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Förord 
Inom "Utvecklingsprogram Biogas", som gemensamt finansieras av Stiftelsen 
Lantbruksforskning och NUTEK, har vid Jordbrukstekniska institutet (JTI) 
genomförts ett projekt där rötning av blandningar av halm, foderensilage och 
nötflytgödsel  studerats i både laboratorie- och pilotförsök. Syftet med projektet 
har varit att uppnå resultat och erfarenheter för praktisk utveckling av en hög-
effektiv totalomblandad biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor. 
Projektet har löpt under tiden 1995-07-01--1997-01-01. Föreliggande rapport 
utgör en slutredovisning av projektet. Åke Nordberg har ansvarat för försökets 
genomförande. Resultatbearbetning och skriftlig redovisning har gjorts av  
Åke Nordberg och Mats Edström. Anders Ringmar har skött driften av pilot-
anläggningen. Johnny Ascue Contreras och Anette Levin har skött driften av 
laboratorieprocesserna samt utfört analysarbetet. Lennart Thyselius och Berit 
Mathisen har lämnat synpunkter på projektets frågeställningar och försöksupp-
läggning. 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. Servicepersonalen på Kungsängens gård, SLU, har 
lånat ut utrustning och levererat delar av vårt ensilagebehov. 

Inom ramen för projektet har två examensarbeten utförts: 

Mats Blomberg, 1996. Finfördelning av halm för användning vid energiutvinning 
genom rötning. Examensarbete i arbetsmetodik och teknik vid institutionen för 
jordbrukets biosystem och teknologi, avdelningen för lantmästarutbildning, 
Alnarp, SLU. 

Fredrik Holmer, 1997. Biogas ur ensilage-partikelstorlekens betydelse för ned-
brytningshastighet och gasutbyte. Examensarbete vid avdelningen för ekoteknik, 
institutionen för teknik- och resurshushållning, Mitthögskolan, Östersund. 

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

Ultuna, Uppsala i oktober 1997 

Björn Sundell 
Chef för Jordbrukstekniska institutet 
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Sammanfattning 
Inom "Utvecklingsprogram Biogas", som gemensamt finansieras av Stiftelsen 
Lantbruksforskning och NUTEK, har vid Jordbrukstekniska institutet (JTI) 
genomförts ett projekt där rötning av blandningar av halm, foderensilage och 
nötflytgödsel (lantbruksrelaterade biomassor) studerats i både laboratorie- och 
pilotskala. Syftet med projektet har varit att uppnå resultat och erfarenheter för 
praktisk utveckling av en högeffektiv totalomblandad biogasprocess för lantbruks-
relaterade biomassor. Föreliggande rapport utgör en slutredovisning av projektet. 

I projektet har visats att det med lantbruksrelaterade biomassor går att uppnå en 
belastning på 6 g VS L-1d-1 i en stabil totalomblandad vattensnål biogasprocess  
vid ts-halter omkring 10 % i reaktorvätskan. Metanutbytet har varierat mellan  
0,28 och 0,32 L g-1VS med det högsta värdet när 100 % ensilage användes. Vidare 
har projektet visat att sönderdelning av växtmaterialet är en förutsättning för att  
inte energiåtgången för omblandning och pumpning av rötkammarinnehållet skall 
bli för högt vid ts-halter omkring 10 %. Projektet har också visat att man med 
skruvavvattning kan erhålla en flytande rötrest med 89 % av kvävet och 74 % av 
fosforn i den rötrest som produceras på biogasanläggningen. Den fasta fas 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 lantbruksrelaterade biomassor. Syftet med projektet kan därför 
betraktas som uppnått. 

När vätskeåterföring tillämpas vid rötning av vallgrödor med förhållandevis låg 
kol:kväve-kvot (15-20) kommer ammonium att anrikas till nivåer som hämmar 
den mikrobiologiska aktiviteten. Resultaten från både laboratorie- och pilot-
försöken i detta projekt visade att det går att upprätthålla ammonium-kvävehalten 
vid ca 2 g L-1 (dvs. under inhiberande nivåer) genom att antingen välja en vall-
gröda med hög C:N-kvot (27), dvs. liten andel baljväxter, eller att tillföra en extra 
kolkälla i form av halm till en vallgröda med hög C:N-kvot. För att erhålla en hög 
mikrobiologisk aktivitet i biogasprocessen måste bakteriernas krav på närings-
ämnen tillgodoses. Vissa spårelement (t.ex. kobolt) är mycket viktiga för aktivi-
teten hos de metanbildande bakterierna. Vallgrödors innehåll av spårelement är 
lågt, varför en extra tillsats av spårelementet eller ett kompletterande substrat med 
högt innehåll av spårelement, kan behövas. I projektet visades att en inblandning 
av 20 % nötflytgödsel (ts-basis) till växtmaterial hade en positiv effekt på proces-
sens stabilitet, varvid anrikade organiska syror konsumerades och belastningen 
kunde höjas. Motsvarande positiva effekt kunde inte erhållas då flytgödseln er-
sattes med en spårelementlösning. Det framstår därför som att flytgödseln utöver 
spårelement innehöll andra ämnen som hade en stimulerande effekt på den mikro-
biologiska aktiviteten. 

Metanutbytet är en faktor av stor ekonomisk betydelse vid rötning av lantbruks-
relaterade biomassor. Satsvisa utrötningar visade att metanutbytet och nedbryt-
ningshastigheten på halm kan förbättras vid en ökad sönderdelning. Halm behand-
lad med halmhack gav under 70 dagars utrötning 0,25 L g-1VS medan halm mald i 
hammarkvarn gav 0,31 L g-1VS. Sönderdelning av ensilage påverkade inte metan-
utbytet eller nedbrytningshastigheten. Metanutbytet för ensilage var 0,38 L g-1VS. 
Genom att i 9 dagar efterröta rötresten från en process beskickad med 70 % ensi-
lage, 20 % nötflytgödsel och 10 % halm (ts-basis) kunde metanutbytet ökas med 
ca 20 %.  
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Tidigare erfarenheter från rötning av exakthackat växtmaterial vid ts-halter på  
2-5 % har visat på problem med flotation av växtfibrer med bildning av sväm-
täcke. I föreliggande projekt sönderdelades fibrerna och ts-halten i reaktorn var 
omkring 10 %. Med kontinuerlig omrörning uppstod aldrig några problem med 
svämtäckesbildning. Sönderdelningen av ensilage och halm skedde med en kött-
kvarn som förseddes med olika hålskivor. Kvarnen klarade av ts-halter upp till 
40 %. Försöken visade att en sönderdelning motsvarande en 9,5 mm hålskiva var 
nödvändig för att erhålla en tillfredsställande omblandning med rimlig elåtgång. 
Beräkningarna av en 1 MW biogasanläggning visade att elbehovet för sönder-
delningen kommer att vara ungefär 2 % och elbehovet för omblandning ungefär 
1 % av den producerade biogasens energiinnehåll. Utöver sönderdelningsgraden 
kunde konstateras att utrötningsgraden har en stor betydelse för de reologiska 
egenskaperna. En ökad utrötning underlättar omblandning.  

