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Förord 
Inom "Utvecklingsprogram Biogas", som gemensamt finansieras av Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF) och NUTEK, har vid Jordbrukstekniska institutet (JTI) 
genomförts ett projekt där rötning av blandningar av ensilerad vallgröda och den 
organiska fraktionen från källsorterat hushållsavfall studerats i både laboratorie-  
och pilotskala. Syftet med projektet har varit att undersöka biologiska, tekniska och 
fysikaliska parametrar som har betydelse för processtabilitet och dimensionering  
av en fullskaleanläggning. Projektet har löpt under tiden 1997-01-01--1997-07-01. 
Föreliggande rapport utgör en slutredovisning av projektet. Åke Nordberg har an-
svarat för projektets genomförande. Resultatbearbetning och skriftlig redovisning 
har gjorts av Åke Nordberg och Mats Edström. Carl-Magnus Pettersson och 
Lennart Thyselius har medverkat vid författandet av kapitlet “Förutsättningar för 
samröt-ning av vallgrödor och organiskt avfall“. Anders Ringmar har skött driften 
av pilotanläggningen. Johnny Ascue Contreras och Anette Levin har skött driften 
av laboratorieprocesserna samt utfört analysarbetet. Lennart Thyselius och Berit 
Mathisen har tillsammans med en referensgrupp bestående av Britt Nilsson, 
PURAC; Per-Erik Persson, VAFAB och Carl-Magnus Pettersson, Svensk Växtkraft 
AB, lämnat synpunkter på projektets frågeställningar och försöksuppläggning. 
SCABA AB, Svenska Neuero AB och Palmia genom Meat Meq AB har på olika 
sätt medverkat  
i projektet genom lån eller hyra av utrustning samt bidragit med sin kompetens. 
VAFAB har genom Torbjörn Ångers försorg levererat källsorterat hushållsavfall  
till pilotanläggningen. Servicepersonalen på Kungsängens gård, SLU, har lånat ut 
utrustning och levererat delar av vårt ensilagebehov. 

Till samtliga, som medverkat i projektet, vill vi framföra ett varmt tack. 

Ultuna, Uppsala i november 1997 

Björn Sundell 
Chef för Jordbrukstekniska institutet 
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Sammanfattning 
Det finns en rad motiv varför samhället, kommunerna och de enskilda lantbrukarna 
skulle engagera sig i samrötningsanläggningar för vallgrödor och organiskt avfall. 
Förutsättningarna för att förverkliga samrötningsprojekt kommer dels att bero på 
lokala förutsättningar som tillgång på gröda och avfall samt avsättningsmöjligheter  
för producerad gas, och dels på skatter, avgifter och finansiella stöd från stats-
makterna. 

Syftet med föreliggande projekt, finansierat av "Utvecklingsprogram Biogas" (SLF 
och NUTEK), har varit att undersöka biologiska, tekniska och fysikaliska parametrar 
som har betydelse för processtabilitet och dimensionering av en fullskaleanläggning.  

I projektet har visats att samrötning av vallgröda och hushållsavfall medför bio-
logiska, tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med rötning av enbart vall-
grödor. En organisk belastning på 6 g VS L-1d-1 har uppnåtts i en biologiskt stabil 
totalomblandad biogasprocess vid ca 9 % ts i reaktorvätskan. Metanutbytet har 
varierat mellan 0,30 och 0,38 L g-1VS (alla gasutbyten anges vid 0°C och 1 bar) 
med det högsta värdet då andelen hushållsavfall var 50 % av ts. Vidare har 
projektet visat att omrörning och pumpning av rötkammarinnehållet underlättas  
vid samrötning  med avfall jämfört med rötning av fiberrikare material (gödsel  
och halm; jfr. Nordberg & Edström, 1997). Projektet har också visat att man med 
skruvavvattning kan erhålla en flytande rötrest med 89 % av kvävet och 69 % av 
fosforn i den rötrest som produceras vid biogasanläggningen. Den fasta rötrest som 
erhålls går att kompostera utan inblandning av strömedel. Resultaten som fram-
kommit i projektet har förbättrat underlaget för praktisk utveckling av en effektiv 
biogasprocess för samrötning av vallgröda och hushållsavfall. Syftet med projektet 
kan därför betraktas som uppnått. 

Det källsorterade hushållsavfall som användes i projektet levererades av Västman-
lands avfallsaktiebolag (VAFAB). Avfallet var mycket välsorterat och innehållet  
av tungmetaller var mycket lågt, vilket är ett oavvisligt krav för att det skall kunna 
användas i kretsloppsbaserade system. Ammoniumhalten i processen kunde upp-
rätthållas på en icke-toxisk nivå (varierade mellan 1-2,5 g L-1) genom en begränsad 
tillförsel av vatten. Faktorer som påverkade ammoniumhalten under försöket var 
framför allt substratens C:N-kvot och nettomineraliseringsgraden av organiskt 
kväve. Jämförelse av samrötningsprocesser med substratblandningar bestående av 
ensilage och avfall i ts-proportionerna 80:20 eller 50:50 visade på en rad fördelar 
med 50:50-blandningen. Belastningen kunde för en 50:50-blandning upprätthållas 
vid 6 g VS L-1 d-1 utan att anrikning av lättflyktiga fettsyror skedde, medan en 
förhöjd nivå av syror kunde konstateras vid en belastning på 5,5 g VS L-1 d-1  
för en 80:20-blandning. Vidare gav 50:50-blandningarna ett metanutbyte mellan 
0,33 och 0,38 L g-1 VS och 80:20-blandningarna 0,30-0,33 L g-1 VS. Skillnaderna 
beror dels på att avfallet var lättare att omsätta, dels att sammansättningen på ensi-
laget varierade. En högre andel avfall innebar också en lägre nettomineraliserings-
grad av organiskt kväve, vilket kan tydas som en högre tillväxthastighet hos bak-
terierna. Den mer kompletta näringssammansättningen i 50:50-blandningen skulle 
delvis kunna förklaras med att den innehöll en högre halt av kobolt, vilket tidigare 
konstaterats vara viktigt för aktiviteten hos de metanbildande bakterierna. Nivån av 
tungmetaller i den oavvattnade rötresten var lägre än gränsvärdena år 2000 för slam 
enligt överenskommelsen mellan LRF, VAV och SNV vid spridning motsvarande 
140 kg N ha-1. 
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Med kontinuerlig omrörning i pilotrötkammaren uppstod aldrig några problem med 
svämtäckesbildning. Sönderdelningen av ensilage och hushållsavfall skedde med  
en köttkvarn där sönderdelningsgraden kunde varieras. Kvarnen klarade av ts-halter 
upp till 40 %. En högre sönderdelningsgrad minskar fiberlängden och en ökad 
inblandning av avfall minskar andelen fiber. Detta är faktorer som underlättade 
omrörningen i rötkammaren. Beräkningarna för en 1,3 MW biogasanläggning som 
rötar en 80:20-blandning visade att elbehovet för sönderdelningen kommer att vara 
ungefär 2 % om köttkvarn används och elbehovet för omrörning 1,5 % av den 
producerade biogasens energiinnehåll. 

För att kunna uppnå en vattensnål totalomblandad biogasprocess är det nödvändigt 
att avvattna rötresten. Delar av den flytande rötresten kommer därefter att återföras 
till processen i syfte att späda ut det tillförda substratet till en omrörningsbar slurry. 
I projektet separerades rötresten med en skruvavvattnare (inga flockningsmedel 
användes). Den fasta fasen som erhölls hade en ts-halt på 30-40 % och kunde 
komposteras utan tillsatser av strömedel. Den flytande rötrest som erhölls (ca 7 % 
ts-halt) innehöll 62 % av torrsubstansen, 89 % av kvävet och 69 % av fosforn i 
rötresten.  

Vid beräkningar av de ekonomiska förutsättningarna för en fullskala har mängden 
vallgröda som ska rötas fixerats till 10 700 ton per år (motsvarande 1 MW). De  
två olika blandningsförhållanden 80:20 och 50:50 mellan vallgröda och hushålls-
avfall har studerats.  Detta motsvarar en mindre tätort med begränsad mängd avfall 
och en större tätort med större mängd avfall. Beräkningarna baserar sig på resultat 
från laboratorie- och pilotförsöken, uppgifter redovisade i Dalemo m.fl. (1993), 
Petterson m.fl. (1997)  samt i Nordberg & Edström (1997). Anläggningen har ut-
rustning för sönderdelning av vallgrödan och hushållsavfallet i två separata linjer. 
Hushållsavfallet hygieniseras efter sönderdelningen vid 70°C under 1 timme, var-
efter substraten samrötas i rötkammaren. Rötresten separeras i en fast och flytande 
fas. Rötkammarvolymen för 80:20-anläggningen blir 2200 m³ som belastas med  
5 kg VS m-3 d-1. Gasproduktionen motsvarar en effekt på 1,3 MW. Anläggningens 
årliga kostnad beräknas till 6,6 Mkr, där kapitalkostnaden motsvarar ca 40 % och 
vallgrödekostnaden drygt 25 %. Av intäkterna bidrar biogasen med drygt 70 %  
och behandlingsavgifter ca 10 %. För att åstadkomma ett nollresultat måste ett bio-
gaspris på 41 öre kWh-1 erhållas. Rötkammarvolymen för 50:50-anläggningen blir  
2900 m³ som belastas med 6 kg VS m-3 d-1. Gasproduktionen motsvarar en effekt  
på 2,3 MW. Anläggningens årliga kostnad beräknas till 7,8 Mkr, där kapitalkostna-
den motsvarar drygt 40 % och vallgrödesubstratkostnaden ca 20 %. Av intäkterna 
bidrar biogasen med ca 40 % och behandlingsavgifter något mer. För att åstad-
komma ett nollresultat måste ett biogaspris på 15 öre kWh-1 erhållas. 

Summary 
During recent years considerable interest has been focused on the anaerobic 
digestion of various types of solid organic wastes, mainly because this treatment 
process produces an energy-rich gas and a residue that often can be disposed of  
on arable land where it conditions and fertilizes the soil. However, the amount  
of organic wastes generated in sparsely populated areas is often too small to 
economically justify the construction of plants for anaerobic digestion in these 
regions.  



  9

The general overproduction of food products by the agricultural sector in Europe 
and a decrease in the world price of cereals, together with the steady rise in envi-
ronmental taxes on fossil fuels, pesticides and fertilizers, have spurred efforts to 
find alternatives to traditional food and feed crops. The digestion of 1 ha ley crop 

can produce enough methane to generate ca 20 MWh·year-1 of energy. It has been 
estimated that the area used for food-crop production has to be reduced by about 
400 000 ha in order to prevent a food surplus from developing in Sweden in the 

future. If this area were to be used for biogas production instead, 8-10 TWh·year-

1 could be generated. If nitrogen-fixing ley crops, such as red clover (Trifolium 
pratense L.), which are usually grown together with grasses, were used as an 
interchangeable energy crop in cereal-dominated crop rotations, the physical 
properties and nutritional status of the soil in many Swedish regions could be 
improved. This would not only facilitate soil management, but would also reduce  
the need for costly fertilizers. Moreover, problems with plant pathogens and 
insects should decrease owing to the more varied crop rotation, thereby reducing 
the need for pesticides, as well as the environmental and economic costs 
associated with their use. Hence, the addition of ley crop silage to solid waste 
would increase the incentive to develop anaerobic digestion solutions by making 
it possible to integrate waste stabilization, energy recovery, soil management, 
environmental benefits and the recirculation of plant nutrients. 

The objectives of the study presented in this report were to investigate biological, 
technical and physical parameters important for process stability and full-scale 
dimension in order to obtain results and experiences that could be used for devel-
oping co-digestion plants with ley crops and the organic fraction of source-sorted 
municipal solid waste. Biological aspects, such as process stability and methane 
yield in relation to organic loading rate and hydraulic retention time, have been  
the focus of laboratory-scale experiments. Technical aspects, such as particle size 
reduction, stirring, etc., have been investigated on a pilot scale. Finally, the results 
obtained have been used, together with literature data and information from exist-
ing full-scale plants digesting organic wastes, in calculating the costs associated 
with producing biogas in a full-scale plant. 

An organic loading rate of 6.0 g VS L-1 d-1 was obtained when a 50:50 (ts-based) 
mixture of ley crop silage and organic waste was digested, whereas a 80:20 (ts-
based) mixture showed elevated levels of volatile fatty acids at an organic loading 
rate of 5.5 g VS L-1 d-1.The methane yield varied between 0.33 and 0.38 L g VS-1 
for the 50:50 mixtures, and between 0.30 and 0.33 L g VS-1 for the 80:20 mix-
tures. The differences in methane yields are mainly due to a variation in the com-
position of the silage and a higher degree of degradation for the organic waste. 
The better performance of the 50:50 mixture compared with the 80:20 mixture  
can partly be explained by a higher concentration of cobalt, mainly coming from 
the organic waste. The concentration of ammonia-N was maintained at a non-
toxic level (1.0-2.5 g L-1) by adding limited amounts of water. 

To achieve good mixing characteristics with a reasonable energy input at ts-
concentrations around 10%, the particle sizes of silage had to be reduced with a 
meat-mincer. With continuous stirring fibre floating and scum-blanket formation 
could be avoided. Full-scale calculations showed that the electricity needed for 
mincing was estimated to correspond to ca 2% of the energy content of the meth-
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ane produced by a 1.3 MW biogas plant. The electricity needed for stirring was 
estimated to correspond to 1.5 %. 

The digester effluent was dewatered, resulting in a solid phase (30-40% ts) that 
could be composted without having to add amendments or bulking agents, and  
a liquid phase containing ca 7% ts (mainly soluble and suspended solids). The 
liquid phase, which should be used as an organic fertilizer, contained up to 89%  
of the N and 69% of the P present in the residues. 

Calculations of the costs for full-scale plants showed that the factors affecting the  
gas price most are costs for capital and feedstock and the income from treatment  
fees. A biogas price of SEK 0.114 MJ-1 (0.41 kWh-1 ) is necessary to balance the 
costs of a 1.3-MW plant digesting a 80:20 mixture of ley crop silage and organic 
waste. An increase in plant size to 2.3 MW together with a change to a 50:50 mixture 
would decrease the price to SEK 0.042 MJ-1 (0.15 kWh-1). However, if comparing a  
1 MW-plant treating a 50:50 mixture with a 2.3 MW-plant treating a 80:20 mixture 
(the same amount of waste is treated in both plants), the gas price needed to balance 
the costs would be the same (SEK 0.083 MJ-1 = SEK 0.30 kWh-1). 

Slutsatser 
Biologi 

Ammoniumhalten kunde upprätthållas på en icke-toxisk nivå (2,5 g L-1) vid sam-
rötning av baljväxtrik vallgröda och den organiska delen av källsorterat hushålls-
avfall genom en begränsad tillförsel av vatten. 

Jämförelse av samrötningsprocesser med en substratblandning bestående av vall-
gröda och avfall i ts-proportionerna 80:20 eller 50:50 visade på en rad fördelar 
med 50:50-blandningen: 

• Högre belastning kunde uppnås (6 g VS L-1 d-1 jämfört med 5,5 g VS L-1 d-1) 

• Processtabiliteten förbättrades (ingen anrikning av lättflyktiga fettsyror) 

• Nettomineralisering av organiskt N var lägre (indikerar högre tillväxthastighet 
hos bakterierna). 

Metanutbytet varierade för 80:20-blandningarna mellan 0,30 och 0,33 L g-1 VS 
och för 50:50-blandningarna 0,33-0,38 L g-1 VS. Skillnaderna beror dels på att 
avfallet var lättare att omsätta och att sammansättningen av vallgrödan varierade. 

Det organiska avfallet i denna studie har vid samrötning med vallgröda höjt nivån 
av järn (Fe) och kobolt (Co) jämfört med om enbart vallgröda hade rötats. Detta är 
positivt för den metanbildande aktiviteten. 

