vid tömning av gaspåsarna. 

3.4.3 Temperatur 

Temperaturen i reaktorerna hölls med hjälp av datorstyrning på 55℃, och temperaturen 

kontrollerades även manuellt en gång i veckan. 
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3.4.4 pH 

Det aktuella pH-värdet i reaktorn samt hos substrat kontrollerades regelbundet med en pH-

detektor av märket Mettler Toledo.  

3.5 Rötrest 

3.5.1 Ammonium 

Halten ammonium studerades genom att rötresten filtrerades i syfte att separera vätskan från 

torrsubstansen. I ett ammoniumrör av märket Hach Lange LCK304 tillsattes 5 mL av den 

filtrerade vätskan. Efter 15 minuter analyserades provet i en fotospektrometer där 

ammoniumkoncentrationen avlästes.  

3.5.2 Tungmetaller 

Rötresten från försöksperiod 1 sändes till Eurofins för analys. Analysmetoderna redovisas i tabell 

[6]. 

Tabell 6. Analysmetoder för tungmetaller 

Metall Analysmetod 

Bly SS 028150-2 / ICP-MS 
Kadmium SS 028150-2 / ICP-AES 
Koppar SS 028150-2 / ICP-AES 
Krom SS 028150-2 / ICP-AES 
Nickel SS 028150-2 / ICP-AES 
Zink SS 028150-2 / ICP-AES 
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4. Resultat 

Nedan redovisas resultat från de två försöksserierna, och därefter en sammanställning. 

4.1 Försöksserie 1 
Reaktor 1 hade inledningsvis problem, och den 15e mätdagen startades reaktorn om med ny 

ymp. Reaktor 3 hade inledningsvis problem med läckage, men detta åtgärdades den 21a 

mätdagen. Denna reaktor hade även bekymmer med stopp i utmatningen av rötrest den 30e 

mätdagen, vilket förhindrade utflödet av gas. Detta åtgärdades genom skakning. Reaktor 2 hade 

också problem med stopp i rötrestuttaget mätdag 32. Från och med mätdag 18 matades 

reaktorerna varje dag.  

Fram till och med mätdag 15 var den aktiva reaktorvolymen 7 liter. Detta ändrades till 9 liter dag 

16, eftersom 7 liter ansågs vara för lite då mögel bildats i reaktorn. Förändringen av den aktiva 

reaktorvolymen påverkar inflödet till reaktorerna enligt ekvation [2], då önskad uppehållstid 

fortfarande är 20 dagar.  

Vilken reaktor som matades med vilket substrat redovisas i tabell [7]. Reaktorernas 

biogasproduktion per g VS, gasens metanhalt samt metanutbytet per g VS redovisas i figur [6], 

[7] och [8]. 

Tabell 7. Tillfört substrat till respektive reaktor. 

Reaktor Substrat 

1 Slam från pappers- och massabruk 
2 Slam från pappers- och massabruk 
3 Matavfall 
4 Matavfall 

 

 
Figur 6. Biogasproduktion vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av 

biologiskt slam från Stora Enso, och reaktor 3 och 4 matades med en slurry av matavfall. 
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Figur 7. Metanhalten i den producerade biogasen.  Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av biologiskt slam 

från Stora Enso, och reaktor 3 och 4 matades med en slurry av matavfall.  
 

Figur 8. Metanutbytet vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av 

biologiskt slam från Stora Enso, och reaktor 3 och 4 matades med en slurry av matavfall.  

Biogasproduktionen och metanutbytet, figur [8] och [6], skiljer sig mellan de olika substraten. 

Matavfall genererar mest biogas och metan per gram VS. Metanhalten i biogasen, figur [7] är 

däremot i stort sett lika för de båda substraten. I tabell [8] sammanfattas resultaten från 

försöksserieserie 1. Avvikande värden, det vill säga mätvärden från uppstartsperioden (fram till 

mätdag 16 för reaktorerna 1,2 och 4, samt fram till mätdag 21 för reaktor 3) och mätvärden som 

kan härledas till tekniska problem har plockats bort innan medelvärden beräknats. 
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Tabell 8. Sammanställning av gasutbytet och metanutbytet från varje reaktor under försöksserie 1. 

Medelvärden, försöksserie 1 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Reaktor 4 

Biogasproduktion [mL/g VS] 266 266 588 574 
Metanhalt 65 % 68 % 68 % 71 % 
Metanutbyte [mL/g VS] 174 180 400 405 

 

4.1.1 Rötrest försöksserie 1 

I tabell [9] presenteras resultat från Eurofins analys av tungmetaller i rötrest från försöksperiod 

1, i jämförelse med tidigare nämnda gränsvärden. Sammanställning av uppmätt pH och 

ammoniumhalt, samt rötrestens innehåll av växtnäringsämnen, redovisas i tabell [10]. 