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 
omblandningsbar slurry. I projektet separerades rötresten med en skruvavvattnare 
(inga flockningsmedel användes). Den fasta fasen som erhölls hade en ts-halt på 
ca 25 % och kunde komposteras utan tillsatser av strömedel. Den flytande rötrest 
som erhölls (ca 7-8 % ts-halt) innehöll upp till 47 % av torrsubstansen, 90 % av 
kvävet och 74 % av fosforn i rötresten.  

Vid beräkningar av de ekonomiska förutsättningarna för en 1 MW biogasanlägg-
ning, som rötar ensilage/halm/flytgödsel i ts proportionerna 70/10/20 har delvis 
resultat från laboratorie- och pilotförsöken och delvis uppgifter redovisade i 
Dalemo m.fl. (1993) använts. Anläggningen har utrustning för sönderdelning  
av växtmaterial och en 1700 m3 rötkammare (1500 m3 aktiv volym) som belastas 
med 6 kg VS m3d-1. Rötresten separeras i en fast och flytande fas. Anläggningens 
årliga kostnad beräknas till 5 Mkr, där kapitalkostnaden motsvarar en tredjedel  
och substratkostnaden ytterligare en tredjedel. Intäkterna beräknas komma från 
försäljning av biogas, kompost (100 kr ton-1) och flytande rötrest (handelsgödsel-
priset på N, P och K). För att åstadkomma ett nollresultat måste ett biogaspris på 
45 öre kWh-1 erhållas. De betydelsefullaste faktorerna för gaspriset är substrat- 
kostnaden samt värdet på kompost och flytande rötrest. Därefter följer biogas-
anläggningens kapital- och driftskostnader. Om en betalningsvillig marknad för 
komposten fanns (370 kr ton-1) och rötresten efterrötades (20 % högre metanutbyte) 
skulle ett biogaspris på strax under 30 öre kWh-1 behöva erhållas. Ökas anlägg-
ningsstorleken till 4 MW, med efterrötning och det högre kompostpriset, skulle 
priset för biogas sjunka till 22 öre kWh-1. 

Slutsatser 
Biologi 

Ammoniumhalten kunde upprätthållas på en icke-toxisk nivå (vid ca 2 g L-1) i  
en vattensnål biogasprocess genom att antingen använda ensilage, huvudsakligen 
bestående av gräs (C:N-kvot 27) eller att blanda in halm till ett ensilage med stor 
andel baljväxter. 
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En inblandning av 20 % nötflytgödsel (ts-basis) förbättrade processtabiliteten 
jämfört med endast 10 % flytgödselinblandning och tillät en ökning av belast-
ningen från 2,5 g VS L-1d-1 till 6,0 g VS L-1d-1 

Tillsats av en spårelementlösning till ensilage kunde inte ersätta de positiva egen-
skaper som tillsatsen av flytgödseln hade på processen. 

Satsvisa utrötningar visade att metanutbytet och nedbrytningshastigheten på halm 
kan förbättras vid en ökad sönderdelning (från 0,25 L g-1VS till 0,31 L g-1VS). 
Sönderdelning av ensilage påverkade inte metanutbytet eller nedbrytningshastig-
heten. 

Metanutbytet var vid kontinuerliga processer  0,28 L g-1VS för en blandning  
av 60 % kväverikt ensilage; 20 % halm och 20 % nötflytgödsel (ts-basis) och  
0,32 L g-1VS för 100 % ensilage med låg kvävehalt. 

Metanutbytet från 70 % ensilage, 20 % flytgödsel och 10 % halm kan ökas med  
ca 20 % om rötresten efterrötas i satsvisa kärl under 9 dagar. 

Teknik 

Bildning av svämtäcke kunde undvikas genom upprätthålla en ts-halt omkring 
10 % i reaktorn, sönderdela växtmaterialet och blanda om kontinuerligt. 

Sönderdelning av växtmaterial med upp till 40 % ts-halt kan med köttkvarn i en  
1 MW anläggning ske med ett elbehov motsvarande ca 2 % av den producerade 
biogasens energiinnehåll. 

Det är nödvändigt att mala växtmaterialet med en 9,5 mm hålskiva för att vid ca 
10 % ts i reaktorn erhålla en tillfredsställande omblandning i en 1 MW anläggning 
motsvarande ett elbehov på ca 1 % av den producerade biogasens energiinnehåll. 

Fiberrika och trögflytande material med en ts-halt på 14 % kan pumpas med en 
excenterskruvpump förutsatt att materialet kan transporteras till pumpens sugsida. 

En efterrötning av rötresten som ökar gasutbytet med 20 % kommer att kraftigt 
förändra de reologiska egenskaperna på rötresten så att omblandning och pump-
ning underlättas. 

Fasseparation med en skruvavvattnare ger en fiberrik fast fas med ca 25 % ts-halt 
motsvarande ca hälften av torrsubstansen i den rötrest som lämnar biogasanlägg-
ningen. 

Fasseparation med skruvavvattnare ger en flytande rötrest med ca 7-8 % ts-halt 
som innehåller upp till 90 % av kvävet och 74 % av fosforn i den rötrest 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 
fullskaleanläggning. 
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De största och även  mest osäkra kostnadsposterna är substratkostnaderna och bio-
gasanläggningens investeringskostnader.  

De betydelsefullaste faktorerna för att erhålla ett lågt gaspris är substratkostnaden 
samt värderingen av kompost och flytande rötrest. Därefter följer biogasanlägg-
ningens kapital- och driftskostnader. 