Innehållet av tungmetaller i det organiska avfallet var mycket lägre än de av Natur-
vårdsverket angivna gränsvärdena för slam. Vid spridning av icke avvattnad rötrest 
motsvarande 140 kg N ha-1 är kadmium (Cd) och nickel (Ni) de tungmetaller som 
ligger närmast gränsvärdet år 2000 för slam enligt överenskommelsen mellan LRF, 
VAV och SNV. 
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Teknik 

Bildning av svämtäcke kunde undvikas genom att blanda om kontinuerligt och  
att upprätthålla en ts-halt omkring 9 % i reaktorn. Detta kunde uppnås genom  
att sönderdela växtmaterialet och hushållsavfallet med hjälp av en köttkvarn. 

Malning av hushållsavfall i pilotskala krävde endast 25 % av elbehovet för mal-
ning av motsvarande torrsubstansmängd vallgröda. 

Malning i köttkvarn av vallgröda och hushållsavfall med ts-halter upp till 40 % 
har i fullskala beräknats kräva ett elbehov motsvarande 1,8 % av den producerade 
biogasen för 80:20-blandning och 1,2 % för 50:50-blandning.  

Om köttkvarn används är det nödvändigt att mala vallgrödan med en 9,5 mm 
hålskiva för att vid ca 9 % ts i reaktorn erhålla en tillfredsställande omrörning. El-
behovet för omrörning i en fullskaleanläggning med 80:20-blandning blir då ca 
1,5 % av den producerade biogasens energiinnehåll och för 50:50-blandning ca 
0,5 %. 

Blandningar av vallgröda och organiskt avfall med en ts-halt på 13 % kan pumpas 
med en excenterskruvpump förutsatt att materialet kan transporteras till pumpens 
sugsida. 

Fasseparation med en skruvavvattnare ger en fiberrik fast fas med 30-40 % ts-halt 
och en fiberfattig flytande rötrest med ca 7 % ts-halt. Den flytande rötresten inne-
håller 62 % av torrsubstansen, 89 % av kvävet och 69 % av fosforn som lämnar 
biogasanläggningen. 

Ekonomi 

De biologiska och tekniska frågeställningarna som besvarats i projektet har för-
bättrat underlaget för en bedömning av de ekonomiska förutsättningarna för en 
samrötningsanläggning för vallgröda och organiskt avfall i fullskala. 

De största och även mest osäkra kostnadsposterna är substratkostnaderna och bio-
gasanläggningens investeringskostnader. 

De betydelsefullaste faktorerna för att erhålla ett lågt gaspris är biogasanläggning- 
ens kapital- och driftkostnader, intäkterna från behandlingsavgifter på hushållsavfall 
samt substratkostnaden. 

En 1,3 MW biogasanläggning som rötar 80:20-blandning måste enligt beräkning-
arna erhålla ett biogaspris på 0,41 kr kWh-1 för att nå ett nollresultat.  

En 2,3 MW biogasanläggning som rötar 50:50-blandning (samma mängd ensilage 
som 1,3 MW biogasanläggningen) måste enligt beräkningarna erhålla ett biogas-
pris på 0,15 kr kWh-1 för att nå ett nollresultat. 

Priset för rågas är i princip likvärdigt för 50:50-blandning och anläggningsstorleken 
1 MW som 80:20-blandning och 2,3 MW (drygt 30 öre kWh-1). Dessa två anlägg-
ningar rötar samma mängd hushållsavfall per år. 
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Inledning 
Denna slutrapports inleds med att allmänt beskriva förutsättningarna för att upp-
förandet av biogasanläggningar för samrötning av vallgrödor och organiskt avfall 
skall komma till stånd. Därefter redovisas resultat som erhållits vid försök inom 
projektet. Försök i laboratorieskala har utförts för att besvara biologiska 
frågeställningar kring optimering av belastning och uppehållstid i förhållande till 
processstabilitet och metanutbyte. Med pilotskaleförsöken har tekniska och 
fysikaliska frågeställningar kring sönderdelning och omrörning besvarats. 
Massbalanser har gjorts och energibehov har beräknats utifrån de resultat som 
erhållits för de olika enhetsoperationerna. Resultaten från driften av laboratorie- 
och pilotprocesserna har sedan använts, tillsammans med litteraturdata och 
information från existerande fullskaleanläggningar för rötning av organiskt avfall, 
för att göra ekonomiska kalkyler för en fullskaleprocess. 

Förutsättningar för samrötning av vallgrödor 
och organiskt avfall 
Utgångspunkten för detta avsnitt av rapporten är att belysa dels de biologiska, 
tekniska, ekonomiska och lokala förutsättningarna, dels incitamenten hos med-
verkande aktörer för uppförandet av samrötningsanläggningar för vallgrödor och 
organiskt avfall. Med begreppet samrötning avses ett system där lantbruksrela-
terade biomassor, t.ex. odlade grödor (vall), foderrester, blast och gödsel rötas 
tillsammans med organiskt avfall från samhälle och industri. Avsnittet skall 
snarare ses som en bedömning av möjligheter och förutsättningar för en vidare 
etablering av samrötningsanläggningar än som förutsättningar för etablering av  
en första anläggning. Vidare baseras diskussionen på de förutsättningar som idag 
gäller avseende skatter, avgifter och stöd till jordbruket. Naturligtvis kan dessa 
drastiskt ändra förutsättningar och möjligheter för etablering av anläggningar  
både i positiv och i negativ riktning. Likaså kan en annan syn på miljöfaktorer, 
t.ex. kväveläckage från åkermarken uttryckt i ekonomiska termer, påverka förut-
sättningarna. 

Samrötningens effekter på biologi, teknik och ekonomi 

Rötning är en mikrobiologisk process där bakteriernas potentiella förmåga att 
omsätta organiskt material sätter gränserna för vilken nedbrytningshastighet och 
gasmängd som kan uppnås (Jewell m.fl., 1993). För att en väl fungerande och 
effektiv biogasprocess skall kunna erhållas måste därför bakteriernas krav på 
näring och miljö tillgodoses. Utöver en lämplig temperatur, neutralt pH och 
frånvaro av syre i rötkammaren, bör substratet vara anpassat så att bakteriernas 
tillväxt och aktivitet gynnas. 

Vid rötning av växtmaterial har i en rad fall problem med processtabilitet (dvs. 
sjunkande pH och låg gasproduktion) uppstått trots att den tillförda mängden 
material per dag varit förhållandevis låg för totalomblandade processer (Klass  
& Gosh, 1981; Stewart m.fl., 1984; Baader, 1985; Zauner & Küntzel, 1986).  
En orsak till detta har förklarats med det låga innehållet av vissa spårelement  
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i växtmaterial. Tillsatser av spårelement i form av saltlösningar till processer 
spädda med vatten har visats inverka positivt på processers stabilitet och effek-
tivitet (Wilkie m.fl., 1986; Richards m.fl., 1991 a, b; Jarvis m.fl., 1997). Vid 
tillsats av spårelementlösning till en växtmaterialbaserad process med återföring 
av processvätska kunde dock inte belastningen ökas i samma utsträckning som  
vid samrötning av nötflytgödsel (Nordberg & Edström, 1997). Samrötning av 
växtmaterial med andra kompletterande substrat än gödsel, t.ex. hushållsavfall  
och slam (Gosh m.fl., 1980; Gosh & Klass, 1981) har också gett positiva effekter 
beträffande processtabilitet i jämförelse med rötning av enbart växtmaterial (Klass 
& Gosh, 1981). Orsaken till de positiva effekterna av samrötning brukar generellt 
tillskrivas en mer komplett näringssammansättning på substratet. Samrötning av 
vallgrödor med t.ex. källsorterat hushållsavfall innebär också att omrörning och 
pumpning av både ingående och utrötat material bör underlättas eftersom andelen 
fibrer minskar. Det bör alltså ur processteknisk synvinkel finnas både biologiska 
och tekniska fördelar med samrötning av vallgrödor och organiskt avfall.  

Enligt den systemstudie gällande biogas ur vallgrödor som utförts av Dalemo  
m.fl. (1993) har det beräknats att investeringskostnaderna för biogasanläggningar 
mindre än 1 MW blir för höga i relation till den gas som kan produceras. Sam- 
rötning av olika typer av material skulle därför kunna öka den totala mängden  
som behandlas i en anläggning och därmed öka förutsättningarna för en etablering 
och bättre ekonomi. En ytterligare fördel med större anläggningar är att kostnad-
erna för uppgradering av biogas till fordonsbränsle sjunker betydligt (Brolin m.fl., 
1995).  

Vad har samhället och kommunerna att vinna på 
samrötning av vallgrödor och organiskt avfall? 

Etablering av biogasanläggningar för samrötning av vallgrödor och organiskt 
avfall från samhälle och livsmedelsindustri medför en positiv inverkan på flera 
områden såsom kretslopp av växtnäring, resurshushållning och miljö. I det 
följande belyses de viktigaste av dessa. 

Samrötning ökar möjligheterna för etablering av kretslopp av växtnäring.  
Idag finns en stark strävan mot ett uthålligare och resurssnålare samhälle. Miljö-
konferensen i Rio och de efterföljande Agenda 21-aktiviteterna är viktiga pådriv-
ande faktorer i denna strävan. Införandet av källsortering är en annan. Regering  
och riksdag ger också signaler genom att ge bidrag till ekologisk omställning och  
sätta skatter på avfall som deponeras. Syftet är inte att tillföra statsmakterna nya 
skatteintäkter utan skall mer uppfattas som en signal till kommunerna att finna 
alternativa system för det organiska avfallet där kretsloppsbaserade lösningar 
premieras. Med lokalt placerade biogasanläggningar, etablerade i samverkan med 
jordbruket, möjliggörs en implementering av ett reellt kretslopp av växtnäring och 
organisk substans mellan samhälle och jordbruk genom att de rötrester som erhålls 
vid rötningen används som gödselmedel i odlingen av råvaror för livsmedel. Sam-
rötning ger även ökad acceptans för rötresten, vilket är en slutsats man kan dra  
av erfarenheterna från den omfattande rötningsverksamhet som sker i Danmark 
(Biogasfaellesanlaeg – fra idé til realitet, Energistyrelsen 1995). Förutsättningen  
för detta är dock ett heltäckande kvalitetssäkringssystem som garanterar att röt-
restens innehåll av ämnen, som på sikt kan försämra åkermarkens odlingspotential, 
inte överskrider satta gränsvärden. 
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Samrötning ger även små och medelstora kommuner möjligheter för etable-
ring av biogasanläggningar. Många små och medelstora kommuner genererar 
inte så stora mängder organiskt avfall att en biogasanläggning enbart baserad på 
rötning av dessa substrat kan vara ekonomiskt motiverad. En samrötning med 
organiskt material från jordbruket som grödor, gödsel m m kan i dessa fall ge en 
bas för ekonomiskt bärkraftiga enheter.  

Ökad potential för högvärdigt bioenergi. Vid biogasprocessen bildas metangas, 
som är ett högvärdigt bränsle med flera användningsområden. El- och värmepro-
duktion med en gasmotor är ett sådant. Under den senaste tiden har dock intresset 
för användning av gasen som fordonsbränsle ökat. Detta har accentuerats genom  
de förslag till beskattning av biobränslen som presenterats i Alternativbränsle- 
utredningen (SOU 1996:184). Som fordonsbränsle har biogasen flera miljöför- 
delar när den ersätter fossila bränslen. Förutom att inga nettoutsläpp av CO2 upp-
står, blir utsläppen av CO, NOx och partiklar (sot) avsevärt lägre jämfört med 
fossila bränslen. Med en biogasanläggning placerad i närheten av en tätort kan så 
stora gasmängder uppnås att det är möjligt att etablera tankningsställen för bussar, 
taxibilar och andra fordon som används lokalt. 

Idag utvinns ca 1,3 TWh från befintliga anläggningar, inklusive avloppsrening och 
deponi (Lindberg, 1997). En uppskattning av potentialen för utvinning av biogas  
ur olika typer av substrat gjord vid JTI (Hagelberg m.fl., 1988) visar att i Sverige 
skulle 5 TWh sammanlagt kunna utvinnas från organiskt avfall, 2 TWh från gödsel 
och 10 TWh från vallgröda (motsvarande 400 000 - 500 000 ha vall). 

Samrötning minskar risken för spridning av smittoförande organismer. 
Samhället kommer att ställa allt strängare krav på åtgärder för hygienisering av 
avfall som kan innehålla smittoförande organismer. Detta gäller också gödsel som 
sprids på annans mark. Eftersom samrötningsanläggningarna kommer att vara för-
sedda med ett hygieniseringssteg medför detta att risken för smittspridning minskar. 

Samrötning ger minskat växtnäringsläckage. Med lokalt placerade biogas-
anläggningar ges möjligt till en ökad vallodling där spannmål och andra grödor i 
öppet bruk nu dominerar. Generellt har vallodling flera positiva effekter på miljön 
utöver direkta effekter på markstruktur och som bra förfrukt till andra grödor 
(Johansson m.fl., 1993). Möjligheterna att med en ökad vallodling minska jord-
brukets läckage av kväve till vattendragen har under senare år allt mer uppmärk-
sammats. I uthålliga odlingssystem utgör vallen en nyckelgröda, vilket bland 
annat uppmärksammas i en nyligen publicerad rapport från Naturvårdsverket 
(Rapport nr 4755). Odling av vall för biogasutvinning samt användningen av 
rötresten som gödselmedel till andra grödor ger unika möjligheter till överföring 
av växtnäring från ett år till ett annat med kontroll över givor och förluster. Vidare 
bidrar vallen till ett minskat behov av bekämpningsmedel och en ökad biologisk 
mångfald. 

Ökad sysselsättning. Kretsloppsbaserade system kräver generellt större insats av 
manuellt arbete än traditionella system. Även odling av vall för biogasutvinning 
fordrar mer arbete än spannmålsproduktion när man tar hänsyn till skörd, 
transport och spridning av rötrest.  
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Vad har lantbrukarna att vinna på samrötning av vallgrödor 
och organiskt avfall? 

Lantbrukarnas motiv att odla baljväxtrik vall till en biogasanläggning är flera och 
varierar naturligtvis från fall till fall beroende på den aktuella gårdens förutsätt-
ningar och lantbrukarens personliga intresse för utveckling av sitt företag. Grund-
läggande är att ett engagemang sammantaget skall ge lantbrukaren ett ekonomiskt 
utbyte som är minst lika bra som andra alternativ. I princip kan lantbrukarnas motiv 
delas upp i följande generella punkter. 

Långsiktig förbättring av markstruktur och bra förfrukt till 
spannmålsgrödor. Möjligheterna till långsiktig förbättring av markstruktur samt 
till att få in en gröda i växtföljden som är en bra förfrukt värdesätts av lantbrukare 
som länge har drivit ensidig spannmålsodling. Det gäller särskilt på gårdar med 
slamningsbenägna jordar som lätt bildar skorpa på våren. Med ledning av växt-
odlingsförsök vid SLU har Svensk Växtkraft i planeringsarbetet för de två biogas-
anläggningarna i Kungsör och Västerås räknat med en skördeökning av 10 % per 
år av en treårig vall med hög andel klöver. 

Tillgång till organisk gödsel för ekologisk odling av spannmål. De lantbrukare 
som är intresserade av ekologisk odling av spannmål och grönsaker men inte har 
tillgång på stallgödsel värderar möjligheterna att få tillgång på organiskt gödsel-
medel högt. Jämfört med konventionell gröngödsling ger användning av rötrester 
en kontrollerad tillförsel av växtnäring och möjlighet till fördelning av gödseln  
till olika grödor. Särskilt om rötresterna är separerade i en fast och en flytande fas 
ökar möjligheterna till anpassning av växtnäringstillförseln efter växternas behov.  