Tabell 9. Halter tungmetaller [mg/kg TS] i rötresten efter försöksserie 1, jämfört med uppsatta gränsvärden. 

Metall SPCR 120 Revaq Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Reaktor 4 

Bly 100 100 7,8 7,2 9,7 8,3 
Kadmium 1 2 3,2 3,5 0,62 0,56 
Koppar 600 600 110 89 200 180 
Krom 100 100 160 95 290 390 
Nickel 50 50 94 56 190 250 
Zink 800 800 440 430 370 340 
 

Tabell 10. Sammanställning pH och ammoniumhalt, samt halter näringsämnen i rötresten  

efter försöksserie 1. 

 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Reaktor 4 

pH 7,59 7,47 7,75 7,60 
Ammoniumhalt filtrerad rötrest [mg/L] 0,178 0,192 0,043 0,025 
Totalkväve [g/kg ] 1,8 1,7 1,2 1,1 
Ammoniumkväve [g/kg ] 0,82 0,79 0,77 0,73 
Fosfor [g/kg] 0,28 0,26 0,26 0,24 

 

4.2 Försöksserie 2 
I figur [9] presenteras biogasproduktionen per gram VS under försöksserie 2. På grund av 

tekniska problem kunde den producerade biogasen till en början inte analyseras i 

gaskromatograf, och därför redovisas metanhalt och metanutbyte per gram VS från och med 

mätdag 17, se figur [10] och [11]. 

Vilken reaktor som matades med vilket blandningsförhållande redovisas i tabell [11].  

Tabell 11. Tillfört substrat till respektive reaktor. 

Reaktor Substratförhållande slam:matavfall 

1 2:1 
2 2:1 
3 1:2 
4 1:2 
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Figur 9. Biogasproduktion vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av 

biologiskt slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 2:1. Reaktor 3 och 4 matades med 

en slurry av biologiskt slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 1:2. 

 

 

 
Figur 10. Metanhalten i den producerade biogasen.  Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av biologiskt 

slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 2:1. Reaktor 3 och 4 matades med en slurry 

av biologiskt slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 1:2. 
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Figur 11. Metanutbytet vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. Reaktor 1 och 2 matades med en slurry av 

biologiskt slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 2:1. Reaktor 3 och 4 matades med 

en slurry av biologiskt slam från Stora Enso och matavfall, med blandningsförhållande 1:2. 

 

I tabell [12] sammanfattas resultaten från försöksserie 2. Avvikande värden i 

biogasproduktionen, det vill säga mätvärden från uppstartsperioden (fram till mätdag 2, endast 

för reaktor 4) och mätvärden som kan härledas till tekniska problem har plockats bort innan 

medelvärdena beräknats. Avvikande värden i metanhalt och metanutbyte (mätdag 17) har även 

de sållats bort innan beräkning av medelvärden. 

Tabell 12. Sammanställning av gasutbytet och metanutbytet från varje reaktor under försöksserie 2. 

Medelvärden, försöksserie 2 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Reaktor 4 

Biogasproduktion [mL/g VS] 431 415 521 594 
Metanhalt 75 % 74 % 75 % 74 % 
Metanutbyte [mL/g VS] 349 300 403 436 

 

4.2.1 Rötrest försöksserie 2 

Tabell [13] visar sammanställning av pH samt ammoniumhalt i rötrest från samtliga reaktorer. I 

tabell [14] redovisas den teoretiska mängden tungmetaller, beräknat utifrån resultaten 

tungmetaller från försöksserie 1, för respektive blandningsförhållande. 

Tabell 13. Sammanställning pH och ammoniumhalt i rötrest från försöksserie 2. 

 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 Reaktor 4 

pH 7,69 7,63 7,68 7,70 
Ammoniumhalt filtrerad rötrest [mg/L] 0,134 0,130 0,060 0,058 
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Tabell 14. De beräknade halterna tungmetaller i rötresten efter försöksserie 2,  

jämfört med uppsatta gränsvärden. 