En 1 MW biogasanläggning som rötar 70 % ensilage, 20 % flytgödsel och 10 % 
halm (ts-basis) måste enligt beräkningarna erhålla ett biogaspris på 0,45 kr kWh-1 
för att nå ett nollresultat. 

Motsvarande anläggning skulle med efterrötning av rötresten (20 % högre metan-
utbyte) och en betalningsvillig marknad för komposten (370 kr ton-1) behöva 
erhålla strax under 30 öre kWh-1. 

Ökas anläggningsstorleken till 4 MW med inkluderad efterrötning och en betal-
ningsvillig marknad för komposten skulle biogaspriset sjunka till 22 öre kWh-1. 

Inledning 
Vid rötning av substrat med hög torrsubstanshalt (t.ex. grödor eller hushållsavfall) 
i totalomblandade processer är det nödvändigt att tillföra vätska för att förbättra 
pumpnings- och omblandningsegenskaperna. Om substratet späds med färskvatten 
medför det att kostnaderna för lagring, transport och spridning av rötresten ökar 
(Dalemo m.fl., 1993). För att minska dessa kostnader kan rötresten avvattnas och 
den flytande rötresten återföras till processen. När vätskeåterföring tillämpas vid 
rötning av vallgrödor med förhållandevis låg kol:kväve-kvot kommer ammonium 
att anrikas till nivåer som hämmar den mikrobiologiska aktiviteten (Nordberg, 
1996). För att undvika detta kan vallgrödan blandas med en kolkälla som ökar för-
hållandet mellan kol (C) och kväve (N) i substratblandningen (Jewell m.fl., 1993). 
Ett ytterligare problem vid rötning av vallgrödor är att deras innehåll av spår-
element är lågt (Jarvis m.fl., 1997). Vissa spårelement (t.ex. kobolt) är mycket 
viktiga för aktiviteten hos de metanbildande bakterierna (Speece, 1987). Genom att 
tillföra kompletterande substrat som innehåller dessa ämnen eller tillföra en lösning 
av specifika spårelement, ökar förutsättningarna för att en stabil och effektiv 
process skulle kunna erhållas.  

En av de faktorer som är av stor ekonomisk betydelse vid rötning av lantbruks-
relaterade biomassor (vallgrödor, halm och gödsel) är att ett högt metanutbyte 
erhålls. Detta kräver relativt långa hydrauliska uppehållstider (HRT >20 d) efter-
som dessa biomassor innehåller mycket lignocellulosa. För att öka kostnadseffek-
tiviteten bör dessutom processernas organiska belastning (OLR) vara hög. En 
konsekvens av kombinationen hög belastning och lång uppehållstid  är att torr-
substanshalten (ts-halten) i reaktorn blir hög. För att effektivisera rötning av vall-
grödor måste därför ts-halten vara betydligt högre än de 2-5 % som är vanligt 
förekommande i totalomblandade biogasprocesser (Baeten & Verstraete, 1992). 
Detta kan komma att kräva mer energi för omblandning och pumpning (Hjort, 
1987). 

För att förbättra omblandnings- och pumpningsegenskaperna hos både det in-
gående och det utrötade materialet kan det fasta substratet sönderdelas till mindre 
partikelstorlek. En minskad storlek på partiklarna innebär dessutom att angrepps-
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ytan på materialet ökar, vilket kan leda till en ökning av metanutbyte och ned- 
brytningshastighet (Jerger m.fl., 1983; Sharma m.fl., 1988). Den energiinsats  
som krävs för sönderdelning måste dock stå i relation till den nettoenergi som  
kan utvinnas ur processen.  

I det projekt som redovisas i denna rapport har försök utförts i laboratorieskala  
för att besvara biologiska frågeställningar kring optimering av belastning och uppe-
hållstid i förhållande till processstabilitet och metanutbyte. Vidare har omsättningen 
av olika substratblandningar av vallgröda, halm och flytgödsel studerats i vatten-
snåla processer. Med pilotskaleförsök har tekniska frågeställningar kring sönderdel-
ning och omblandning besvarats. En viktig målsättning var att nå ts-halter omkring 
10 % med fungerande pumpning och omblandning. Massbalanser och energibehov 
har gjorts utifrån beräkningar och mätningar av energiåtgång för olika enhetsopera-
tioner. Resultaten som erhållits vid laboratorie- och pilotförsöken har sedan använts 
för beräkning av de ekonomiska förutsättningarna för en fullskaleprocess. Detaljer 
kring material, metoder m.m. finns presenterade i bilagor till rapporten. 

Substrat 
I de substratblandningar som använts inom projektet har foderensilage, halm och 
nötflytgödsel ingått i olika proportioner. För att undvika variation i substratet till 
laboratorieprocesserna frystes ensilage och flytgödsel från ett hämtningstillfälle  
för att räcka under hela försökets gång. I tabell 1 redovisas sammansättningen av  
de olika ingående substraten. Ensilaget som användes i laboratorieförsöken bestod  
till största delen av gräs och innehöll en lägre halt av kväve (högre C:N-kvot) än  
vad som kan förväntas av ett foderensilage med mycket inblandning av baljväxter 
(C:N-kvot ca 15-20). Kväveinnehållet i det ensilage som användes till försöken i 
pilotskalan låg generellt på en högre nivå (2-3 % TKN av ts). Denna skillnad gjorde 
det möjligt att undersöka eventuella skillnader i reaktorvätskans ammoniumhalt 
mellan ett N-rikt ensilage med halminblandning och ett ensilage med lågt kväve-
innehåll. Nötflytgödseln hade en något högre C:N-kvot än vad som  brukar anges  
i litteraturdata (11 jämfört med ca 8; Jansson, 1977). Innehållet av spårelementen  
järn (Fe), nickel (Ni), kobolt (Co) och molybden (Mo) var betydligt högre i flyt-
gödseln uttryckt per kg ts än i ensilaget och halmen. Ensilaget låg på samma nivå 
jämfört med andra ensilage, som använts för rötning (Jarvis m.fl., 1997). Under 
försöksperiodens gång har  förhållandet mellan halm, ensilage och flytgödsel för-
ändrats både i laboratorie- och pilotförsöken. Dessa blandningar beskrivs vid redo-
visning av resultaten från laboratorie- och pilotförsöken. 