Minskat arbetsbehov och möjlighet till ökad användning av maskiner. Enligt 
det koncept där den/de som driver biogasanläggningen svarar för skörd och ensi-
lering, medför vallodling för biogasutvinning ett minskat arbetsbehov för den 
enskilde lantbrukaren jämfört med ren spannmålsodling. För lantbrukare som vid 
sidan om jordbruket även har annat arbete eller som har för liten maskinpark är 
det positivt att minska arbetsbehovet. För de lantbrukare som har ledig kapacitet 
ger dock en centraliserad skörd och ensilering möjlighet till entreprenadkörning. 

Behandling av flytgödsel. Vid rötning av flytgödsel sker en omsättning av 
organiskt bundet kväve till ammoniumkväve och en reduktion av gödselns lukt. 
Gödseln blir också mer lättflytande och får lättare kontakt med markvätskan vid 
spridningen. Detta ökar förutsättningarna för ett bra kväveutnyttjande vid sprid-
ning med t.ex. slangspridare. Den mindre lukten hos den rötade gödseln jämfört 
med flytgödsel är en fördel vid spridning i närheten av bebyggelse. Biogasanlägg-
ningar där även gödsel samrötas tillsammans med andra substrat ger möjligheter 
för lantbrukare med stora djurbesättningar att avsätta överskottsgödsel. 

En positiv miljöprofil. För lantbrukare som producerar livsmedel i nära sam-
arbete med försäljningsorganisationer kan möjligheterna till en positiv miljöprofil 
vara av stort värde. 
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Lokala förutsättningar för etablering av samrötnings-
anläggningar  

Tillgång på vallgröda. Givetvis är möjligheterna till och storleken på framtida 
biogasanläggningar beroende av tillgången på gröda och andra lämpliga substrat. 
Begränsande faktorer är total åkerareal i området kring den tilltänkta anläggningen, 
areal som lämpar sig för vallodling och transportavstånd för gröda och rötrester  
som skall användas av lantbrukarna. De ekonomiska förutsättningarna och hur  
lantbrukarna värderar själva vallen i växtföljden är avgörande faktorer för hur stor 
del av den möjliga/lämpliga åkerarealen för odling av vall för biogasutvinning som 
kan knytas till en biogasanläggning.  

Ett exempel på möjligheterna att kontraktera vall för biogasutvinning är Svensk 
Växtkrafts planering av biogasanläggningarna i Kungsör och i Västerås (Pettersson, 
1996), där 374 ha och 450 ha vall kontrakterats till respektive anläggning. De eko-
nomiska förutsättningarna för kontrakteringen av vall var sådana att denna skulle  
ge samma täckningsbidrag som odling av foderkorn. Hänsyn hade då tagits till det 
ökade förfruktsvärdet (+10 %) och arealstöd motsvarande trädesersättningen. 
Andra positiva faktorer som långsiktig strukturförbättring av marken och minskat 
dragkraftsbehov hade inte inräknats i kalkylen. I valet av strategi för skörd, 
ensilering och rötresthantering har för nyss nämnda anläggningar eftersträvats så 
korta körsträckor som möjligt med fordon anpassade för körning på åker medan 
transporterna på väg skall ske med snabbare fordon avsedda för landsvägskörning. 
Därför valdes en modell med decentraliserade ensilagesilor och lager för rötrester. 
Med denna modell blir den begränsande faktorn avståndet mellan 
biogasanläggningen och lagren för ensilage och rötrester. Med exemplets 
förutsättningar medför ett ökat transportavstånd till lagren med 10 km en ökning av 
produktionskostnaderna för gasen med 1,4 öre kWh-1. För en anläggning med 
storleken 1 MW bedöms vallarealen behöva ligga inom en radie av högst två mil 
från anläggningen. 

Tillgång på gödsel och andra rötningsbara substrat från lantbruket. I djurtäta 
områden samt i områden där gårdarna ligger i nära anslutning till tätbebyggelse 
kan det finnas behov och intresse från lantbrukarna att låta sin gödsel behandlas i 
en rötningsanläggning. På samma sätt som för vallgrödorna är transportavståndet 
begränsat till i storleksordningen ett par mil. Användning av halm tillsammans 
med vallgrödor och gödsel skulle i vissa regioner kunna innebära att transport-
kostnaderna sjunker eftersom det då krävs ett mindre odlingsområde för att förse 
anläggningen med substrat. I Skåne kan ett tänkbart substrat för samrötning vara 
sockerbetsblast. 

Tillgång på organiskt avfall. Generellt medför en samrötning av grödor och 
annat organiskt avfall att ett underlag för en biogasanläggning kan skapas där 
antingen tillgänglig grödareal eller mängden avfall är otillräcklig. Det kan också 
medföra att biogasanläggningar kan byggas större än vad som annars hade varit 
möjligt vilket kan leda till lägre produktionskostnader. Det avfall som huvud-
sakligen är tillgängligt för samrötning med grödor är källsorterat hushållsavfall 
och organiskt avfall från restauranger etc. Dessutom kan avfall från livsmedels-
industri och handel tillföras. För att ge relationerna mellan avfall och gröda mot-
svarar utvunnen energi från organiskt hushållsavfall från en tätort med 20 000 
invånare den energi som kan utvinnas ur vallgröda från ca 100 ha vall.  
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Organiskt avfall som tillförs en anläggning är en viktig positiv ekonomisk faktor 
eftersom detta kommer att vara förknippat med behandlingsavgifter för 
omhändertagandet. Generellt kommer storleken på denna avgift att styras av 
regelverk och skatter. En grov uppskattning är att den avgift som en 
biogasanläggning i dagsläget skulle kunna få för behandling av t.ex. källsorterat 
hushållsavfall uppgår till 350-600 kr ton-1 (muntlig referens Per-Erik Persson). 
Hur stor den kan komma  
att bli i enskilda fall beror på hur omhändertagandet av dessa avfallskomponenter 
är/avses bli organiserade i det aktuella området. En sannolikt utveckling är att 
priset kommer att relateras till andra former för behandling av avfallet, t.ex. kom-
postering. Det kommer också att bero på andra faktorer, t.ex. för- och nackdelar 
med respektive behandlingsmetod och möjligheterna till stad–land kopplingar, 
vilket är frågor som är starkt beroende av politiska bedömningar. Konkurrens 
mellan olika rötningsanläggningar om energirikt organiskt avfall från t.ex. livs-
medelsindustri kan också komma att uppstå. Detta är till viss del fallet i Danmark 
där behandlingspriserna för organiskt avfall sjunkit och för närvarande ligger på 
en genomsnittlig nivå av ca 50 danska kronor (Tafdrup, 1997). 

Avsättning av producerad gas. I dagsläget finns tre användningsområden för 
producerad gas: 

a) värmeproduktion genom eldning av gas i panna 

b) el- och värmeproduktion med gasmotor  

c) fordonsbränsle 

Enligt Alternativbränsleutredningen (SOU 1996:184) och andra källor har bio-
gasen flera miljöfördelar som utnyttjas bäst när den ersätter fossila bränslen i 
fordon och framförallt när den ersätter dieselolja. Till biogasens nackdelar hör 
dock små möjligheter till anpassning av gasproduktionen till användarens behov, 
begränsade lagringsmöjligheter och höga kostnader för transport av gasen mer än 
enstaka kilometrar i nedgrävd gasledning. För användning av gasen som fordons-
bränsle måste den renas från CO2 och andra föroreningar samt komprimeras till 
arbetstrycket 200 bar i speciella gastankar. 

Skall gasen användas för värmeproduktion och även då i kombination med el-
produktion förutsätter detta tillgång till ett fjärrvärmenät som kan ta emot pro- 
ducerad värme även under sommarhalvåret. En viss möjlighet till anpassning av 
produktionen till säsongsmässiga variationer i värmebehovet finns genom en lägre 
inmatning av vallgröda, men detta medför dock att investeringarna i anläggningen 
utnyttjas sämre. Den kombinerade el- och värmeproduktionen med gasmotor har 
den fördelen att kravet på fjärrvärmenätets storlek är lägre eftersom nästan 40 % 
av den tillförda energin i form av gas blir el och knappt 50 % blir värme.  

Användning av gasen som fordonsbränsle förutsätter en uppbyggnad av en flotta 
av t.ex. personbilar, bussar och distributionsbilar som kan köras på biogas. En 
sådan flotta finns normalt inte idag. Om gasproduktionen från en 1 MW anlägg-
ning omvandlas till fordonsgas motsvarar detta ca en milj liter bensin eller 
700 000 liter dieselolja. Det är en kvantitet som räcker till 500 personbilar vid  
en årlig körsträcka av 2 000 mil eller 25 stadsbussar. Eftersom förbrukningen av 
fordonsgas kommer att variera under kortare perioder (dagar, veckor) samt under 
längre perioder (månader) kommer all gas inte att kunna säljas som 
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fordonsbränsle utan användningen av gas för fordonsdrift måste kombineras med 
värmeproduktion om inte överskottsgasen ska behöva facklas bort.  

Priset som kan erhållas för producerad gas varierar beroende på användnings-
område och kostnader för omvandlingen av gasen till el och värme samt för 
rening av gasen vid användning som fordonsbränsle. Beroende på vilket bränsle 
som ersätts vid värmeproduktion kan man i dagsläget räkna med ett pris på gasen 
från 10-12 upp till 26-28 öre kWh-1, där det lägsta priset avser ersättning av 
fastbränsle (skogsflis) och det högsta gasol.  

Vid en användning av biogas som fordonsbränsle ger en direkt ersättning av bensin 
ett bruttopris på gasen av 75 öre kWh-1 när bensinen kostar 6,80 kr L-1 (exkl. moms). 
Motsvarande bruttopris vid ersättning av dieselbränsle är 35 öre kWh-1 vid ett pris  
på dieseloljan av 4,25 kr L-1. Kostnaden för uppgradering av biogasen till fordons-
bränslekvalitet med metanhalten 97 % uppgår enligt kalkyler baserade på uppgifter 
från leverantörer av gasreningsutrustning till mellan 20 och 30 öre kWh-1, vilket skall 
dras från bruttopriset. Vidare måste man ta hänsyn till försäljningskostnader och att 
åtminstone en del av merkostnaden för fordonen måste betalas med ett, i förhållande 
till ersättningsbränslet, lägre pris på gasen. 

Substrat 
I projektet användes den biologiskt omsättbara fraktionen av källsorterat hushålls-
avfall från VAFAB (Västmanlands avfallsaktiebolag) i tätorterna Skultuna och 
Norby. Invånarna i dessa områden bor till 50 % i villor och till 50 % i hyreshus. 
Den organiska fraktionen av hushållsavfallet läggs i en papperspåse placerad i ett 
ventilerat kärl. Av det organiska avfallet som VAFAB samlar in kommer 75 vikt-
procent från villorna och resterande från hyreshusen. I den organiska fraktionen 
skall hushållen lägga matrester och trädgårdsavfall. Detta gör att t.ex. större grenar 
och stenar kan finnas med i avfallet. Ensilaget som användes till laboratorieför-
söken var samma som användes i projektet ”Optimering av biogasprocess för  
lantbruksrelaterade biomassor” (Nordberg & Edström, 1997). Ensilaget till pilot-
försöket hämtades från Kungsängens försöksgård och hade generellt ett högre  
N-innehåll, dvs. en större andel baljväxter än ensilaget till laboratorieförsöken  
(se tabell 2). C:N-kvoten i ensilaget till pilotförsöken har varierat mellan 15 och 22. 

Substratblandningar 

För att belysa skillnaden mellan olika förhållanden av vallgröda och organiskt 
avfall har försöken omfattat två blandningsförhållanden (tabell 1). Blandning A 
motsvarar det ungefärliga förhållandet mellan vallgröda och organiskt avfall i en 
mindre tätort där en större andel vallgröda behövs för att en anläggningsstorlek 
över 1 MW skall kunna skapas. Blandning B representerar förhållandet som råder 
i en större tätort där tillgången på avfall är förhållandevis stor. Detta kan exempli-
fieras med Västerås och den anläggning som föreslås av Svensk Växtkraft AB 
(Pettersson, 1996). 
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Tabell 1. Blandningsförhållanden för de två substratblandningarna som användes  
i projektet. 

 Blandning Vallgröda (% av ts) Organiskt avfall (% av ts) 

 A 80 20 

 B 50 50 

Laboratorieförsök 

För att undvika variation i substratet till laboratorieprocesserna frystes avfall från  
ett hämtningstillfälle för att räcka under hela försöksperioden. I tabell 2 redovisas 
sammansättningen av substraten som användes i laboratorieförsöken. Torrsubstans-
halten och andelen organiskt material var i samma storleksordning för grödan och 
avfallet. Innan avfallet användes som substrat hygieniserades det vid 70°C, vilket 
innebar att en utspädning till ca 21 % ts-halt krävdes. Innehållet av kväve var något 
högre i avfallet. Halten av järn (Fe) är betydligt högre och Co högre i avfallet än  
i ensilaget. Innehållet av nickel (Ni) och molybden (Mo) är högre i ensilaget. De 
analysmetoder som använts i projektet finns beskrivna av Jarvis m.fl. (1995). 

Tabell 2. Sammansättning av de substrat som använts vid rötning i laboratorieskala.  
e.a. = ej analyserat. 

 Ensilage Avfall Enhet 

Torrsubstans (ts) 32,9 30,8 % av våtvikt 

Organiskt material (VS) 90,0 87,0 % av ts 

Råfett e.a. 4,1 -”- 

Råprotein 10,6 12,5 -"- 

NHx-N 0,1 0,1 -"- 

TKN 1,8 2,1 -"- 

Laktat 1,2 5,9 -"- 

Acetat 0,2 0,5 -"- 

Aska 10,0 13,0 -”- 

C 458 440 g kg-1 ts 

H 64 64 -"- 

N 17 23 -"- 

S 1 2 -"- 

O 409 349 -"- 

P 3,8 5,2 -"- 

K 31 9 -"- 

Fe 476 2310 mg kg-1 ts 

Ni 2,9 2,30 -”- 

Co 0,3 0,80 -"- 

Mo 2,6 1,13 -"- 

C/N 27 19 -"- 
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Pilotförsök 
Det källsorterade hushållsavfallet levererades ungefär två gånger i månaden till 
pilotanläggningen. Under försöket rötades totalt 11 ton organiskt hushållsavfall 
och 23 ton ensilage, se tabell 3. Hushållsavfallets torrsubstanshalt varierade under 
pilotförsöket mellan 30-41 % och ensilagets mellan 26-40 %. Efter malning av 
hushållsavfallet hygieniserades det vid 70°C under 1 timme. 

Tabell 3. Mängder hushållsavfall och ensilage som rötades under pilotförsöket samt  
dess torrsubstanshalt i medel under perioden. 

Blandnings- 
förhållande 

Hushållsavfall, 
kg 

Ts-halt, 
% 

Ensilage, 
kg 

Ts-halt, 
% 

Blandning A 3 700        32,3 14 660      31,1 

Blandning B 7 380        35,7 8 330      31,7 

Summa 11 080        34,6 22 990      31,3 

Avskilt material ur hushållsavfallet 

Under projekttiden sorterades icke önskvärda fraktioner bort från det levererade 
hushållsavfallet, se tabell 4. Metaller detekterades med hjälp av en induktiv metall-
detektor. De plastföremål som plockades bort förhand utgjordes av större fragment 
som enkelt gick att urskilja i avfallet då det via ett transportband fördes till kvarnen 
för malning. Vidare avskiljdes större grenar och stenar manuellt från avfallet som 
kan orsaka haverier på kvarnen. Antalet metallföremål var den 25 mars ca 70 st. 
Utgående från detta kan varje metallföremåls vikt bedömas vara ca 10 g. Mängden 
plast som separerades bort var 0,5 % och mängden metaller var 0,1 % av hushålls-
avfallets vikt. Sammanfattningsvis kan sägas att källsorteringen fungerar mycket 
bra för den organiska fraktionen av hushållsavfallet då mängden plast- och metall-
föremål är väldigt låg. 