Metall SPCR 120 
[mg/kg TS] 

Revaq 
[mg/kg TS] 

Slam:Matavfall 
2:1 

Slam:Matavfall 
1:2 

Bly 100 100 8 8,5 
Kadmium 1 2 2,43 1,51 
Koppar 600 600 130 160 
Krom 100 100 198,3 269 
Nickel 50 50 123,3 172 
Zink 800 800 408,3 382,7 

 

4.3 Sammanställning 
En sammanställning av biogasproduktion per gram VS, metanhalt och metanutbytet per gram VS 

för varje blandningsförhållande samt. standardavvikelser visas i tabell [15], och i figur [12] 

presenteras metanutbytet per gram VS och det teoretiska metanutbytet vid separat rötning av 

de båda substraten. I figur [13] presenteras en sammanställning av metanutbytet från samtliga 

reaktorer vid samtliga försöksserier. 

Tabell 15. Medelvärden från samtliga försöksperioder och substrat, samt standardavvikelser. 

 Slam Slam:Matavfall 2:1 Slam:Matavfall 1:2 Matavfall 

Biogasproduktion [mL/g VS] 266 +/- 35 423 +/- 71 556 +/- 62 580 +/- 26 
Metanhalt 66 % +/- 4 74 % +/- 1 74 % +/- 1 69 % +/- 4 
Metanutbyte [mL/g VS] 177 +/- 27 325 +/- 38 419 +/- 48 402 +/- 29 

 

Figur 12. Metanutbytet vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. Den röda färgen är substratet bioslam och den 

gröna matavfall. Blåa områden visar den synergieffekt som enligt försöken uppnås vid samrötning. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Slam:Matavfall 1:0 Slam:Matavfall 2:1 Slam:Matavfall 1:2 Slam:Matavfall 0:1

M
et

an
u

tb
yt

e 
[m

L/
g 

V
S]



 

21 
 

 
Figur 13. Sammanställning av metanutbyte vid rötningsförsök angivet i mL/g VS. De streckade linjerna härrör 

från försöksserie 2, och de heldragna från försöksserie 1 från och med mätdag 22. 

 

Variationer i pH under försöksserierna presenteras i figur [14].     

 

 
Figur 14. Variationer i pH för respektive blandningsförhållande.  

För att avgöra om en signifikant skillnad föreligger i metanutbyte (mL metan per gram VS) mellan 

olika blandningsförhållanden genomfördes ett tvåsidigt Students t-test, där ett värde under 0,01 

tyder på att det med 99 % sannolikhet existerar en skiljaktighet, tabell [16]. En tydlig olikhet ses 

för alla blandningar förutom en; att tillsätta 33 % bioslam till matavfall ger ingen signifikant 

effekt i metanutbytet jämfört med 100 % matavfall. Detta tyder på att inblandning av biologiskt 

slam i matavfall inte påverkar metanutbytet negativt, utan de båda substratmixerna kan ses som 

likvärdiga. 
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Tabell 16. Den statistiska möjligheten att två blandningsförhållanden genererar olika mängd metan, bestämt 

genom Students t-test. 

Slam:matavfall 1:0 2:1 1:2 0:1 

1:0 x 7,50367E-19 3,16585E-27 7,63898E-56 

2:1   0,0000586076 3,4008E-08 

1:2    0,182748 

0:1    x 

 

4.3.1 Karlstad 

– Nuvarande mängd matavfall i kommunen; 4 340 ton 

– Önskad mängd matavfall: 10 000 ton 

Vid beräkning genomfört med TS- och VS-halter, samt framtagna värden på metanutbyte, från 

detta projekt bestämdes mängd teoretiskt producerad metangas per år vid önskad mängd 

matavfall. För att uppnå den beräknade mängden metangas som fås vid rötning av 10 000 ton 

matavfall, undersöks möjligheten att blanda den nuvarande mängden matavfall med bioslam, 

med blandningsförhållandet 33 % bioslam och 67 % matavfall (1:2). Resultaten redovisas i tabell 

[17]. 

Tabell 17. Resultat beräkningar. 

Substrat Beräknad metanproduktion [m³/år] 

10 000 ton matavfall         643 200 
19 136 ton bioslam + 4 340 ton matavfall 

(blandningsförhållande 1:2) 
481 079 
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5. Diskussion 
Det uppmätta metanutbytet från försöksserie 1 med enbart bioslam respektive matavfall som 

substrat stämmer överens med tidigare försök, bland annat av Karlsson et al. (2011), som satsvis 

och under mesofila förhållanden rötade aktivt slam från pappers- och massabruk. Resultaten 

visade på metanutbytet 100-200 mL/g VS. Granström et al. (2014) gjorde liknande försök, då 

under termofila förhållanden, och fick resultatet 98-286 mL/g VS. Schott et al. (2013) rötade 

matavfall satsvis under mesofila förhållanden, med resultatet metanutbytet 332-400 mL/g VS. 