Laboratorieförsök 
Uppstart av en mesofil (37°C) biogasprocess skedde med reaktorinnehåll från en 
rötkammare som matades med restaurang- och slakteriavfall. Ympen (25 L) valdes 
med utgångspunkt från de satsvisa aktivitetsförsöken som finns beskrivna i bilaga 1. 
Rötkammarinnehållets volym ökades därefter gradvis genom tillförsel av halm, 
ensilage, flytgödsel och vatten till dess att  två reaktorer med vardera 35 L aktiv 
volym erhållits. Uppstartsförfarandet beskrivs utförligare i bilaga 1. Efter start av 
kontinuerlig drift och återföring av processvätska upphörde all tillsats av vatten. 
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Tabell 1. Sammansättning av de substrat som använts vid rötning i laboratorieskala  
(e.d. = ej detekterad). 

 Ensilage Halm Flytgödsel Enhet 

Torrsubstans (ts) 32,9 86,1 7,4  % av våtvikt 

     

Organiskt material (VS) 90,0 90,1 82,4  % av ts 

     

Cellulosa 29 28 26  % av ts 

Hemicellulosa 16 17 12 "    "   " 

Lignin 17 26 28 "    "   " 

Råprotein 10,6 0,3 11,2 "    "   " 

NHx-N 0,1 e.d. 2,0 "    "   " 

TKN 1,8 0,05 3,8 "    "   " 

Laktat 1,2 e.d. e.d "    "   " 

Acetat 0,2 e.d 3,1 "    "   " 

     

Aska 10,0 9,9 17,6  % av ts 

     

C 458 434 446 g kg
-1 

ts 

H 64 57 60 "    "   " 

N 17 5 40 "    "   " 

S 1 1 5 "    "   " 

O 409 413 356 "    "   " 

P 3,8 1 10 "    "   " 

K 31 12 36 "    "   " 

Fe 476 208 1065 mg kg
-1 

ts 

Ni 2,9 0,6 4,6 "      "   " 

Co 0,3 <0,1 1,0 "      "   " 

Mo 2,6 3,0 5,5 "      "   " 

     

C/N 27 87 11  

Belastningen var ursprungligen ca 2,5 g VS L-1d-1 för båda processerna (benämnda 
VARGEN och RÖDLUVAN) varefter försök att gradvis höja belastningen skett. 
Försöken har pågått under 353 dagar med förändringar av substratblandningarna 
enligt tabell 2. Andelen halm var från början hög, men eftersom ensilaget innehöll 
mindre kväve än förväntat (tabell 1) kunde halminblandningen minskas för att  
dag 165 uteslutas helt. Ammoniumhalten har under försöksperioden legat mellan 
0,6 och 1,6 g L-1 (bild 1), vilket är under de halter som brukar anges som toxiska 
(McCarty & McKinney, 1961; Koster & Lettinga, 1984). Nettomineraliserings-
graden av organiskt kväve har under försöksperioden varierat mellan 35 och 45 %. 
De analysmetoder som använts finns beskrivna i Jarvis m.fl. (1995). 
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För att belysa om omsättningen påverkades av skillnader i ts-halten i reaktorn  
togs under försöksperiodens inledande del extra volymer ut av reaktorinnehållet  
ur VARGEN. Reaktorinnehållet avvattnades genom centrifugering med en silduk 
och vätskefasen återfördes direkt till processen. Därmed uppnåddes en sänkning 
av ts-halten i VARGEN (strax under 10 %) jämfört med RÖDLUVAN som inom 
150 dagar hade nått ca 13 % (bild 2). Under sista hälften av försöket användes  
inte samma substratblandning i de två reaktorerna. Detta ledde till att ts-halten i 
VARGEN också ökade till ca 13 % ts. 

Tabell 2. De substratblandningar  och tillsatser som använts i laboratorieförsöken för 
respektive process. Halmen var mald med hammarkvarn och ensilaget med köttkvarn. 

Period   Processernas substratblandningar (%) 

(dagar)   RÖDLUVAN   VARGEN 

 halm ensilage gödsel spårlösn. halm ensilage gödsel spårlösn. 

0-69 60 30 10 0 60 30 10 0 

70-165 30 60 10 0 30 60 10 0 

166-247   0 80 20 0   0 100   0 Kobolt 

248-353   0 80 20 0   0 100   0 Blandn. 

Rödluvan 

Under de första 165 dagarna kunde inte belastningen höjas över 2,8 g VS L-1d-1 
(bild 3) utan att lättflyktiga fettsyror (VFA) anrikades (bild 4) och pH-värdet sjönk 
(bild 5). Efter ökning av flytgödseltillsatsen till 20 % av ts och uteslutande av halm 
i substratblandningen kunde belastningen  ökas till 6,0 g VS L-1d-1 (bild 3). Gas-
utbytet har varierat något under försöksperioden beroende på ändringar i substrat-
blandning och  fluktuation av halten organiska syror. Under perioden med stabil 
drift och beskickning av blandningen ensilage/flytgödsel (80/20) var det genom-
snittliga gasutbytet 0,56 L g-1VS motsvarande ett metanutbyte på 0,31 L g-1VS  
(bild 6). Under samma period ökade den volumetriska gasproduktionen i samma 
takt som belastningshöjningen och nådde som högst 3,3 L L-1d-1 motsvarande en 
volumetrisk metanproduktion på 1,9 L L-1d-1 (bild 7). Den hydrauliska uppehålls-
tiden (rötkammarens volym dividerat med ingående daglig volym) har minskat från 
105 till 29 dagar under försöket (bild 8). Kaliumhalten har ökat dels som en effekt 
av vätskeåterföringen, dels som en effekt av att andelen ensilage, som är relativt  
K-rikt (se tabell 1), ökat i substratblandningen. I RÖDLUVAN uppnåddes 9,5 g L- 
(bild 9). Under perioden med ensilage/flytgödsel (80/20) behövde inte substrat-
blandningen spädas med vätska för att upprätthålla en omblandningsbar slurry.  
Med anledning av detta avvattnades inte rötresten under den perioden. 