Tabell 4. Avskilda metall- och plastföremål ur hushållsavfallet. På grund av att det  
avskilda materialet ej rengjordes, utgjorde organiskt material en del av den angivna  
plast- och metallvikten. 

Datum Hushållsavfall, 
kg 

Plast, 
kg 

Metall, 
kg 

30 januari 900         2,1                1,00 

12 februari 900         4,1                0,55 

5 mars 200         2,0                0,33 

12 mars 700         5,4                0,42 

25 mars 650         2,4                0,60a 

Summa 3 350         16,0                2,90 

a)  Antalet metallföremål var ca 70 st den 25 mars 
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Laboratorieförsök 
Laboratorieförsöken utgör en direkt fortsättning på tidigare försök (Nordberg  
& Edström, 1997) med 35 L totalomblandade rötkammare (RÖDLUVAN och 
VARGEN). Detta innebar att en lång uppstartsperiod kunde undvikas. Reaktor A 
har beskickats med en blandning motsvarande A (80:20), medan reaktor B har 
beskickats med en blandning motsvarande B (50:50). Det utgående reaktorinne-
hållet har separerats i en fast och i en flytande fas med återföring av en del av  
den flytande fasen i syfte att underlätta omrörning. Polyelektrolyt användes vid 
separationen under en begränsad tid i början av försöken men uteslöts därefter. 

Ammoniumhalten har under försöksperioden varit ≤ 1 g L-1 för båda processerna 
(bild 1), vilket är betydligt lägre än de halter som brukar anges som toxiska 
(McCarty & McKinney, 1961; Koster & Lettinga, 1984). Det är framför allt det 
relativt låga kväveinnehållet i ensilaget tillsammans med en viss spädning med 
färskvatten som är orsaken till att ammoniumnivån kunnat hållas under toxiska 
nivåer. Nettomineraliseringsgraden av det organiskt kvävet (bild 2) var lägre för 
reaktor B i slutet av försöksperioden (ca 18 %) än för reaktor A (ca 30 %). En 
förklaring till detta kan vara att mängden bakteriell biomassa (dvs. andelen orga-
niskt kväve) var något högre i reaktor B, på grund av att denna blandning hade  
en optimalare näringssammansättning. 

Halten torrsubstans i reaktorerna (bild 3) sjönk i början av försöket på grund av att 
ts-halten på det ingående materialet minskades jämfört med tidigare försök. Den 
ökning av ts-halten som sker efter dag 70 beror på att den procentuella andelen av 
rejektvätska (återförd avvattnad processvätska) minskar i båda processerna (bild 4 
och 5). Vid slutet av försöket var ts-halten omkring 9 % i båda reaktorerna (bild 3). 
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Bild 1. Ammoniumhalten i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 2. Nettomineraliseringsgraden av det organiskt kväve under rötning i reaktor A  
och reaktor B. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Tid, dagar

TS-rötrest, % av våtvikt

Reaktor A

Reaktor B

  
Bild 3. Torrsubstanshalt i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 4. Ingående mängd ensilage, avfall och återförd vätska efter avvattning till reaktor A. 
I “Avfall“ inkluderas en blandning av hushållsavfall och färskvatten där mängden vatten 
utgör 1/3 av vikten. 
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Reaktor B
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Bild 5. Ingående mängd ensilage, avfall och återförd vätska efter avvattning till reaktor B. 
I “Avfall“ inkluderas en blandning av hushållsavfall och färskvatten där mängden vatten 
utgör 1/3 av vikten. 

Reaktor A 

Under den första hälften av försöksperioden ökades den organiska belastningen 
från 3 till 4 g VS L-1 d-1 (bild 6). Halten lättflyktiga fettsyror (huvudsakligen pro-
pionat) var ca 5 g L-1 i början av försöket (bild 7). Detta berodde på att processen 
initialt varit utsatt för en störning strax innan försöksomgången startade. Belast-
ningen kvarhölls därför vid 4 g VS L-1 d-1 mellan dag 45 och dag 85 (bild 6) för  
att syrorna skulle konsumeras. Nedgången i halten organiska syror ledde till att  
pH ökade från 7,3 till 7,6 (bild 8) och alkaliniteten från 12,2 till 13,5 g CaCO3 L

-1 
(bild 9). Därefter ökades belastningen till 5,5 g VS L-1 d-1, vilket medförde en viss 
ökning av halten lättflyktiga fettsyror i slutet av försöket (bild 7). Under perioden 
med konsumtion av lättflyktiga fettsyror var metanutbytet i genomsnitt 0,33 L g-1 
VS (bild 10). I samband med ökningen av belastningen till 5,5 g VS L-1 d-1 sjönk 
utbytet till 0,30 L g-1 VS (bild 10). Den volumetriska biogasproduktionen nådde 
som högst 2,9 L L-1 d-1 (bild 11) motsvarande en volumetrisk metanproduktion  
på 1,7 L L-1 d-1 (57 % metan). Den ingående hydrauliska uppehållstiden (rötkam-
marens volym dividerat med ingående daglig volym) har minskat från 83 dagar  
till 54 dagar (bild 12). Den ökning av uppehållstiden som sker dag 33 beror på  
att tillsatsen av polyelektrolyt upphörde, varvid total ingående volym minskade. 
Kaliumhalten minskade initialt från 6,5 till 4 g L-1 (bild 13) beroende på ett lägre 
innehåll av K i avfallet än i gödseln som användes under föregående försök. 
Därefter ökade halten till ca 6 g L-1 (bild 13) eftersom andelen vatten minskade 
när polyelektrolyten uteslöts. 
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Bild 6. Den organiska belastningen i reaktor A och reaktor B. 

 

 

Reaktor A

0 20 40 60 80 100 120 140
0

1

2

3

4

5

Tid, dagar

Fettsyror, g/L

Acetat

Propionat

iso-Butyrat

Butyrat

iso-Valerat

Valerat

Kapronat

 

Bild 7. Koncentration av flyktiga fettsyror i reaktor A. 
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Bild 8. pH-värde i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 9. Alkalinitet i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 10. Specifik metanproduktion i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 11. Volumetrisk biogasproduktion i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 12. Den hydrauliska uppehållstiden i reaktor A och reaktor B.  
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Bild 13. Kaliumhalten i reaktor A och reaktor B. 
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Bild 14. Koncentration av flyktiga fettsyror i reaktor B. 
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I bild 15 redovisas massflödena för reaktor A. Torrsubstanshalten på ensilage- och 
avfallsblandningen var 27 %. VS-reduktionen var 66 % beräknat på den gas som 
producerades. 
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Bild 15. Massflöden uttryckt per dag för reaktor A med en belastning av 5,5 g VS L
-1

d
-1

. 
Våtvikt och ts-halt visas i anslutning till pilarna. KSOFHA = Källsorterad organisk fraktion 
av hushållsavfall. 

Reaktor B 

Den organiska belastningen kunde i processen med blandning B ökas i jämn takt 
upp till 6 g VS L-1 d-1 under försöksperioden (bild 6). Halten av lättflyktiga fettsyror 
(bild 14) har varit genomgående låg (< 1 g L-1), vilket också avspeglas i ett relativt 
jämnt pH-värde (7,4-7,5) under försöket (bild 8). Alkaliniteten (bild 9) har också 
varit relativt konstant (12,5-13,0 g CaCO3 L

-1). Metanutbytet har i genomsnitt varit 
0,34 L g-1 VS (bild 10), vilket resulterade i en volumetrisk biogasproduktion på  
3,5 L L-1 d-1 (bild 11) när belastningen nådde 6 g VS L-1 d-1. Den hydrauliska uppe-
hållstiden har minskat från 87 till 40 d (bild 12) i samband med att den organiska 
belastningen har ökat. Liksom i reaktor A ökades uppehållstiden dag 33 när till-
försel av polyelektrolyt upphörde. Kaliumhalten minskade efter inblandning av 
avfall i substratet från ca 7 till 4,6 g L-1 och har därefter legat omkring 5 g L-1  
(bild 13). 

I bild 16 redovisas massflödena för reaktor B. Torrsubstansen på ensilage- och 
avfallsblandningen var 33 %. VS-reduktionen var 70 % beräknat på den gas som 
producerades. 
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Bild 16. Massflöden uttryckt per dag för reaktor B med en belastning av 6 g VS L
-1

d
-1

. 
Våtvikt och ts-halt visas i anslutning till pilarna. KSOFHA = Källsorterad organisk fraktion 
av hushållsavfall. 

Pilotförsök 
Pilotrötkammaren var försedd med en toppmonterad propelleromrörare och hade 
en total volym på 30 m3. Den utrustning som använts vid pilotanläggningen finns 
beskriven i bilaga 1. Källsorterat hushållsavfall började tillföras pilotprocessen  
i mitten av januari. Dessförinnan hade den beskickats en blandning av ensilage, 
halm och gödsel. Övergången gjorde att, liksom för laboratorieprocesserna, ingen 
tidskrävande uppstart behövdes. Under den totala försöksperioden på 150 dagar 
har processen under dag 0 till dag 81 beskickats med en sammansättning mot-
svarande blandning A. Från dag 81 till dag 150 har en sammansättning motsvar-
ande blandning B beskickats. Ammoniumhalten har sjunkit från 3,2 g L-1 till 2,4 
under perioden med blandning A och ytterligare till 2,1 g L-1 under perioden med 
blandning B (bild 17). Detta motsvarar ungefär samma nivå som vid försöken med 
lantbruksrelaterade biomassor (Nordberg & Edström, 1997). I det här beskrivna 
projektet kunde nivån upprätthållas med en något högre inblandning av färsk-
vatten, medan halm tillfördes som extra kolkälla i det tidigare projektet. Halten 
total Kjeldahlkväve har varit konstant under försöksperioden (bild 17). Netto-
mineraliseringen av organiskt kväve till ammoniumkväve varierade från 47 till 
40 % för blandning A samt från 41 till 36 % för blandning B. Detta tyder, liksom 
för laboratorieprocesserna, på en förbättrad tillväxt hos bakterierna när processen 
beskickades blandning B. Torrsubstanshalten i rötkammaren sjönk från 10 %  
till 8,5 % under de första 80 dagarna och förblev därefter vid den nivån (bild 18). 
Belastningen ökades inom loppet av 50 dagar från 2,5 till 4 kg VS m-3 d-1, vilket 
därefter var den belastning som upprätthölls (bild 19). Anledningen till att belast-
ningen ej ökades ytterligare var att belastningskapaciteten undersöktes i labora-
torieskala och att den tekniska utvärderingen ej var avhängig en ytterligare belast-
ningsökning. Halten organiska syror var 3 g L-1 eller högre under perioden med 
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blandning A (bild 20). I samband med övergång till blandning B sjönk dock halten 
av syror, vilket återspeglas i den ökning av pH-värdet som skedde under samma 
period (bild 21). Gasutbytet var i genomsnitt 0,55 m³ kg-1 VS vid rötning av bland-
ning A och 0,60 m³ kg-1 VS vid rötning av blandning B (bild 22). Motsvarande 
volumetriska gasproduktion var 2,2 respektive 2,4 m³ m-3 d-1 (bild 23). Den ingå-
ende hydrauliska uppehållstiden minskade från ca 90 dagar till 50 dagar då bland-
ning A rötades och varierade mellan 45-50 dagar då blandning A rötades (bild 24). 
Kaliumhalten har i rötkammaren varierat mellan 6 och 7 g L-1. 
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Bild 17. Ammonium- och totalkvävehalten i pilotreaktorn. 
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Bild 18. Torrsubstanshalten i pilotreaktorns ingående substratblandning respektive 
utgående rötrest under försöksperioden.  
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Bild 19. Den organiska belastningen i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 20. Koncentration av flyktiga fettsyror i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 21. pH-värde i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 22. Specifik biogas- respektive metanproduktion i pilotreaktorn under 
försöksperioden. 
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Bild 23. Volumetrisk biogasproduktion i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 24. Hydraulisk uppehållstid i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Massbalanser 
I bild 25 redovisas pilotanläggningens massflöden och torrsubstanshalter under 
april (blandning A). Torrsubstanshalten på ensilage-, hushållsavfall- och vatten-
blandningen var 20,7 %. Då även återförd vätska inkluderades sjönk ts-halten  
till 13,1 %. Den angiva gasproduktion gäller vid 0°C och 1 bars tryck. Utgående 
från detta kan energiinnehållet i biogasen beräknas till 210 kWh d-1. 

I bild 26 redovisas pilotanläggningens massflöden och torrsubstanshalter under 
juni (blandning B). Torrsubstanshalten på ensilage-, hushållsavfall- och vatten-
blandningen var 22 %. Då även återförd vätska inkluderades sjönk ts-halten till 
13,7 %. Den angiva gasproduktion gäller vid 0°C och 1 bars tryck. Utgående  
från detta kan energiinnehållet i biogasen beräknas till 240 kWh d-1. 

Satsvis utrötning vid pilotanläggningen 
I slutet av juni 1997 avslutades pilotförsöket med rötning av blandning B. 
Beskickningen av rötkammaren upphörde men gasproduktionen fortsatte att 
registreras (bild 27). Efter 9 dagar utan beskickning var den ackumulerade gas-
produktionen från rötkammaren ca 100 m³ vilket motsvarar 6,6 m biogas per m³   
rötkammarvolym. Detta kan jämföras med tidigare pilotförsök där den ackumu-
lerade biogasproduktionen var ca 250 m³ efter 9 dagar utan beskickning vilket 
motsvarar drygt 10 m³ biogas per m³ rötkammarvolym (Nordberg & Edström, 
1997). Gasflödet i bild 27 minskade snabbare vid samrötning av ensilage och 
hushållsavfall än då ensilage halm och gödsel rötades. Detta beror på att sub-
stratet vid samrötning var mer lättomsättbart. 
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Bild 25. Massflöden vid pilotförsök under period med blandning A. Våtvikt och ts-halter 
visas i anslutning till pilarna. KSOFHA = källsorterad organisk fraktion av hushållsavfall. 
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Ensilage

KSOFHA

Vatten

129 kg/d; 29% ts

99 kg/d; 37% ts

109 kg/d

Rötkammare
Pilot

Volym = 16 m3
OLR = 4 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
28 kg/d; 40 % ts

Överskottsvätska

261 kg/d; 7,5% ts

Återförd
vätska

461 kg/d; 7,5 % ts

Rötrest
749  kg/d; 8,6% ts

Biogas

39 m3/d
63 % metan

Vätska
721 kg/d; 7,5% ts

 

Bild 26. Massflöden vid pilotförsök under period med blandning B. Våtvikt och ts-halter 
visas i anslutning till pilarna. KSOFHA = källsorterad organisk fraktion av hushållsavfall. 
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Bild 27. Satsvis rötning i pilotanläggning efter att matning av rötkammaren har upphört. 
“Samrötning“ står för blandning av hushållsavfall och ensilage enligt blandning B och 
“Växtoptimering“ en blandning av ensilage, gödsel och halm med blandningsförhållandet 
70:20:10 baserat på tillförd torrsubstansmängd. Sista matningen gjordes dag 2. Från  
dag 3 och framåt skedde ingen matning. 
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Analys av spårelement och tungmetaller 
Spårelementanalyser 
I tabell 5 redovisas innehållet av spårelementen järn (Fe), nickel (Ni), kobolt (Co) 
och molybden (Mo) i de olika reaktorerna. 