Ett försök genomfört av Lin et al. (2013), där rötning av matavfall genomfördes i en 

tvåstegsprocess där metanbildningen skedde under termofil temperatur, visar dock på ett 

metanutbyte på ca 50 mL/g VS. Jakobsson Åhs (2014) rötade matavfall semikontinuerligt under 

mesofila förhållanden, och uppnådde metanutbytet 330-481 mL/g VS.  

Uppvisade resultat av metanutbytet under försöksserie 2 är jämförbart med tidigare studier där 

samrötningspotentialen av matavfall och bioslam från pappers- och massabruk undersökts, t.ex. 

Jakobsson Åhs (2014) som under semikontinuerliga, mesofila förhållanden uppnådde 420-480 

mL metan/g VS vid blandningsförhållande 1:1. Lin et al. (2012) utvisade att satsvis rötning, under 

mesofil temperatur, med blandningsförhållandet 1:1 producerade 256 mL/g VS. Skillnader i 

dessa studier är att Lin et al. (2012) rötade satsvis medan Jakobsson Åhs (2014) rötade 

semikontinuerligt. Detta kan vara orsaken till olikheterna i metanutbytet. Den tidigare 

genomförda studien som bäst passar in på detta försök är Lin et al. (2013), där den avslutande 

metanbildningen skedde satsvis under termofila förhållanden. Metanutbytet blev då 432,3 mL/g 

VS, även här med blandningsförhållandet 1:1. Inga försök har hittats där det har genomförts 

samrötning med blandningsförhållande 2:1 eller 1:2.  

Resultaten vid samrötning med blandningsförhållande 2:1 bioslam:matavfall visade ökning i 

mängd producerad biogas och högre metanutbyte, jämfört med försöken då enbart bioslam 

rötades. Metanutbytet var vid blandningsförhållande 1:2 bioslam:matavfall jämfört med rötning 

av enbart matavfall tämligen likvärdiga, vilket skulle innebära att utblandning av matavfall med 

biologiskt slam från pappers- och massabruk är ett alternativ då större mängd substrat behövs. 

Samrötning inverkar alltså positivt på metanutbytet på så sätt att samma mängd metan kan 

produceras, men med en mindre mängd matavfall. I Karlstad Kommun skulle ej önskad mängd 

producerad metangas uppnås vid samrötning av matavfall och biologiskt slam, men genom att 

blanda i bioslam hamnar resultatet betydligt närmare det önskade jämfört med att enbart röta 

den mängd matavfall som i nuläget finns tillgängligt. Den producerade volymen biologiskt slam 

från Stora Enso Skoghall täcker utan svårighet behovet av slam.  

Rötresten vid rötning av enbart matavfall uppvisar att halterna av krom och nickel ej uppfyller 

kraven från SPCR 120 samt REVAQ, se tabell [8]. Rötresten vid rötning av enbart bioslam visar 

dessutom för höga nivåer av kadmium (en av två reaktorer visar för hög halt krom). Jakobsson 

Åhs (2014) analyserade rötresten från samrötning med blandningsförhållande 1:1, med 

resultatet att halterna av kadmium, nickel och krom var för höga för att uppfylla kraven från 

SPCR 120 samt Revaq. Detta stämmer överens med det teoretiska innehållet av tungmetaller i 

rötrest efter samrötning, tabell [14]. Det är möjligt att de höga halterna krom och nickel kommer 

från reaktorerna, från damm som nöts loss av omröraren. Detta försvårar bedömningen av 
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rötresten, men problemet med den höga halten kadmium kvarstår. I och med inblandning av 

biologiskt slam från industri blir rötresten svår att definiera. Volymerna slam som behövs är på 

grund av den låga torrhalten väldigt stora, och därför också rötrestvolymen. De stora volymerna 

kan innebära svårigheter vid hantering. 

Substraten analyserades med avseende på VS-halt, och eftersom plast precis som organiskt 

material förbränns i 550℃ kan VS-halten vara missvisande då plast inte producerar någon 

metangas. Matavfallets VS-halt framtagen inför dessa försök skiljde sig från varandra, och därför 

användes ett medelvärde mellan de två resultaten vilket kan ha påverkat resultatet till viss del. 

Analys av matavfallet genomförd av Eurofins visar en något lägre TS-halt än egna försök, något 

som kan förklaras med att substratet enligt Eurofins metod mixas till en slurry innan 

provtagning. Enligt Carlsson och Uldal (2009) har källsorterat matavfall vanligtvis TS-halten 30-35 

% där VS utgör ca 85 %, jämfört med VS 16 % av totalmassan som använts i denna studie. 