Vargen 

Den inledande belastningsökningen i VARGEN (bild 3) ledde liksom för 
RÖDLUVAN till en anrikning av VFA (bild 10) och en nedgång i pH (bild 5).  
En viss stabilisering skedde efter återgång till en belastning på 2,5 gVS L-1d-1  
(bild 3), trots att propionat fortfarande fanns kvar i koncentrationer över 2 g L-1. 
Efter ändring av substratsammansättningen till enbart ensilage kompletterat med 
en lösning av kobolt (dag 165) ökades belastningen i samma omfattning som för 
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RÖDLUVAN. Till skillnad mot för RÖDLUVAN skedde i VARGEN en anrik-
ning av syror med följande nedgång i pH-värdet, vilket ledde till att belastningen 
tvingades sänkas till 3 g VS L-1d-1. Dag 247 byttes koboltlösningen ut mot en 
blandning av olika spårelement (Örlygsson m.fl., 1993), men trots detta kunde 
inte 3 g VS L-1d-1 upprätthållas utan en sänkning till 2,5 g VS L-1d-1 blev 
nödvändig. När processen avslutades hade halten av totala VFA sjunkit ned till ca 
3 g L-1  
(bild 10). Under perioden med 100 % ensilage som substrat och ingen större fluk-
tuation i halterna av VFA var gasutbytet 0,58 L g-1VS, motsvarande ett metanut-
byte på 0,32 L g-1VS (bild  6). Den volumetriska gasproduktionen var 1,7 L L-1d-1, 
motsvarande 1,0 L CH4 L

-1d-1 vid en belastning på 2,5 g VS L-1d-1 (bild 7). Den 
hydrauliska uppehållstiden har varierat mellan 120 dagar som längst och 60 dagar 
som kortast (bild 8). Vid 2,5 g VS L-1d-1 var uppehållstiden 98 dagar. Kalium-
halten nådde 8,0 g L-1 (bild 9). 

Spårelementanalys 

Reaktorinnehållet i RÖDLUVAN och VARGEN har analyserats med avseende  
på spårelementen Fe, Ni, Co och Mo vid 4 tillfällen under försöksperioden. Vid  
de två första tillfällena matades RÖDLUVAN och VARGEN med samma substrat-
blandning. Innehållet av järn och nickel skilde sig något  mellan reaktorerna, medan 
nivån av kobolt och molybden var på ungefär lika (tabell 3). Vid det tredje tillfället 
hade kobolthalten i VARGEN mer än fördubblats som ett resultat av den extra till-
satsen medan nivåerna av Fe, Ni och Co ökat något i RÖDLUVAN som ett resultat 
av ökad flytgödselinblandning. Vid det sista tillfället hade halterna i RÖDLUVAN 
ökat något på grund av en liten ökning av den ingående ts-halten. Tillsatsen av 
spårelementblandningen till VARGEN orsakade en höjning av Fe, Ni och Mo. 
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Bild 1. Ammoniumhalten i laboratoriereaktorerna. 



  15

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0

T i d ,  d a g a r

T
S

, %

R ö d l u v a n
V a r g e n

 
Bild 2. Torrsubstanshalten i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 3. Den organiska belastningen i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 4. Koncentrationen av lättflyktiga fettsyror i RÖDLUVAN. 
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Bild 5. pH-värdet i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 6. Specifik metanproduktion (metanutbyte) i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 7. Volumetrisk gasproduktion i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 8. Den ingående hydrauliska uppehållstiden i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 9. Kaliumhalten i laboratoriereaktorerna. 
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Bild 10. Koncentrationen av lättflyktiga fettsyror i VARGEN. 
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Bild 11. Den organiska belastningen under uppstart av pilotprocessen. 
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Bild 12. Halten av ammonium- och totalt Kjeldahlkväve i pilotreaktorn under försöks-
perioden. 

 
 
Tabell 3. Analys av totala halten av spårelementen Fe, Ni, Co och Mo i rötresten vid fyra 
tillfällen som representerar olika substratsammansättningar och spårelementtillsatser. 

  mg kg
-1

 våtvikt 

Reaktor    Dag Fe Ni Co Mo 

RÖDLUVAN 69     111      2,6      0,07 0,78 

 165     132      1,8      0,06 0,56 

 247     159      3,2      0,10 0,76 

 353     171      3,9      0,12 0,82 

VARGEN 69     94      3,0      0,07 0,68 

 165     95      4,3      0,10 0,57 

 255     79      4,0      0,24 0,58 

 353     198      6,2      0,26 0,70 
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Pilotförsök 
Uppstart 

Uppstart av en mesofil (37°C) biogasprocess i en 30 m3 rötkammare skedde med 
20 m3 nötflytgödsel. Efter fyra veckor började ensilage och vatten tillföras med  
en låg belastning (ca 1 g VS L-1d-1) varvid rötkammarinnehållets volym gradvis 
ökades. Efter 58 dagar nåddes full volym och dag 68 ersattes vatten med flytande 
rötrest för utspädning av substratet. Därefter har endast små volymer vatten an-
vänds vid enstaka tillfällen för att justera volymen i rötkammaren. Efter 120 dagar 
överfördes rötkammarinnehållet till en annan rötkammare utrustad med en 
toppmonterad propelleromrörare.  
 
I bilaga 2 redovisas pilotanläggningens utrustning i detalj. Under uppstartsperioden 
(0-120 dagar) nåddes en belastning på ca 3 kg VS m-3d-1 (bild 11). Den specifika 
gasproduktionen var i genomsnitt 0,59 m3m-3d-1 motsvarande en specifik metan-
produktion på 0,32 m3m-3d-1. Förändringar av övriga uppmätta variabler visas i 
tabell 4. 

Tabell 4.  Förändringar i uppmätta variabler i reaktorvätskan under uppstart av pilot- 
processen. 

Variabel Förändring Enhet 

ts 6,5 → 8,6  % 

K 5,0 → 6,6 g L-1 

NHx-N 2,3 → 1,3 g L-1 

TKN 3,3 → 3,8 g L-1 

pH 7,8 → 7,4  

VFA ca 2  hela perioden g L-1 

Försöksperiod 

Efter överföring av reaktorinnehållet till rötkammaren med den toppmonterade om-
röraren påbörjades försöksperioden som pågick under 203 dagar från dag 125 till 
dag 328. Under perioden har substratet ändrats enligt tabell 5. Två olika grader av 
sönderdelning har jämförts vilket beskrivs under rubriken ”Sönderdelningsstudie”. 
Ammoniumhalten ökade till strax över 2 g L-1 (bild 12) för att sedan vara konstant 
på grund av den justering av substratblandningen som gjordes. Nettomineralise-
ringen av organiskt kväve har varierat mellan 32 och 46 % under försöksperioden. 
Torrsubstanshalten i rötkammaren ökade från 8,5 till 11,3 % ts (bild 13). 