Tabell 5. Mängden spårelement i reaktor A, reaktor B och pilotreaktorn. 

  mg kg-1  
våtvikt 

Reaktor Dag Fe Ni Co Mo 

Reaktor A 8   186     2,8    0,12 0,63 

 137   187     1,5    0,08 0,50 

Reaktor B 8   168     5,4    0,17 0,65 

 137   293     3,4    0,13 0,50 

Pilotreaktor 81   200     0,87    0,08 0,53 

 151   414     1,01    0,15 0,43 

Reaktor A 

Dag 8 domineras innehållet av substratblandningen från det tidigare projektet. 
Denna blandning bestod av 80 % ensilage och 20 % gödsel. Förändringen till dag 
137 syns framförallt i nedgången av halten Ni, vilken var dubbelt så stor i gödseln 
som i avfallet. Halten Co har i princip inte förändrats, vilket är logiskt med tanke 
på att avfall och gödsel innehåller ungefär lika mycket. Halten av Mo minskar 
också något eftersom avfall innehåller 5 gånger mindre Mo. Förändringen slår 
dock ej igenom fullt eftersom ensilaget bidrar med relativt hög andel jämfört med 
avfallet. 

Reaktor B 

Dag 8 domineras sammansättningen av innehållet från 100 % ensilage med spår-
elementtillsats. Resultaten visar dock att nivån av Co och Mo i stort sett gick att 
upprätthålla med tillsats av avfall. Halten Ni minskade dock något. 

Pilotreaktor 

Dag 81 beskickades pilotreaktorn med blandning A och dag 151 med blandning 
B. Vid jämförelse med reaktor A dag 137 finner man att halterna Fe, Co och Mo 
är jämförbara. Halten Ni är dock högre i reaktor A (tabell 5). Den förändring som 
sker till dag 151 beror på en ökad andel avfall. Ökning i halten Fe och Co samt 
nedgången av Mo orsakas av en högre koncentration av dessa spårelement i av-
fallet. 
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Tungmetaller i rötrest 
Rötrestens innehåll av tungmetaller analyserades under pilotförsöket vid två 
tillfällen, som motsvarar de två substratblandningarna (tabell 6). Halterna ligger 
långt under Naturvårdsverkets angivna gränsvärden för slam från reningsverk. 

Tabell 6. Innehåll av växtnäring och tungmetaller i icke avvattnad rötrest från  
pilotförsök. Tungmetallanalyserna är utförda av KM Lab AB i Uppsala. 

 

 

Enhet Blandning A 
april 

Blandning B 
juni 

Gränsvärde 

Torrsubstans % av våtvikt 8,7   8,7    

Totalkväve % av ts  6,78 6,99  

Fosfor a) % av ts  0,65 0,73  

Kalium a) % av ts  6,93 5,78  

Bly mg kg-1 ts 1,3 5,6 100 

Kadmium mg kg-1 ts 0,31 0,32 2 

Koppar mg kg-1 ts 50 53 600 

Krom mg kg-1 ts 8,5 10 100 

Kvicksilver mg kg-1 ts 0,03 0,04 2,5 

Nickel mg kg-1 ts 10 9,1 50 

Zink mg kg-1 ts 150 170 800 

a)  Beräknat innehåll av P och K utgående från tabell 1) 

Tillförsel av tungmetaller till åkermark vid gödsling 

Utgående från de i tabell 6 beskrivna halter redovisas i tabell 7 mängden tung-
metaller som tillförs åkermark vid gödsling med icke avvattnad rötrest från pilot-
försök då kvävegivan har satts till 140 kg ha-1 år-1. 

Sammantaget kan man notera att rötresten på alla punkter klarar tungmetallgräns-
värdena både för år 1995 och år 2000. Kadmium och nickel är dock de mest kri-
tiska tungmetallerna. Bidraget av kadmium och nickel från hushållsavfallet verkar 
dock ej vara större än bidraget från vallgrödan. Generellt verkar hushållsavfallet 
jämfört med vallgrödan ej ha bidragit med en ökning av tillförseln av tungmetaller 
till åkermarken med undantag för bly. Viktigt att beakta är dock att det enbart 
gjorts en tungmetallanalys för varje driftfall. Vidare är det reaktorinnehållet, dvs. 
den icke avvattnade rötresten, som analyserats. Tungmetaller och växtnärings-
ämnen kommer i större eller mindre grad vara bundet i torrsubstansen. Detta 
medför att recirkulering av den vätskefas som erhölls vid avvattningen kan få en 
inverkan på innehållet av växtnäring och tungmetaller i slam från rötkammaren. 

Hushållsavfallet har ett högre innehåll av fosfor än vallgrödan men ett lägre 
innehåll av kalium, vilket påverkar den mängd fosfor och kalium som tillförs 
åkermarken vid en fixerad kvävegiva.  
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Tabell 7. Mängden tungmetall som tillförs åkermark, vid spridning av rötrest vid en total 
kvävegiva på 140 kg ha-1, se tabell 6. Gränsvärdena anger den mängd metaller som till-
förs åkermark genom att gödsla med slam, räknat i gram per hektar och år som genom-
snitt för en sjuårsperiod, enligt överenskommelse gällande slam från reningsverk emellan 
LRF, VAV och SNV, 1994. 

 Enhet Blandning A 
april 

Blandning B 
juni 

Gränsvärde 
år 1995 

Gränsvärde 
år 2000 

Spridningsmängd ton ha-1 24 23   

Totalkväve kg ha-1  140 140   

Fosfor kg ha-1  13 15   

Kalium kg ha-1 143 116   

Bly g ha-1 3 11 100 25 

Kadmium g ha-1 0,64 0,64 1,75 0,75 

Koppar g ha-1 103 106 600 300 

Krom g ha-1 18 20 100 40 

Kvicksilver g ha-1 0,06 0,08 2,5 1,5 

Nickel g ha-1 21 18 50 25 

Zink g ha-1 310 341 800 600 

Malning 
För malning av hushållsavfall och ensilage till finare partikelstorlekar valdes en 
köttkvarn av märket Palmia (kvarnhusutlopp med diamter 200 mm). Den var 
försedd med olika uppsättningar hålskivor och knivar beroende på vilket material 
som maldes. 

Vallgröda 
Vid malning av ensilage användes först en njurskiva med en efterföljande fem-
bladig kniv samt en 18 mm hålskiva. Ensilagets torrsubstanshalt varierade under 
pilotförsöket mellan 26-40 % med 31,3 % som medelvärde. Tidigare undersök-
ningar (Nordberg & Edström, 1997) visade att energiförbrukningen vid malning 
av ensilage var 55 kWh ton-1 ts för denna kvarn med denna uppsättning av hål-
skivor och kniv. Friktionsenergin för kvarnen vid tomgång utgjorde ca 30 %  
av totala energibehovet vid malning. Kvarnens kapacitet var ca 900 kg ensilage 
(våtvikt) per timme och temperaturen i ensilaget steg med 15-20°C under mal-
ningen. 

Källsorterat hushållsavfall 
Vid malning av hushållsavfall användes först en ekerskiva, därefter en trebladig 
kniv följt av en 28 mm hålskiva, därefter en trebladig kniv för att avslutas med  
en 12 mm hålskiva. Vid ett malningstillfälle uppmättes energiförbrukningen till  
i medel 12 kWh ton-1 ts, dvs. ca 25 % av energibehovet för att mala ensilage. Hus-
hållsavfallet ts-halt var 35,9 % och kvarnens kapacitet var 1,7 ton hushållsavfall 
(våtvikt) per timme och temperaturen i avfallet steg med 3-5°C under malningen. 
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Friktionsenergin för kvarnen vid tomgång utgjorde ca 40 % av totala energi-
behovet vid malning.  

Viskositetsmätningar och omrörning av pilot-
rötkammare 
I samarbete med SCABA AB har i laboratorieförsök viskositeten på reaktorinne-
håll från pilot- och laboratoriereaktorerna bestämts med en Brookfieldviskosi-
meter. Det finns en viss osäkerhet i de gjorda viskositetsmätningarna på grund  
av att fibrerna i rötresten klumpade ihop sig. Detta resulterar i att viskosimetern 
visar en lägre viskositet än vad slammet egentligen har. Osäkerheten ökar då 
slammets fiberlängd ökar. Man kan utgående från viskositetsmätningarna kon-
statera att slammet var icke newtonskt och uppvisade pseudoplastiska flytegen-
skaper. En kort sammanfattning om teori kring vätskors reologiska egenskaper 
finns i bilaga 2. 

Pilot, blandning A 
I kapitlet ”Malning” beskrivs den kvarnutrustning som användes för att mala 
ensilage och hushållsavfall. Bild 25 beskriver pilotanläggningens massflöden 
under denna period. Torrsubstansen i rötresten var 8,7 % av våtvikten. Av denna 
torrsubstans kommer ca 48 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). I 
rötkammaren var ytrörelsen 2-3 dm s-1 (ca 0,5 meter från omrörarens axel). 
Rötkammaren fyllnadsgrad var 16 m³. Omrörarens effektbehov var 1,2 kW. 
Mätning med Brookfieldviskosimeter gav ekvation 1. 

Ekvation 1  τ = 4,9*(du/dy)
0,27

 

Pilot, blandning B 
Ensilaget och hushållsavfallet maldes med samma utrustning som under period 
med blandning A. Bild 26 beskriver pilotanläggningens massflöden under denna 
period. Torrsubstans i rötrest var 8,6 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kom-
mer ca 54 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). I rötkammaren var yt-
rörelsen 3-5 dm s-1 (ca 0,5 meter från omrörarens axel). Rötkammaren fyllnads-
grad var 16 m³. Omrörarens effektbehov varierade mellan 1,4-1,7 kW men var  
i medel ca 1,6 kW. Mätning med Brookfieldviskosimeter gav ekvation 2. 

Ekvation 2  τ = 3,2*(du/dy)
0,37

 

Laboratorieprocess, blandning A (reaktor A) 
Ensilaget maldes med en köttkvarn (se kapitlet ”Malning”) med en fembladig  
kniv och en minsta hålskiva (konisk borrning) med 9,5 mm håldiameter. Ensilagets 
fiberlängdsfördelning efter malning finns beskriven i Nordberg & Edström (1997). 
Hushållsavfallet maldes med samma köttkvarn men med 2 st trebladiga knivar och 
en minsta hålskiva med 12 mm håldiameter. I bild 4 beskrivs blandningsförhållan-
det mellan ensilage, hushållsavfall, vatten och återförd vätska. 
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Rötrest från rötkammare, april 1997 

Torrsubstans i rötrest var 7,6 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kommer  
ca 56 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). Mätning med Brookfield-
viskosimeter gav ekvation 3. 

Ekvation 3  τ = 0,9*(du/dy)
0,43

 

Rötrest från rötkammare, juni 1997 

Torrsubstans i rötrest var 9,0 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kommer  
ca 47 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). Mätning med Brookfield-
viskosimeter gav ekvation 4. Bild 15 beskriver laboratorierötkammarens mass-
flöden under denna period. 

Ekvation 4  τ = 3,3*(du/dy)
0,27

 

Laboratorieprocess, blandning B (reaktor B) 
Ensilaget och hushållsavfallet maldes med samma utrustning som för reaktor A.  
I bild 5 beskrivs blandningsförhållandet mellan ensilage, hushållsavfall, vatten 
och återförd vätska. 

Rötrest från rötkammare, april 1997 

Torrsubstans i rötrest var 7,2 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kommer  
ca 50 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). Mätning med Brookfield-
viskosimeter gav ekvation 5.  

Ekvation 5  τ = 0,52*(du/dy)0,44 

Rötrest från rötkammare, juni 1997 

Torrsubstans i rötrest var 9,1 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kommer  
ca 39 % från den återförda vätskan (som är fiberfri). Mätning med Brookfield-
viskosimeter gav ekvation 6. Bild 16 beskriver laboratorierötkammarens mass-
flöden under denna period. 

Ekvation 6  τ = 4,3*(du/dy)
0,22

 

Bild 28 visar på de reologiska skillnaderna mellan de olika rötningsförsöken. 
Skillnaden kan delas upp i tre olika faktorer: 

1) Fiberlängden. Ensilaget som användes under laboratorieförsöket hade en 
mindre partikelstorlek än ensilage som användes under pilotförsöket. Därför 
ligger kurvorna från ekvation 1 och 2 högre än motsvarande laboratorieprocess 
med likartad substratblandning. 

2) Koncentrationen fibrer i slammet. Skillnaden mellan kurvorna för ekvation 3 
och 4 (samt ekvation 5 och 6), där substratfördelningen mellan ensilage och 
hushållsavfall samt partikelstorleken är lika, kan förklaras med antalet fibrer  
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i slammet. Skillnaden i slammets ts-halt mellan april och juni var ca 2 procent-
enheter. Utgående från denna skillnad i ts-halt tillsammans med att bidraget av 
torrsubstans från den återförda vätskan minskade under juni jämfört med april, 
kan man uppskatta att antalet fibrer per volymenhet var ca 50 % större i labora-
torierötkamrarna under juni än under april.  

3) Fördelningen mellan ensilage och hushållsavfall. Skillnaden mellan kurvorna 
för ekvation 1 och 2 beror på substratblandningen. Det samma gäller för kur-
vorna för ekvation 4 och 6 respektive för ekvation 3 och 5. Ensilaget innehåller 
betydligt mer fibrer än hushållsavfallet, se punkt 2. 
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Bild 28. Skjuvspänning hos olika slam som funktion av skjuvhastigheten, se ekvation 1-6. 
Temperaturen var ca 35°C vid viskositetsmätningen. 

Pumpning av substrat 
Substratblandningen av ensilage, hygieniserat hushållsavfall, återförd vätska och 
färskvatten hade ca 13 % i ts-halt och pumpades med en skruvpump. För att pumpa 
substratet in i rötkammaren var energiförbrukningen 0,28 kWh ton-1 våtvikt då 
pumpkapaciteten var 6,6 ton h-1. 

Separation med skruvavvattnare 
En FAN-avvattnare av industriell version (Svenska Neuero AB) användes under 
pilotförsöket för att separera fiber från rötresten. Torrsubstanshalten på den fasta 
fiberfasen kan justeras genom att öka skruvens mottryck. Under pilotförsöket 
drevs avvattnaren utan att använda extra mottryck. 
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FAN-separatorn har tre olika elmotorer som driver en skruv, en pump för avskild 
vätska och en vibrator. Elmotorerna hade tillsammans ett elektricitetsbehov som 
motsvarade 1,5 kWh ton-1 rötrest som skulle avvattnas. I den fasta fasen förekom 
framför allt fibrer från ensilaget. Ts-halten i den fasta fasen var högre vid bland-
ning B än vid blandning A, se tabell 8. Denna skillnad behöver inte vara signifi-
kant utan kan mycket väl vara orsakad av att relativt små mängder fast fas genere-
rades per avvattning (speciellt vid blandning B), se bild 25 och 26. 

Tabell 8. Separation av rötrest med olika sållcylindrar och mottryck hos FAN-avvattnaren. 

Blandningsförhållande Enhet Blandning A Blandning B 

Sållcylinder µm 250 250 

Kapacitet ton h-1 ej uppmätt 2,4 

Mottryck  inget inget 

Ts-rötrest % av våtvikt 8,8 8,8 

Ts-fast fiberfas % av våtvikt 30 40 

Ts-flytande rötrest % av våtvikt 7,2 7,6 

Andel av våtvikt i fast fas % av tot 7 4 

Andel torrsubstans i fast fas % av tot 23 18 

Värmebildning i den fasta fasen 
Efter avvattning erhölls en fast fiberrik fraktion där det erhölls en spontan värme-
bildning utan att det behövdes en tillförsel av strukturmaterial eller att den fasta 
fasen vändes. Efter ett dygn hade temperaturen stigit till ca 70°C. 

Växtnäringsfördelning 
De olika avvattnade faserna analyserades med avseende på innehållet ammonium- 
och organiskt kväve samt totalt och löst fosfor då blandning B rötades under pilot-
försöket. Utifrån massbalansen beräknades därefter fördelningen av torrsubstans 
och växtnäring i de olika faserna (tabell 9). 