Beräkningar som genomförts som underlag för beslutsfattande angående byggnation av 

biogasanläggning i Karlstad Kommun har använt sig av Carlsson och Uldals siffror, vilket innebär 

att denna studies beräkningar skiljer sig från nämnda beräkningar. Den lägre VS-halten i denna 

studie resulterar i mindre mängd tillfört substrat per dag.  

De uppmätta ammoniumhalterna i rötrestfiltratet är låga, från 0,025 – 0,192 mg/L. Detta är långt 

under de nivåer som enligt litteraturen kan verka inhiberande på metanogenerna i 

rötkammaren, 1200 mg/L. Extern analys visar betydligt högre och mer rimlig ammoniumhalt i 

rötresten. Skillnaden mellan resultaten beror av att hela rötresten analyserats vid den externa 

analysen, och inte enbart filtratet. Halterna fosfor i rötresterna från försöksserie 1 stämmer 

överens med genomsnittligt fosforinnehåll i biogödsel från biogasanläggningar med 

hushållsavfall som dominerande substrat. Kvävehalterna är något lägre än genomsnittligt. Detta 

framgår även vid jämförelse av SPCR 120-certifierad biogödsel.  

Den organiska belastningen (OLR) är i denna studie låg, vilket medför att problem som kan 

uppstå vid högre belastning inte registreras. pH i studien låg inom önskat intervall vilket tyder på 

att ingen VFA-ackumulering skett. Vid längre pågående rötningsförsök genomförda av Banks et 

al. (2011), med matavfall som substrat, skedde en kraftig ökning av VFA efter ca 10 månader. 

Detta bör hållas i åtanke vid industriella processer.  

Tekniska problem med gaskromatografen resulterade i att den producerade biogasen i den 

andra försöksserien endast kunde analyseras mot slutet av försöksperioden. Försöksserie 2 

varade hälften så länge som försöksserie 1, detta på grund av tidsbrist. En längre försöksperiod 

där mätvärden på metanutbytet stabiliserat sig är önskvärt för tydligare resultat. I och med att 

en tydlig biogasproduktion kan utvisas från och med dag 1 under den andra försöksserien kan 

antagandet göras att även metanproduktionen varit jämn sedan uppstart.  
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5.1 Möjlig fortsättning 
Fortsatt kontinuerlig/semikontinuerlig samrötning av matavfall och slam från pappers- och 

massabruk under termofil temperatur med fler blandningsförhållanden bör undersökas, med 

blandningsförhållandet 1:1 i särskilt fokus.  

Möjlighet till annat alternativ som samrötningssubstrat kan utforskas, i syfte att undersöka om 

den idag tillgängliga mängden matavfall kan vara tillräckligt för att ge Karlstad Kommun önskad 

ekonomisk vinst. Finns ett alternativt substrat tillgängligt i kommunen? 

Försöken i detta projekt fast genomförda med högre belastning, OLR, skulle vara intressant då 

OLR i denna studie varit låg i syfte att inte överbelasta laboratorieuppställningen. Även försök 

med mer kontinuerlig matning än som i detta fall 1 gång/dag skulle vara av intresse.  

6. Slutsats 

- Samrötning ökade metanutbytet per gram VS jämfört med om substraten rötats var för 

sig; 419 +/- 48 mL per gram VS vid samrötning med blandningsförhållande slam:matavfall 

1:2, och 325 +/- 38 mL per gram VS vid blandningsförhållande 2:1.  

 

- Det blandningsförhållande som vid samrötning genererade högst metanutbyte per gram 

tillsatt substrat var slam:matavfall 1:2. Vid samrötning av pappersbruksbioslam och 

matavfall med detta blandningsförhållande uppnås metanutbytet 371-467 mL metangas 

per gram VS. Ingen signifikant skillnad i metanutbyte jämfört med rötning av enbart 

matavfall kan utvisas.  

 

- För Karlstad Kommun uppnås inte önskad metangasproduktion vid samrötning av 

matavfall och biologiskt slam från pappers- och massabruk, vid undersökt 

blandningsförhållande. 

 

- Rötrestens innehåll av tungmetaller uppfyller ej kraven för jordförbättringsmedel.  

 

- Fosforhalten i rötresterna stämmer överens med genomsnittligt fosforinnehåll i 

biogödsel, kvävehalterna är något lägre än genomsnittligt.   
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