Efter överföringen till den nya reaktorn fick belastningen (bild 14) sänkas efter-
som det uppstod problem med ökning av halten VFA (bild 15) och sänkning av 
pH (bild 16). För att påskynda återhämtningen ökades andelen nötflytgödsel i 
substratblandningen enligt tabell 5. Belastningen kunde därefter gradvis ökas för 
att slutligen nå 5 g VS L-1d-1. Gasutbytet var i genomsnitt 0,49 m3m-3d-1 motsvar-
ande 0,28 m3CH4 m

-3d-1 vid perioden för “låg sönderdelning“ och 0,49 m3m-3d-1 
respektive 0,29 m3CH4 m

-3d-1 vid “hög sönderdelning“ (bild 17). Den volume-
triska gasproduktionen följde belastningsförändringarna väl och uppnådde som
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högst 2,5 L L-1d-1 motsvarande 1,5 L CH4 L
-1d-1 vid en belastning av 5 kg VS  

m-3d-1 (bild 18). Den hydrauliska uppehållstiden (bild 19) varierade mellan 110 
och 38 dagar med undantag för perioden då belastningen tillfälligt behövde sänkas 
på grund av anrikning av VFA. Kaliumhalten ökade till ca 7 g L-1 (bild 20). 

Tabell 5. De substratblandningar som använts för pilotprocessen under försöksperioden. 
Hög sönderdelningsgrad innebär malning av halm och ensilage i en Palmiakvarn med 
9,5 mm hålskiva och låg sönderdelningsgrad innebär malning med 5-ekrad hålskiva. 

Period Sönderdelnings- Processernas substratblandningar (%) 
(dagar) grad PILOT    

  halm ensilage gödsel vatten 

125-140 hög 0      87 13 0 

141-176 hög 0      62 38 0 

177-191 hög 0      75 25 0 

192-227 hög* 20     60 20 0 

228-267 hög 10     70 20 0 

268-327 låg* 10     70 20 0 

 
*utvärdering av sönderdelningsgrad gjordes under dessa perioder 

Satsvis utrötning vid pilotanläggningen 

I slutet av december 1996 avslutades pilotförsöket. Beskickningen av rötkamma-
ren upphörde men gasproduktionen registrerades (bild 21). Gasproduktionen var 
relativt normal några dagar efter att beskickningen upphörde, trots att rötkamma-
ren ej matades. Efter 9 dagar utan beskickning var den ackumulerade gasproduk-
tionen ca 260 m3. Den satsvisa utrötningen gav en ökning av gasproduktionen 
med ca 20 %. Motsvarande satsvisa utrötning av rötkammarinnehåll från 
tidpunkten med högre sönderdelningsgrad gjordes på laboratoriet i 5 L kärl. Dessa 
resultat visade att den specifika gasproduktionen som erhållits vid kontinuerlig 
drift kunde ökas med 22 % efter ytterligare 10 dagars satsvis utrötning. 
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Bild 13. Ts- och VS-halten i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 14. Den organiska belastningen i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 15. Koncentrationen av lättflyktiga fettsyror i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 16. pH-värdet i  pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 17. Den specifika gas- och metanproduktionen i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 18. Den volumetriska gas- och metanproduktionen i pilotreaktorn under försöks-
perioden. 
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Bild 19. Den ingående hydrauliska uppehållstiden i pilotreaktorn under försöksperioden. 
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Bild 20. Kaliumhalten i pilotreaktorn under försöksperioden. 

Sönderdelningsstudie  
Eftersom ensilage och halm kan förekomma packade i balar indelades sönderdel-
ningsstudien i två moment där balarna först grovsönderdelades innan malning till 
mindre partikelstorlek skedde. Uppgifter om utrustning finns i bilaga 2. Under 
pilotförsöket har framför allt sönderdelning av ensilage studerats. En litteratur-
sammanställning som belyser olika mekaniska sönderdelningstekniker för halm 
och vilka sönderdelningsgrader som kan åstadkommas har utförts som ett 
examensarbete inom projektet (Blomberg, 1996). 
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Bild 21.  Satsvis rötning i pilotrötkammare under december 1996. Sista matningen 
gjordes dag 3. Från dag 4 och framåt skedde ingen matning. 
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Grovsönderdelning 

Ensilage 

En rundbal med ensilage (650 kg med 46 % ts-halt) sönderdelades samtidigt som 
material togs ut med jämna mellanrum för bedömning av strålängden. Försöks-
resultaten indikerade att foderblandarvagnen måste köras i minst 20 min för att  
en strålängd som gör det möjligt att mata kvarnen med ensilage skulle erhållas. 
Energiåtgången för den grova sönderdelningen uppskattas till 35 kWh ton-1 vått 
material (77 kWh ton-1ts) om man räknar med att traktorn utvecklade en effekt på 
45 kW under 30 min. 

Halm 

Halm i storbalar sönderdelades grovt med en halmhack. Fiberlängden efter 
hackningen var några cm och energiförbrukningen var uppskattningsvis ca  
10 kWh kg-1ts. 

Finmalning 

För malning till finare partikelstorlekar valdes en köttkvarn av märket Palmia för-
sedd med olika hålskivor. Erfarenhet från tidigare laboratorieförsök har visat att 
ensilage mellan 20 och 35 % ts fungerar bra att mala i denna typ av kvarn. Kvarn-
huset försågs med en njurskiva och en 5-uddig kniv samt med antingen: 

a) en 9,5 mm hålskiva (konisk borrning) 
b) en 13,5 mm hålskiva (cylindrisk borrning) 
c) en 18 mm hålskiva (cylindrisk borrning) 
d) en 5-ekrad hålskiva 

Det ensilage som användes inledningsvis hade en ts-halt på 50 %. För att kyla och 
smörja kvarnen tillfördes vatten via en flödesmätare från en vattenkran under mal-
ningen så att ts-halten blev ungefär 35 %. Prover från de olika delförsöken torka-
des och siktades (bild 22). 