Tabell 9. Koncentration och procentuell fördelning av ts och växtnäring i de olika rötrest-
fraktionerna vid rötning av blandning B under pilotförsök. 

  Koncentrationer Viktprocent 
  Oavvattnad Fast fas Flytande rötrest Fast fas Flytande rötrest 

Ts  % 8,5 40,3 7,5 38 62 

TKN g kg-1 6,1 6,5 6,1 11 89 

Org-N g kg-1 4,0 5,1 3,8 13 87 

NHx-N g kg-1 2,1 1,4 2,3           7 93 

Tot P mg kg-1 310 1190 300 31 69 

Lös P mg kg-1 30 8 30           3 97 
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Ammoniumkvävet förekommer till den allra största delen i vätskefasen, eftersom 
ammonium huvudsakligen är vattenlösligt. Andelen total fosfor och organiskt  
kväve i den flytande rötresten är beroende av koncentrationen suspenderat material, 
eftersom båda till stor del är associerade med partikulärt material. Den flytande 
rötrest som erhålls vid FAN-avvattning utan tillsats av flockningskemikalier har  
en relativt hög koncentration av suspenderat material. Kalium har inte inkluderats  
i dessa balanser, men förutsätts på grund av sin vattenlöslighet till allra största del 
hamna i vätskefasen. 

El- och värmebehov 
I tabell 10 redovisas pilotanläggningens elektricitetsbehov för drift av elmotorer.  
Det största bidraget till den totala elförbrukningen är rötkammarens omrörare. Vid  
en uppskalning sjunker detta energibehov drastiskt. Även elbehovet för substrat-
transport vid malning per behandlad mängd, kommer att minska något vid en upp-
skalning. Elbehovet för malning, avvattning pumpning samt substratblandning per 
behandlad mängd kommer att vara relativt oberoende av en uppskalning. Den högre 
energiåtgången för omblandning av blandning B beror på att en högre effekt upp-
mättes för den blandningen. Det är dock viktigt att påpeka att graden av ombland-
ning (ythastigheten) var högre jämfört med omblandning vid rötning av blandning A. 

Tabell 10. Elbehov per dag för olika enhetsoperationer vid pilotanläggningen för  
två olika tillfällen. 

Parameter Enhet Blandning A Blandning B 

Malning, ensilage kWh d-1 3,2           2,0           

Malning, hushållsavfall kWh d-1 0,2           0,5           

Fodervagn och transportör kWh d-1 0,5           1,5           

Metallavskiljare kWh d-1 0,1           0,1           

Omrörning, substrat kWh d-1 3,9           3,9           

Omrörning, rötkammare kWh d-1 28,8           38,4           

Pumpning, substrat kWh d-1 0,2           0,3           

Pumpning, rötrest kWh d-1 1              1             

Avvattning kWh d-1 0,8           0,8           

Summa kWh d-1 38,7           47,4           

Elbehov % av biogas 19,8 19,7  
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Uppvärmningsbehov för substrat vid rötning 
Uppvärmningsbehovet, E, för de två substratblandningarna har beräknats enligt 
ekvation 7 och redovisas i tabell 11. Specifika värmekapacitiviteten för ett 
material x beräknas enligt ekvation 8.  

Ekv. 7 E = mx*Cx*(t1- t2) 

Ekv. 8  Cx = (100- TSx)/100*4200+TSx/100*1000    (J kg-1 °C-1) 

mx = materialets massa, (kg) 
Cx = specifika värmekapacitiviteten, (J kg-1 °C-1) 
TSx = materialets ts-halt, (% av våtvikt) 
t1- t2 = materialets temperaturförändring, (°C) 

Tabell 11. Beräknat värmebehov för att värma de olika delsubstraten från 10 till 37°C  
utan några värmeförluster under uppvärmningen. 

Substrat  Blandning A Blandning B 

Ensilage kWh d-1 4,3        3,1         

Hushållsavfall kWh d-1 1,1        2,3         

Återförd vätska  kWh d-1 13,4        13,8         

Vatten kWh d-1 3,9        3,5         

Summa kWh d-1 22,7        22,6         

Värmebehov % av biogas 11,6        9,4         

Noterbart är att delar av den värmemängd som åtgår för att höja temperaturen  
på ensilage och hushållsavfall kan erhållas från den värmeutvecklig man får vid 
malningen, se tabell 10 (vid malning av ensilage blir temperaturhöjningen ca 20°C 
och vid malning av hushållsavfall ca 4°C, se kapitel ”Malning”). Vidare hade  
den återförda vätskan i princip rötningstemperatur direkt efter avvattningen men 
den svalnade till omgivningstemperatur innan den återfördes till rötkammaren.  
Om man tar hänsyn till detta var värmebehovet bara 12 kWh d-1 då blandning A 
rötades och 13 kWh d-1 då blandning B rötades.  

Hushållsavfallet hygieniserades vid 70°C. Detta ökade dock ej pilotanläggningens 
totala värmebehov för att substraten skulle nå rötningstemperaturen vid 37°C. 
Eftersom det hygieniserade materialet (70°C) blandades med ensilage, vätska som 
återfördes samt resterande vattenmängd medförde detta att överskottsvärmen i det 
hygieniserade materialet (från 70 till 37°C) utnyttjades för att värma de andra sub-
straten till processtemperaturen vid 37°C.  
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Biogasanläggning i fullskala 
I följande kapitel beskrivs en fullskaleanläggning, som huvudsakligen baserar sig  
på de resultat och erfarenheter som gjorts i projektet. Av totala torrsubstansmäng-
den som tillförs anläggningen kommer 80 % från ensilage och 20 % från käll-
sorterat hushållsavfall för samrötningsanläggning 80:20 samt 50 % från ensilage 
och 50 % från källsorterat hushållsavfall för samrötningsanläggning 50:50. För att 
jämföra de två biogasanläggningarna har storleken valts till 1 MW gaseffekt från 
vallgröda. Detta resulterar i att den totala gaseffekten för 80:20-blandningen blir  
1,3 MW medan för 50:50-blandningen 2,3 MW. Beräkningar av el- och värme-
behov har gjorts utifrån de resultat som erhållits vid detta pilotförsök samt ett 
tidigare försök då lantbruksrelaterade biomassor samrötades (Nordberg & Edström, 
1997). Den företagsekonomiska beräkningen baserar sig delvis på resultaten från 
laboratorie- och pilotförsöket, delvis på uppgifter redovisade i Dalemo m.fl. (1993) 
samt delvis på data från Svensk Växtkraft AB och VAFAB. Avslutningsvis görs  
en känslighetsanalys för att belysa biogaskostnadens beroende av ett flertal olika 
parametrar. 

Materialflöden 
Materialflöden för biogasanläggningar som samrötar vallgröda och hushållsavfall 
redovisas i bild 29 och 30. 
 

Ensilage

KSOFHA

Vatten

29,2 ton/d; 30% 

6,4 ton/d; 34%

14,0 ton/d

Rötkammare
Effekt =1,3 MW
Volym = 2000 m3
OLR =5 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
7,3 ton/d, 30%

Pumpbar rötrest
35,6 ton/d; 7,1%

Återförd vätska
54,9 ton/d; 7,1 %

Rötrest

97,9 ton/d; 8,8

Biogas

5400 m3/d
60 % metan

90,5 ton/d; 7,1 %

Vätska

Kompostering

Kompost

5,1 ton/d  

Bild 29. Materialflöden för en biogasanläggning som samrötar vallgröda och hushålls-
avfall. Av substratens totala torrsubstans kommer 80 % från vallgröda och 20 % från 
hushållsavfall. KSOFHA = Källsorterad organisk fraktion av hushållsavfall. 
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Ensilage

KSOFHA

Vatten

29,2 ton/d; 30% 

25,8 ton/d; 34%

26,1 ton/d

Rötkammare

Effekt 2,3 MW
Volym = 2600 m3
OLR = 6 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
10,2 ton/d, 30%

Pumpbar rötrest
60,2 ton/d; 7,5%

Återförd vätska
58,8 ton/d; 7,5 %

Rötrest

129,2 ton/d; 9,3 %

Biogas

8900 m3/d
63 % metan

119,0 ton/d; 7,5 %

Vätska

Kompostering

Kompost

8,4 ton/d  

Bild 30. Materialflöden för en biogasanläggning som samrötar vallgröda och hushålls-
avfall. Av substratens totala torrsubstans kommer 50 % från vallgröda och 50 % från 
hushållsavfall. KSOFHA = Källsorterad organisk fraktion av hushållsavfall. 

Beskrivning av biogasanläggning 
I tabell 12 beskrivs beräknade processdata vid samrötning av ensilerad vallgröda 
och hushållsavfall och i bild 31 beskrivs biogasanläggningen schematiskt. För att 
åstadkomma en fungerande fullskaleprocess där olika behandlingar ingår kan en 
rad tekniska lösningar väljas. Vi har här valt att utgå ifrån den typ av utrustning 
som användes i pilotförsöken. Exakthackad och ensilerad vallgröda lagras vid 
biogasanläggningen alternativt vid satellitlager. Förbehandling av ensilage respek-
tive hushållsavfall sker i separata behandlingslinjer. Ensilage finfördelas med en 
utrustning som ger en sönderdelningsgrad som minst motsvarar malning med en 
9,5 mm hålskiva i en köttkvarn (jfr. Nordberg & Edström, 1997). Mellanlagret 
matar automatiskt rivare och kvarn med ensilage. Mellanlagret av ensilage ska 
klara av minst 3 dagars materialbehov, se bild 29 och 30. Malt ensilage och åter-
förd vätska (eventuellt även delar av spädvattenbehovet) blandas i två blandnings-
tankar med vardera volym på ca 3 m³ innan inpumpning till rötkammaren sker. 
Rötningsprocessen består av en enstegs totalomblandad mesofil semikontinuerligt 
beskickad rötkammare. 

Hushållsavfallet friläggs från papperspåsarna i en rivare. Därefter separeras metall-
innehållet bort innan det finfördelas med en utrustning som ger en sönderdelnings-
grad som minst motsvarar den som erhölls under pilotförsöket med köttkvarn och  
en 12 mm hålskiva. Hushållsavfallet (och eventuellt delar av spädvattenbehovet som 
kan tillföras innan hygieniseringen för att underlätta omrörning) värms till hygieni-
seringstemperatur via direktinsprutning av ånga. Därefter värmebehandlas hushålls-
avfallet satsvist vid 70°C och 1 timme under omrörning. Biogasanläggningen har två 
hygieniseringstankar med vardera volym på ca 6 m³. Det hygieniserade materialet 
pumpas direkt in i rötkammaren eller lagras i en tank. Anläggningen ska klara att 
lagra hygieniserat hushållsavfall motsvarande 3 dagars drift. 
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Tabell 12. Processdata för biogasanläggningar som samrötar hushållsavfall och vallgröda 
baserade på resultat erhållna vid laboratorie- och pilotförsök. 

Parameter Enhet Anläggning 
80:20 (1,3 MW) 

Anläggning 
50:50 (2,3 MW) 

Ts-substrat % av våtvikt 14,2 15,7 

Biogasproduktion Nm³ d-1 5400 8900 

Specifik metanproduktion Nm³ kg-1 VS 0,33 0,36 

Energi i biogas MWh d-1  32 55 

Ts-rötrest % av våtvikt 8,8 9,3 

Belastning kg VS m-3 d-1 5 6 

Våt rötkammarvolym m³   2000 2600 

Total rötkammarvolym m³  2200 2900 

Ts-fast fas % av våtvikt 30 30 

Ts-flytande rötrest % av våtvikt 7,1 7,5 

Viktreduktion vid kompostering % av fast fas 30 30 

Densitet, kompost kg m-3  270 270 

 

 
 
 

Tippficka
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Rivare Metall-
detektor

Kvarn
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Lager för ensilage

 

Bild 31. Schematisk beskrivning över en biogasanläggning i fullskala. 
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Slamnivån i rötkammaren styrs från en nivåmätare, vilken i sin tur styr mängden 
rötrest som pumpas ut från rötkammaren. Rötresten tillförs en separationsutrust-
ning där man erhåller en fast fas och en flytande fas. Delar av den flytande röt-
resten återförs till rötkammaren via blandningstankarna, medan resten korttids-
lagras vid biogasanläggningen. Slutlagring av den flytande rötresten som skall 
återföras till jordbruksmark sker i befintliga flytgödselbassänger eller i nybyggda 
satellitlager. Den fasta fasen efterkomposteras i tomma ensilagelager. Noterbart  
är att anläggningen saknar utrustning för värmeåtervinning, vilket motiveras i 
kapitlet ”El- och värmebehov”. 

El- och värmebehov 
Utgående från viskositetsmätningarna har SCABA AB gjort en beräkning av el-
behovet för omrörningen i en totalomblandad rötkammare för anläggning 80:20 
och 50:50 och rötkammarvolym (tabell 13). Den effektmätning som utfördes i 
pilotförsöken uppmättes en högre effekt för 50:50-blandningen jämfört med 
80:20-blandningen, vilket var kopplat till en högre ytrörelse i rötkammaren, dvs. 
en bättre omrörningsgrad. I fullskaleberäkningarna har detta tagits hänsyn till  
och beräkningarna är gjorda för att erhålla samma omrörningsgrad i båda process-
alternativen. Effektbehovet för omrörning blir därför större för anläggning 80:20. 
Vidare ökar effektbehovet i proportion till ökningen av rötkammarvolymen. 

Tabell 13. Effektbehovet för omrörning av rötkammare beroende på rötkammarvolym  
för anläggning 80:20 samt 50:50. 

Rötkammarvolym, 
m³  

Effektbehov, kW 
Anläggning 80:20 

Effektbehov, kW 
Anläggning 50:50 

1500 15 7,5 

3000 30 15 

I tabell 14 redovisas ett beräknat elektricitetsbehov för fullskaleanläggningar. 
Omrörning av rötkammare och malning är elkrävande operationer. Om andelen 
hushållsavfall ökas i substratblandningen minskar anläggningens elektricitets-
behov. Noterbart är att elektricitetsbehovet för omrörning av 50:50-blandningen 
blir lägre trots att rötkammarvolymen och effekten på anläggningen är större. 

Tabell 14. Elektricitetsbehov för anläggning 80:20 och 50:50 (se tabell 12 och 13).  

Parameter Enhet Elbehov 
Anläggning 80:20 
1,3 MW 

Elbehov 
Anläggning 50:50 
2,3 MW 

Malning av ensilage kWh d-1 530           530           

Malning av hushållsavfall kWh d-1 30           110           

Omrörning, rötkammare kWh d-1 520           340           

Övrigt kWh d-1 490           700           

Summa kWh d-1 1 570           1 680           

Elbehov  % av biogas 5,0           3,1           
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Det interna värmebehovet tillgodoses delvis via den friktionsvärme som uppstår 
vid drift av omrörare i rötkammare och malning av växtmaterial och hushålls-
avfall i kvarnen (tabell 15). Det totala värmebehovet för de två olika anläggning-
arna är 870 respektive 2020 kWh d-1 vilket antas genereras via förbränning av 
biogas. Efter att värmeförluster vid förbränning inkluderats motsvarar värme-
behovet 3,3 % respektive 4,5 % av biogasproduktionen. Värmebehovet för att 
värma hus för diverse processutrustning inkluderas ej i beräkningen. Ingen värme 
antas tillföras rötkammaren via mikroorganismernas metabolism. Anläggningen  
är ej försedd med utrustning för att återvinna värme ur rötresten. Detta beror dels 
på att substratet är svårt att värmeväxla på grund av sina reologiska egenskaper, 
dels på att biogasanläggningens värmebehov är litet och temperaturskillnaden 
mellan rötrest och substrat lågt. 

Tabell 15. Beräknat värmebehov vid biogasanläggningar (inkluderar ej pannförluster vid 
värmeproduktionen). 