Två av hålskivorna användes under driften av pilotanläggningen för att belysa 
betydelsen av sönderdelningens betydelse för omblandning. Under perioden fram 
till dag 265 användes 9,5 mm hålskiva (hög sönderdelningsgrad). Från och med  
dag 266 fram till försökets avslutning användes den 5-ekrade hålskivan (låg sönder-
delningsgrad). Vid sönderdelning med 5-ekrad hålskiva erhölls 21 viktprocent i 
fraktionen >2,0 mm medan 9,5 mm hålskivan gav 7 % i motsvarande fraktion. För 
fraktioner <1,0 mm erhölls 32 % med 5-ekrad skiva och 42 % med 9,5 mm hålskiva 
(jämför bild 22). 

Energibehovet (framräknad ur värden hos en tångamperemeter) för de olika hål-
skivorna finns angivna i tabell 6. Energibehovet var 30-65 kWh ton-1ts inklusive 
tomgångseffekt, med de högsta värdena erhållna för 9,5 mm hålskivan. Energi-
förbrukningen halverades alltså vid användning av den 5-ekrade skivan jämfört 
med 9,5 mm hålskivan.
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Bild 22. Fördelning av fiberlängd vid malning med köttkvarn med olika hålskivor. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av några av de malningsförsök som gjordes med ensilage i en 
Palmia-kvarn för att bedöma olika malskivors och vattentillsatsers (ts-halters) effekt på 
sönderdelningsgraden. De materialmängder som maldes vid varje delförsök var mindre 
än 25 kg. Under malningsförsöket varierade elförbrukningen något. De angivna 
effekterna  är en uppskattad medeleffekt. 

Hålskiva, 
mm 

Vattenflöde, 
kg min-1 

Flöde, 
kg min-1 

Ts-halt, 
% 

Energiåtgång, 
kWh ton-1 ts 

Tomgångsenergi, 
% av energi 

9,5       1,5 9,7      37 65 32 

9,5       2 12,3      37 63 26 

18       1,5 9,1      36 56 35 

18       2,5 15,2      36 54 21 

5-ekrad       1,5 9,7      36 34 40 

5-ekrad       2,5 15,7      37 30 27 

Satsvis utrötning 

Satsvis utrötning har gjorts på de tre delsubstraten från laboratorieförsöken där 
olika sönderdelningsgrader för halm och ensilage undersökts med avseende på 
metanutbyte och metanproduktionshastighet. Metodiken som utnyttjats finns 
beskriven i bilaga 1. Resultaten som redovisas i bild 23 kommer från satsvisa 
försök (250 mL), men utbytena har också bekräftats genom s.k. fed-batch försök i 4 
L-skala där utbytet låg inom +/- 5 % av de satsvisa resultaten. Vid jämförelse av 
hackad halm (se bilaga 2) och halm mald i hammarkvarn kunde konstateras en 
signifikant skillnad i metanproduktionshastigheten (bild 23). Däremot hade ökad 
sönderdelningsgrad av ensilage inte någon betydelse vare sig för utbytet eller ned-
brytningshastigheten när det gällde ensilage. I bild 23 redovisas metanproduktionen 
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för ensilage mald med 9,5 mm hålskiva uttryckt som medelvärden från två 
paralleller där metanproduktionen från bakgrunden (ympen) är borträknad. De 
erhållna potentiella metanutbytena var 0,38 L g-1VS för ensilage; 0,31 L g-1VS för 
flytgödsel och 0,31 L  
g-1VS för halm mald med hammarkvarn. Den hackade halmen nådde inom loppet 
av 70 dagar 0,25 L g-1VS. 

Omrörningsstudie 
Omrörarens förmåga att överföra rörelseenergi till slammet i rötkammaren är bl.a. 
beroende av materialets flytegenskaper vilket kan beskrivas med vätskans visko-
sitet och ifall vätskan är newtonsk eller icke newtonsk. Ett homogent slam som är 
lättflytande kräver mindre insats av omrörningsenergi för att hålla rötkammaren 
totalomblandad än ett slam med mycket partiklar som sjunker till botten alterna-
tivt bildar svämtäcke. Vid rötning av växtmaterial  i en totalomblandad rötkam-
mare kommer slammet 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 sönder-
delas desto mindre blir denna inre friktion mellan olika partiklar.  
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Bild 23. Satsvis utrötning i 250 mL flaskor av ensilage mald med 9,5 mm hålskiva, halm 
mald i hammarkvarn, halm sönderdelad i halmhack och nötflytgödsel. 

Tidigare erfarenheter från växtmaterialrötning vid JTI har visat på problem med 
att hålla rötkammaren totalomblandad. Vid ts-halter på 2-5 % i rötkammaren har 
växtmaterialets fibrer tenderat att flyta upp och bilda svämtäcke (Nordberg & 
Edström, 1997). Vid högre ts-halter kommer dock den inre friktionen i slammet  
att öka. I det här redovisade projektet ville vi undersöka om detta resulterade i att 
spontan svämbildning försvårades. 
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SCABA AB har i laboratorieförsök bestämt viskositeten på reaktorinnehåll från 
pilotrötkammaren med en Brookfieldviskosimeter. 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 konstateras att slammet var icke newtonskt och upp-
visade pseudoplastiska flytegenskaper. En kort sammanfattning om teorin kring 
vätskors reologiska egenskaper finns i bilaga 2. 

Viskositetsmätningar 

Hög sönderdelningsgrad 

Ensilaget och halmen maldes med en köttkvarn (100 mm utlopp) med en fem-
bladig kniv och en minsta hålskiva (konisk borrning) med 9,5 mm håldiameter. 
Fiberlängdens fördelning efter malning finns beskriven i bild 22. Torrsubstansen  
i rötresten var vid detta tillfälle 9,7 % av våtvikten. Av denna torrsubstans kom ca 
14 % från den återförda fiberfria flytande rötresten. I rötkammaren var ytrörelsen 
låg. Uppskattningsvis rörde den sig 1-3 cm s-1 (ca 0,5 meter från omrörarens axel). 
Slammet verkade i princip stå stilla vid reaktorväggen. Rötkammarens aktiva 
volym var 24 m3. 