  Temperatur- 
ändring, °C 

Anläggning 
80:20, kWh d-

1 

Anläggning 
50:50, kWh d-

1 

Värmebehov Ensilage 10->37 710       710       
 Hushållsavfall 10->70 340       1 340       
 Återförd vätska 33->37 240       260       
 Vatten 10->37 440       820       
 Värmeförlust, 

rötkammare 
    400          600       

 Delsumma  2 130       3 730       
     

Överskottsvärme Hushållsavfall 70->37 180       740       
     

Friktionsvärme Malning  550       630       
 Omrörning, rötkammare     520          340       
 Delsumma  1 070       970       
     

Totalt värmebehov SUMMA  870       2 020       

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader 

Biogasanläggningens årliga kostnad redovisas i tabell 16. De flesta kostnaderna är 
antingen beräknade utifrån resultat erhållna vid pilotförsöken eller på antaganden 
baserade på anläggningens utformning. För drift och administration av biogas-
anläggningen antas det behövas 2 personer. Kostnaden för elektricitet har antagits 
vara 0,5 kr kWh-1. Kostnaden för värme har antagits vara råbiogaspriset men dock  
ej högre än 0,4 kr kWh-1. Av hushållsavfallet antas 2 % av vikten avskiljas vid 
metallseparationen i biogasanläggningen för att därefter deponeras. Investerings-
behovet inkluderar ej utrustning till förbränning av biogasen i någon av beräkning-
arna. Den årliga underhållskostnaden antas vara 1,5 % av investeringsbehovet. 
Kostnaden för ensilerad vallgröda har valts till samma nivå som Dalemo m.fl. 
(1993), dvs. 0,53 kr kg-1 ts inkluderat ensileringskostnad och odlingseffekter. Den 
angivna kapitalkostnaden i tabell 16 inkluderar en mycket enkel förbehandling av 
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hushållsavfallet  
i form av metallseparation, malning och hygienisering. Denna enkla förbehandling 
förutsätter att hushållsavfallet ej innehåller något annat än matrester, hushållspapper 
samt papperspåsar i vilka hushållen emballerar sitt avfall. Om hushållsavfallet inne-
håller plast, trädgårdsavfall i form av grenar eller grus och sten måste detta avskiljas 
innan den organiska fraktionen kan malas i biogasanläggningen. Vidare kan man 
förvänta sig att kapitalkostnaden är högre för de första uppförda biogasanläggning- 
arna med det beskrivna samrötningskonceptet än vad som anges i tabell 16. Den 
beräknade investeringen för 80:20-anläggningen med 1,3 MW gaseffekt är 25 Mkr 
och för 50:50-anläggningen med 2,3 MW gaseffekt 31 Mkr. 

Tabell 16. Beräknade årliga kostnader för biogasanläggningar som samrötar hushålls-
avfall och vallgröda. De båda anläggningarna rötar samma mängd ensilage medan 
inblandningsgraden av hushållsavfall varierar. 

 Kostnad, Mkr år-

1 
80:20 (1,3 MW ) 

Kostnad, Mkr år-

1 
50:50 (2,3 MW) 

Kapitalkostnad 2,8 3,3 

Personal 0,6 0,6 

Underhåll 0,4 0,5 

Ensilage 1,7 1,7 

Transporter 0,3 0,5 

El och värme 0,4 0,4 

Kompostering + material till deponi 0,1 0,2 

Spridning och lagring av flytande rötrest 0,4 0,7 

Summa 6,6 7,8 

Intäkter 

Biogasanläggningens intäkter antas komma från försäljning av biogas, kompost, 
flytande rötrest samt behandlingsavgifter. Den flytande rötrestens värde baseras  
på handelsgödselpriset (N: 7 kr kg-1, P: 12 kr kg-1 och K: 3 kr kg-1). Den flytande 
rötrestens innehåll av fosfor och kalium antas ha samma gödselegenskaper som 
handelsgödsel och dess kväveinnehåll antas ha 60 % gödselvärde jämfört med 
handelsgödselns nitratkväve. Av rötrestens totala kväveinnehåll beräknas 85 % 
hamna i den flytande rötresten och 15 % i komposten. 70 % av den totala fosfor-
mängden, och 90 % av kalium beräknas hamna i den flytande rötresten. Värdet  
av den färdiga komposten antas vara 100 kr ton-1 fritt biogasanläggningen. Be- 
handlingsavgiften på hushållsavfall har satts till 350 kr ton-1. I tabell 17 redo- 
visas biogasanläggningens intäkter för biogas för att ett nollresultat skall uppnås. 

För anläggningen 80:20 blir kostnaden för råbiogasen 41 öre kWh-1 och för anlägg-
ningen 50:50 blir råbiogaskostnaden 15 öre kWh-1. Samrötning med blandningen 
80:20 ger ett pris på rågas som ligger på samma nivå som tidigare undersökningar 
vid rötning av vallgröda och andra lantbruksrelaterade biomassor (Nordberg & 
Edström, 1997; Dalemo m.fl., 1993). Samrötning med blandningen 50:50 ger ett 
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pris på rågas som ligger på samma nivå som t.ex. biogasanläggningen i Uppsala,  
där priset beräknades till 13 öre kWh-1 för rågas (Edström, 1996). 

Tabell 17. Årliga intäkter för biogasanläggningar som samrötar hushållsavfall och  
vallgröda. De båda anläggningarna rötar samma mängd ensilage medan inblandnings-
graden av hushållsavfall varierar. 

 Intäkt, 80:20 
1,3 MW 
Mkr år-1 

Intäkt, 50:50 
2,3 MW 
Mkr år-1 

Växtnäring i flytande rötrest 0,8 1,2 

Kompost 0,2 0,3 

Behandlingsavgift 0,8 3,3 

Biogas 4,8 3,0 

Summa 6,6 7,8 

Känslighetsanalys 

För att belysa olika parametrars betydelse för biogaspriset har en 
känslighetsanalys gjorts (tabell 18). De studerade parametrarna har valts med 
utgångspunkt från att de är svåra att bedöma antingen på grund av att underlaget 
kan vara osäkert eller att förändringar i skatter, avgifter och stöd kan komma att 
påverka det ekonomiska utfallet. Parametrarna sammanfattas i följande punkter. 

• Arealstöd. Idag utgår ett arealstöd på ca 2 000 kr ha-1 vid vallodling för 
energiändamål, vilket motsvarar ca 50 % av priset på grödan. 

• Investeringsbehov och driftkostnader. Det finns idag ej någon biogasanlägg-
ning i fullskala som samrötar vallgröda och hushållsavfall och därför är det 
svårt att med någon större precision beräkna dessa poster. 

• Behandlingsavgifter för hushållsavfall. Dessa har i framtiden bedömts kunna 
variera mellan 350 och 600 kr ton-1 (Per-Erik Persson, pers.medd.). 

• Ekologisk odling. Om producerad kompost och växtnäring kan KRAV-märkas 
och säljas till ekologisk odling kan dess värde öka. 

• Tillförsel av färskvatten till processen. En uteslutning av färskvatten skulle 
minska kostnaderna, men medföra ammoniumhalter på över 4 g L-1. Detta 
resulterar mycket troligen i en mer känslig anläggning mot driftstörningar, 
vilket kan resultera i lägre gasproduktion. 

För 80:20-anläggning (1,3 MW total gaseffekt) har ett arealstöd liksom investerings-
behovet stor betydelse för gaspriset. För 50:50-anläggning (2,3 MW total gaseffekt) 
har behandlingsavgiften en stor betydelse. 

I bild 32 redovisas priset på rågas som funktion av anläggningsstorlek. Mängder 
avfall och vallgröda som samrötas vid de olika anläggningsstorlekarna samt 
blandningsförhållandena finns redovisade i tabell 19. Noterbart är att priset för 
rågas i princip är likvärdigt för en 50:50-blandning med anläggningsstorleken  
1 MW som 80:20-blandning vid 2,3 MW (drygt 30 öre kWh-1). Dessa två anlägg-
ningar rötar samma mängd avfall per år. Detta gör att den lokala efterfrågan på 
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energiformen biogas snarare styr en fullskalas substratsammansättningen än priset 
för biogas. 

Tabell 18. Betydelsen av arealstöd, investering, driftskostnader (drift av biogasanläggning), 
och värdering av växtnäring och kompost.  

 Förändring gaspris, 80:20 
öre kWh-1 

Förändring gaspris, 50:50 
öre kWh-1 

Arealstöd, 2000 kr ha-1 
(= 50 % av priset på grödan)  

7 4  

Investering, 30 % 7 5 

Driftkostnader, 30 % 3 2 

Behandlingsavgift, 50 % 4 8 

Växtnäring & kompost, 50 % 4 3 

Ingen tillförsel av spädvatten 5 5 
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Bild 32. Priset på rågas som funktion av anläggningsstorlek för samrötning mellan avfall 
och vallgröda. I diagrammet finns även gaspriset för en anläggning som enbart rötar 
lantbruksrelaterade biomassor (Nordberg & Edström, 1997). 
 

Tabell 19. Mängder hushållsavfall och vallgröda (våtvikt) som funktion  
av substratsammansättning och anläggningsstorlek. 

Substrat Blandnings- 
förhållande 

1 MW 
ton år-1 

1,3 MW  
ton år-1 

2,3 MW  
ton år-1 

Vallgröda 50:50 4 100    5 410    10 700    

Hushållsavfall 50:50 4 650    6 130    9 430    

     

Vallgröda 80:20 8 100    10 700    18 570    

Hushållsavfall 80:20 1 790    2 360    4 100    
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Diskussion  
Föreliggande projekt har visat att samrötning av vallgröda med den biologiskt 
omsättbara fraktionen av källsorterat hushållsavfall medför biologiska, tekniska 
och ekonomiska fördelar jämfört med rötning av enbart vallgrödor. En organisk 
belastning på 6 g VS L-1d-1 har uppnåtts i en stabil totalomblandad biogasprocess 
vid ca 9 % ts i reaktorvätskan. Vidare har projektet visat att omrörning och pump-
ning av rötkammarinnehållet underlättas vid samrötning med avfall jämfört med 
rötning av fiberrikare material (gödsel och halm; jfr. Nordberg & Edström 1997). 
Projektet har också visat att det går att erhålla en flytande rötrest med upp till 
89 % av kvävet och 69 % av total fosfor samt en fast fas som går att kompostera 
utan inblandning av strömedel.  

De resultat som erhållits i projektet har förbättrat underlaget för praktisk utveck-
ling av en effektiv biogasprocess för samrötning av vallgröda och hushållsavfall. 
Nedan diskuteras en del av resultaten från försöken uppdelade i biologiska och 
tekniska frågeställningar. Dessutom ges synpunkter på framtida forskningsbehov 
och frågeställningar. 

Biologiska frågeställningar 
En av de centrala biologiska frågeställningarna vid rötning av kväverikt material,  
t.ex. baljväxter och slakteriavfall, är den toxiska påverkan av höga ammonium-
halter på de metanbildande bakterierna. Ammoniumhalten i processvätskan beror 
utöver C:N-kvoten på substratet även på andelen återförd processvätska samt på 
nettomineraliseringsgraden av organiskt kväve. I det tidigare projektet med röt-
ning av lantbruksrelaterade biomassor (Nordberg & Edström 1997) kunde ammo-
niumhalten hållas vid ca 2 g L-1 genom att halm tillfördes som extra kolkälla till 
kväverik vallgröda, dvs C:N-kvoten höjdes. Inget extra färskvatten tillfördes 
dessa processer. I det föreliggande projektet med samrötning av vallgröda och 
avfall var 
substatet relativt lättomsättbart. Detta innebar att det inte fanns något hållbart motiv 
att tillsätta halm, eftersom det har en betydligt lägre omsättningshastighet än en 
blandning av organiskt avfall och vallgröda. Istället tillfördes upp till 20 % av 
vätskebehovet som vatten, varvid ammoniumhalten kunde hållas under 2,5 g L-1. 
Vid rötning av 50:50-blandningen erhölls en lägre nettomineraliseringsgrad, men 
även ett högre gasutbyte. Detta tyder på en högre tillväxtshastighet av bakterierna  
i processen och därmed att näringssammansättningen på 50:50-blandningen var  
mer komplett. 

En förklaring till den mer kompletta näringssammansättningen kan vara ett högre 
innehåll av Fe och Co i avfallet jämfört med ensilaget. En tillsats av Co har tidigare 
visats vara viktig vid rötning av växtmaterial för att nå belastningar över 6 g VS  
L-1 d-1 (Jarvis m.fl. 1997). Totalhalten Co i processvätskan var 0,13 mg kg-1 våtvikt 
vid rötning av 50:50-blandningen och 0,08 mg kg-1 våtvikt vid rötning av 80:20- 
blandningen. Den senare koncentrationen av kobolt uppnåddes även vid samrötning 
med nötflytgödsel (även det i 80:20-blandning) då en stabil process vid 6 g VS  
L-1 d-1 erhölls. En förbättrad processtabilitet och prestanda kan dock inte enbart 
förklaras med en högre koncentration spårelement. De resultat som vi erhållit och 
som tidigare erhållits i amerikanska försök (Ghosh m.fl. 1980; Ghosh & Klass 1981) 
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tyder på att avfallet sannolikt även bidrar med andra substanser och föreningar som 
stimulerar bakterietillväxten. Dessa kan dock inte på ett enkelt sätt identifieras. 

De gas- och metanutbyten som erhållits har varierat mellan 0,30 och 0,38 L g-1VS 
(m³ kg VS) med det högre värdet för en 50:50-blandningen. Skillnaden beror på  
att avfallet ger ett högre gasutbyte än ensilaget, men också på att sammansättningen 
på ensilaget skiljde sig åt mellan laboratorie- och pilotförsöken. Vid jämförelse  
av satsvis utrötning i pilotanläggningen mellan lantbruksrelaterade biomassor och  
en blandning av gröda och avfall visade det sig att gasflödet minskar betydligt 
snabbare när gröda och avfall rötas ut. Detta innebär att en mindre del av gasen 
kommer att produceras vid lagring av rötresten. Dock kommer det även vid sam-
rötning av gröda och avfall att behövas ett uppfång av den gas som produceras  
efter reaktorrötningen. Det har tidigare konstaterats att en av de faktorer som är  
av störst betydelse för biogaspriset är kostnaden för vallgröda. Denna kostnadspost 
ökar dessutom i betydelse med ökad anläggningsstorlek. En viktig uppgift i fortsatt 
forskning är att undersöka möjligheter att öka metanutbytet för att därmed utnyttja 
substratet i största möjliga mån. Uppfångning av gas som produceras i lager är där-
för viktig både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Sönderdelningsstudier  
och förbehandling med t ex termisk hydrolys är exempel på andra områden där fler 
studier skulle behövas. 

Tekniska frågeställningar 
Den i försöket använda organiska fraktionen från hushållsavfallet var mycket 
välsorterat. Detta innebar att andelen plast och metaller var mycket liten och att 
malningen vid pilotanläggningen kunde göras utan någon avancerad förbehand-
ling. Den låga felsorteringsgraden innebär också att tungmetallnivåerna kan hållas 
på mycket låga nivåer, vilket är en förutsättning för att systemet skall kunna 
appliceras. Frågeställningar rörande källsorteringen av hushållsavfallet kommer 
därmed att ha en stor inverkan på utformningen av biogasanläggningen. Bland 
annat bör frågor som om källsortering kan etableras bland alla typer av hushåll, 
hur informationen skall utformas till hushållen, hämtningsrutiner samt hygeniska 
aspekter med denna hantering belysas. 

En mycket viktig del i biogasanläggningen är utrusningen för sönderdelning av 
ensilage och hushållsavfall. Denna utrustning bör klara en hög sönderdelnings- 
grad med ett lågt slitage på komponenterna. Vidare bör utrustningen ha en robust  
utformning som klarar hårda föremål, t ex stenar, samt ha en låg energiförbrukning. 
Den köttkvarn som användes under försöket kan ha problem att uppfylla kriterierna 
lågt slitage samt robust utforning. Metoder för sönderdelning av fasta material i 
biogasanläggningar är ett område för teknikstudier. Effekter av sönderdelnings-
graden bör studeras tillsammans med dess betydels för rötkammarens omrörnings-
egenskaper. Fiberlängd tillsammans med fiberantal har i pilotförsöket påverkade 
rötkammarens omrörningsegenskaper mycket. 

Det är viktigt att framhålla att ts-halten inte alltid är bra mått för beskrivning av  
de reologiska egenskaperna. I biogasprocesser baserade på fiberrika material som 
vallgröda är det koncentrationen av fibrer och fiberstorleken som bidrar till att öka 
viskositeten, medan ts i löst och suspenderad form endast marginellt bidrar. Med 
den processutformning som använts har ts-halten i den återförda processvätskan 
varit ca 7 %, vilket motsvarat upp till 30 % av den totala ingående ts-mängden 
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(och 50 % av rötrestens torrsubstans). Trots att Brooksfieldsviskosimetern inte är 
ett idealt instrument för att mäta viskositeten i fiberrika vätskor kunde betydelsen 
av olika sönderdelningsgraders effekt på reologin uppmätas.  

Vid återföring av de rötrester som produceras vid anläggningen är det viktigt att 
växtnäringen hamnar i den fraktion som lättast kan spridas. Med den process-
variant och avvattningsutrustning som användes kunde upp till 62 % av torrsub-
stansen, 89 % av kvävet och 69 % av fosforn i det utrötade material som lämnar 
biogasanläggningen återfinnas i den flytande rötresten. Detta innebär att en för-
säljning av en kompostfraktion till kunder utanför jordbruket kan ske utan en 
alltför stor förlust av växtnäring ur jordbrukssystemet. 

Framtida frågeställningar 
Vätskesnåla processer kan utöver slamprocesser med vätskeåterföring skapas 
genom att tillämpa torrötning. Med ett sådant system skulle mindre mängd  
energi för uppvärmning åtgå, eftersom mängden vatten är mindre. Dessutom 
skulle reaktorvolymen per behandlad mängd substrat minskas jämfört med 
totalomblandade processer. I laboratorieförsök som för närvarande pågår vid  
JTI har torrötning upp till 12 g VS L-1 d-1 uppnåtts. Detta är alltså dubbelt så  
hög belastning som uppnåddes vid de slambaserade processer som undersökts  
i föreliggande och tidigare projekt. Detta innebär preliminärt att de biologiska 
förutsättningarna för torrötning av svenska vallgrödor verkar lovande och att de 
resultat som slutligen framkommer kan utgöra ett bra underlag för formulering  
av en rad tekniska frågeställningar kring torrötning. 

Vid etablering av kretsloppsanpassade storskaliga biogasbehandlingssystem för 
organiskt avfall uppkommer det en lokal koncentration av rötrest. Hanterings-
systemet för denna rötrest har stor betydelse för växtnäringsutnyttjandet, läglig-
hetseffekter, markpackning, ekonomi och kapacitet. Lantbrukets teknik för att 
omhändertaga gödsel baserar sig på relativt små kvantiteter. Dessa hanterings-
system är inte optimerade för att hantera stora kvantiteter rötrest. Ett möjligt fram-
tida hanteringssystem för stora mängder flytande rötrest är att via pumpning trans-
portera rötrest från biogasanläggningen till satellitlager samt från satellitlager till 
spridare på åkern. Ett annat sätt är att koncentrera växtnäringen i rötresten till en 
form som gör det möjligt att frakta den längre sträckor och att den lämpar sig för 
precisionsspridning. 

I det inledande kapitlet till rapporten angavs en rad lokala förutsättningar som 
måste uppfyllas för att etablering av samrötningsanläggningar skall kunna ske.  
För att underlätta identifiering av intressanta områden med tillräckligt underlag  
av grödor, avfall och avsättningsmöjligheter för gas skulle verktyg som t.ex. GIS 
(Geografisk informationsteknik) kunna kopplas till inventeringar av potentiella 
substrat. Vidare skulle utveckling av GIS i kombination med systemanalyser och 
användning av GPS (Globalt positioneringssystem) kunna skapa goda underlag  
till central planering och beslutsfattning samt lokal styrning av gödselgivor vid 
användning av rötrest.  

Den anläggningsstorlek som fokuserats på i denna och tidigare studie omfattar  
1 MW-anläggningar och större. Anledningen till detta är främst ekonomiska.  
Det kan dock konstateras att intresset för gårdsanläggningar ökat kraftigt, fram- 
för allt i Tyskland där ca 200 nya anläggningar etablerats under de senaste åren. 
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Dessa reaktorer har ofta ett enkelt utförande och är byggda i förhållandevis billiga 
material. En sammanställning och undersökning av de underliggande motiven till 
detta ökade intresse skulle behöva utföras för att utgöra ett underlag till bedömning 
om det finns en framtid för gårdsbaserad biogasframställning i Sverige. 
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 Bilaga 1 

Utrustning vid pilotförsök 

I denna bilaga beskrivs den viktigaste utrustning som användes under pilot-
försöket. I bild B1 beskrivs pilotanläggningen schematiskt. 
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tank
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Bild B1. Schematisk beskrivning av pilotanläggning. 

Rötkammare 

Rötkammaren har utgjorts av en 30 m³ stor tank tillverkad i 5 mm stålplåt som är 
epoxilackad invändigt. Utvändigt var den grundmålad och isolerad med 400 mm 
mineralull samt klädd med korrugerad aluminiumplåt. I toppen fanns ett vattenlås 
som "säkerhetsventil" och två inspektionsfönster. 

För uppvärmning av rötkammaren användes en Asea R3A elpanna med en effekt  
av 8 kW. Temperaturen styrdes av en Intercontrol regulator med sin pt100 givare 
placerad i ett dykrör i tanken. Värmeöverföringen till tanken gjordes med en slang-
värmeväxlare med en effektiv yta av 2,7 m² lindad på tankens insida. 

En centrifugalpump, Flyght 3101, 3 kW, med skärande impeller som arbetade mot 
ett fast motstål var placerad under rötkammaren. Pumpens sugsida var placerad så 
nära rötkammarens bottenutlopp som möjligt för att minska risken för igensättning 
av sugsidans rörsystem. I det korta röret på pumpens sugsida satt den inkommande 
ledning som används vid beskickning. Det ingående materialet trycktes sakta in i 
rötkammarpumpens cirkulerande höga slamflöde för att få en snabbare inblandning 
av nytt substrat i slammet. 

Rötkammaren hade möjligheter att via ett internt cirkulationssystem pumpa slam 
från/till olika nivåer. Bland annat fanns möjligheten att i toppen av rötkammaren 
"sprinkla" ner slam ovanpå rötkammarens slamyta. I toppen av rötkammaren 
(gasuppsamlingsutrymmet) mynnade cirkulationssystemet för slam ut på tre olika 
ställen för att ett eventuellt svämtäcke skulle kunna bearbetas på flera punkter. 
Vidare kunde varje slamutlopp enkelt vridas. Därmed hade man möjlighet att ställa 
in anslagsvinkel och anslagspunkt mot ytan så att den svämtäckesbrytande effekten 
förbättrades. 
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Rötkammarens omrörare var en långsamgående, toppmonterad 60 VGT-L 
SCABA-omrörare med två propellrar. Omrörarens elmotoreffekt var 2,2 kW. 
Diameter på den större (undre) propellern var 1500 mm och på den mindre (övre) 
var 1000 mm och varvtalet 44 varv per minut. Rötkammaren är försedd med två 
bafflar som styr vätskerörelsen i rötkammaren. 

Rörsystem, pumpar och tankar 

Blandnings- och hygieniseringstank 

För att hygienisera hushållsavfallet vid 70°C under en timme användes en blandare 
av fabrikatet Aksel Rasmussen maskinfabrik, med en totalvolym av 1000 liter.  
Den var försedd med en långsamtgående liggande blandningsrotor med en effekt  
av 4 kW, som håller materialet homogent. Vidare var tanken vattenmantlad för 
uppvärmning. Vattnet värmdes av en elpanna. Blandaren stod på en våg av märket 
Vetek TI-2000 för att rätt blandningsförhållande skulle erhållas.  

Denna tank användes även för att blanda samman hygieniserat hushållsavfall, ensi-
lage, vatten samt den vätskefas som erhölls efter avvattning av rötresten. Substrat-
blandningen pumpades efter homogeniseringen från blandaren till rötkammaren. 

Beskickningspump 

Huvudpumparna i systemet var två mono excenterskruvpumpar av modellen 
NEMO 2NES60A, försedd med en stålrotor i en gummistator. Pumptypen har 
valts därför att den medger pumpning av mycket trögflytande material förutsatt  
att materialet kan transporteras in till pumpens sugsida. Ytterligare en fördel är  
att pumpen är tät (den låter inte material flyta tillbaka när den stängs av) och att 
den klarar en partikelstorlek på upp till 18 mm. För att kunna variera flödet från 
pumparna användes en frekvensomformare. Det gav en möjlighet att pumpa 
materialet till rötkammaren så sakta att gassystemet kunde evakuera den gas-
volym som blev undanträngd av vätskan. 

Lagertank 

Anläggningen hade två lagertankar av märket Landteknik med 2 m3 volym som 
var försedd med omblandare. Dessa användes vid avvattningen av rötrest. 

Ventiler 
För flödesstyrning av rötkammarens ingående och utgående material användes 
huvudsakligen skjutspjällsventiler från Stafsjö, DN 100. De användes även som 
serviceventiler för stängning vid reparation och underhåll. För att manövrera 
ventilerna användes pneumatiska cylindrar (AC100 Stafsjö) som med hjälp av 
elstyrda luftventiler kan fjärrstyras. 

De tre ventilerna som var placerade ovan vätskenivån i rötkammaren var gastäta 
slangventiler av märket Ventim DN 100.  

Styrsystem 

Pilotanläggningen har ett PLC-system för styrning och dataregistrering. Huvud-
enheten var en Mitsubishi, FX-80 MR med expansionsenhet för realtid och en 
analogenhet. Programmering och dokumentation gjordes i Melsec Medoc med 
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möjlighet att on-line läsa av status på in-/utgångar, minnen och register. Data från 
PLC:n lästes med hjälp av en filserver till Excel kalkylprogram där den användes 
för beräkningar och grafik. 

Gassystem 
Den biogas som producerades transporterades via ett rostfritt ledningssystem  
DN20 till en Flonidan Gallus 2000 bälggasmätare för registrering av gasproduk-
tion. I ledningen före mätaren fanns en vattenfälla där kondenserat vatten avskiljs.  
Från mätarna transporterades gasen till en 10m³ stor gummisäck där gasen mellan-
lagrades vid atmosfärstryck. Lagrets uppgift var att ge en gasaerotemper (ITT PVJ 
100) en längre sammanhängande gångtid då gasproduktionen varierade över 
dygnet. Med en Rietschle SKG180-2V.02 sögs gasen från säcken och trycket 
höjdes till det systemtryck på 20 mbar som gasaerotempern behövde. Gasaero-
tempern hade en effekt på 28 kW och användes för att värma upp anläggningens 
lokaler.  

Avvattning/fiberseparation 
Eftersom extra tillförsel av vatten till rötningssystemet inte är önskvärt var det 
viktigt att avvattna rötresten för att åstadkomma en fiberfri vätskefas och en fast  
fas med hög ts-halt. Det utrötade materialet från rötkammaren togs ut till en 
blandningstank av märket Landteknik, se ovan. Blandningstankens frekvensstyrda 
skruvpump pumpade slammet vidare till separatorn. Större delen av vätskefasen 
(här kallad rejektvätska) återanvändes i rötningsprocessen. Rejektvätskan lagrades 
i en lagertank av märket Landteknik. Därefter nyttjades rejektvätskan vid bland-
ningstillfällena. Under försökets användes en skruvpresseparator av märket FAN, 
Svenska Neuero. Elmotorn som drev skruven hade 4 kW i märkeffekt. Avvattna-
rens sållcylinder hade 250 µm som minsta håldiameter. 

Sönderdelning av ensilage och hushållsavfall 
Sönderdelning av ensilage 

Exakthackat ensilage lastades i en ensilagevagn av märket Alfa Laval, Ensimaster. 
En bottenelevator, vars hastighet kunde styras, matade ut ensilaget via en band-
transportör till kvarnen för finmalning. För finmalning av ensilaget användes en 
köttkvarn av fabrikatet Palmia. Kvarnen hade en femuddig kniv och kvarnhus-
diameter på 200 mm. Vid malning av ensilage användes först en njurskiva med en 
efterföljande fembladig kniv samt en 18 mm hålskiva. Elmotorn som drev kvarnen 
hade 18,5 kW i märkeffekt. 

Metallseparation och sönderdelning av hushållsavfall 
Den organiska fraktionen av det källsorterade hushållsavfallet tillfördes en ficka 
med bottenmonterad frekvensstyrd skruv. Hushållsavfallet skruvades till en induk-
tiv metalldetektor av fabrikatet Boekels, EMS 12 A, där metallföremål separerades 
bort. Därefter tillfördes avfallet en köttkvarn av fabrikatet Palmia, se ovan. Vid 
malning av hushållsavfallet användes först en ekerskiva, därefter en trebladig kniv 
följt av en 28 mm hålskiva, därefter en trebladig kniv för att avslutas med en 12 
mm hålskiva. 
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 Bilaga 2  

Omrörningsteori 
En omrörares förmåga att överföra rörelseenergi till slammet i en rötkammare är 
bl.a. beroende av materialets reologiska egenskaper, vilket kan beskrivas med 
vätskans viskositet och ifall vätskan är newtonsk eller icke newtonsk, se bild B2. 
Ett homogent lättflytande slam kräver mindre insats av omrörningsenergi för 
rötkammaren skall hållas totalomblandad än ett slam med mycket partiklar som 
sjunker till botten alternativt bildar svämtäcke. Vid rötning av växtmaterial i en 
totalomblandad rötkammare kommer slammet att innehålla en stor mängd fibrer 
som ökar energibehovet för att hålla rötkammaren totalomblandad (Hjort, 1987). 
Detta beror på att fibrernas utsträckning kommer att öka slammets inre friktion.  
Ju mer växtmaterialet sönderdelas desto mindre blir denna inre friktion mellan 
olika partiklar. 

Stor betydelse för beräkning av en omrörares effektbehov är mediets pseudo-
plasticitet, dvs. exponenten i skjuvspänningsekvationen, se ekvationer 1-6 
respektive bild B2. Pseudoplasticiteten ökar med minskande belopp på expo-
nenten. Grottbildning kring omrörarorganet (lokalt i området kring omrörar-
organet är vätskehastigheten hög men vätskan stannar på ett större avstånd från 
omrörarorganet, dvs. området där omrörningen är god kan liknas med en grotta) 
inträffar lätt då medier med hög pseudoplasticitet skall omröras. Detta medför att 
om man ökar omrörningsenergin i en rötkammare kommer merparten av denna 
tillskott av energi öka flödeshastigheten i grottan utan att nämnvärt förbättra röt-
kammaren totalomblandningsgrad. Vid en tidigare undersökning när vallgrödor 
rötades gav en ökad sönderdelningsgrad en lägre pseudoplasticitet och därmed  
ett lägre energibehov för omrörning (Nordberg & Edström, 1997).  
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Bild B2. Skjuvspänningens beroende av skjuvhastigheten i olika typer av vätskor  
(Hjort, 1987). För en newtonsk vätska är skjuvspänningen linjärt proportionell mot skjuv-
hastigheten och om skjuvhastigheten är noll är skjuvspänningen också noll. De övriga 
kurvorna (binghamplastisk, dilatant, pseudoplastisk) är exempel på olika typer av icke 
newtonska vätskor. 
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