Mätning med Brookfieldviskosimeter gav ekvation 1. 

Ekvation 1  τ = 3,75*(du/dy)0,52 

Låg sönderdelningsgrad 

Ensilaget och halmen maldes med en köttkvarn (100 mm utlopp) med en fem-
bladig kniv och en 5-ekrad hålskiva som minsta hålskiva. Denna hålskiva gav den 
längsta fiberlängden under försöket. Fiberlängdens fördelning efter malning finns 
beskriven i bild 22. Torrsubstansen i rötresten var vid detta tillfälle 11,3 % av våt-
vikten. Av denna torrsubstans kom ca 30 % från den återförda flytande rötresten. I 
rötkammaren var ytrörelsen mycket låg. Uppskattningsvis rörde den sig 1-3 mm s-1 
(ca 0,5 meter från omrörarens axel). Slammet stod i princip stilla vid reaktor-
väggen. Torrsubstansinnehållet analyserades på olika nivåer i rötkammaren. 
Analyserna  visade ej på någon skillnad i torrsubstansinnehåll varför rötkammaren 
trots den  
låga ythastigheten bedömdes vara totalomblandad. Rötkammarens aktiva volym  
var 23 m3. Mätning med Brookfieldviskosimeter gav ekvation 2.  

Ekvation 2  τ = 43,1*(du/dy)0,11 

Försöket avslutades med att rötkammaren ej beskickades under 9 dagar. Under 
denna tid sjönk torrsubstansen i rötkammaren till 9,5 % av våtvikten.  Detta 
resulterade i att slammet var betydligt mer lättflytande. Mätning med Brookfield-
viskosimeter gav ekvation 3. 

Ekvation 3  τ = 1,76*(du/dy)0,4 



  28

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0
0

2 0

4 0

6 0

8 0

S k ju v h a s t ig h e t,  (1 /s )

S k ju v s p ä n n in g , (P a )

"L å g "

"H ö g "

U trö tn in g  

a v  "L å g "

 

Bild 24. Skjuvspänning hos tre olika slam som funktion av skjuvhastigheten, se ekvation 
1, 2 och 3. Temperaturen var ca 35°C vid viskositetsmätningen. 

Bild 24 visar på stora reologiska skillnader mellan de olika försöken. Skillnaderna 
är framförallt beroende av substratets fiberlängd (val av hålskivor vid malning) 
samt utrötningsgraden. Rötkammarinnehållets skillnad i torrsubstanshalt mellan 
låg och hög sönderdelningsgrad var endast beroende på att en större mängd fiber-
fri flytande rötrest med högre ts-halt återfördes vid låg sönderdelningsgrad. Om 
torrsubstansbidraget från flytande rötrest ej medräknas hänför sig ca 8 % av ts-
halten i rötresten till den tillförda ensilaget, halmen och flytgödseln både vid hög 
och låg sönderdelningsgrad. Eftersom torrsubstanshalten i den återförda vätskan 
består av löst och finpartikulärt suspenderat material bedöms detta torrsubstans-
bidrag endast ha en liten inverkan på rötrestens reologiska egenskaper. Utgående 
från detta kan de två övre kurvorna i bild 23 jämföras avseende sönderdelnings-
gradens betydelse för rötrestens egenskaper. Den undre kurvan visar jämfört med 
den övre kurvan på utrötningsgradens betydelse för de reologiska egenskaperna. 
De framtagna ekvationerna har använts vid fullskaleberäkningarna. 

Pumpning av substrat 
Substratblandningen pumpades med en skruvpump. Blandningen av ensilage, halm, 
flytgödsel, återförd vätska och färskvatten hade 16-20 % i ts-halt. För att underlätta 
pumpningen av denna svårpumpade blandningen späddes den med slam från röt-
kammaren. Efter spädning med slam från rötkammaren var ts-halten ca 13-14 % 
och denna blandning pumpades in i rötkammaren. Flytegenskaperna hos substrat-
slamblandningen var dock dåliga varför det ej spontant flöt in till sugsidan på 
skruvpumpen. Vid pumpning av substrat-slamblandningen roterade blandnings-
tankens liggande blandningsrotor. Rotorn tryckte materialet in i pumpens sugsida. 
En skruvpump har dåliga sugegenskaper varför en aktiv materialleverans in i 
pumpens sugsida (om materialet ej flyter in av sig själv) är en nödvändighet för  
att pumpen ska fungera. 
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Avvattningsstudier 
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 
omblandningsbar slurry. Vid projektets start gjordes en studie i laboratorieskala 
för att undersöka olika polyelektrolyters effekt på avvattningsresultatet (bilaga 2). 
Denna studie visade att behovet av polyelektrolyt skulle bli mycket stort för en 
fullskaleanläggning, vilket innebär ökade driftskostnader. Vid pilotförsöket valdes 
därför att inte använda polyelektrolyt. 

Separation via flotation 

Fram till dag 230 separerades rötresten via en spontan flotation i en tank. Tanken 
fick stå utan omrörning under 2 dygn. Under denna tidsrymd floterade rötrestens 
fibrer. Ungefär 40-50 % av rötrestens vikt hamnade i en fast-kletaktig fraktion och 
resten i en flytande rötrest. Torrsubstanshalten på den fasta fasen var ca 12 % och 
ts-halten på den flytande rötresten var 4-5 %. Under den period då separation via 
flotation nyttjades, ökade rötrestens ts-halt från 7 % till 10 %. 

Separation med skruvavvattnare 

En FAN-gödselseparator (Svenska Neuero AB) användes under den senare delen 
av försöket (dag 231 till försökets slut) för att separera fiber från rötresten. Torr-
substanshalten på den fasta fiberfasen kan justeras genom att öka skruvens mot-
tryck. I tabell 7 representerar 100 % mottryck fyra vikter på vardera 1 kg som 
placerats så att maximalt mottryck erhålls. Då mottrycket är 50 % har två vikter 
tagits bort. 

FAN-separatorn har tre olika elmotorer som driver en skruv, en pump för avskild 
vätska och en vibrator. Elmotorerna har tillsammans elektricitetsbehovet 1 kWh ton-1 
rötrest som ska avvattnas. Skruvens elbehov har varit ca 65 % av FAN-separatorns 
totala energibehov. 

Tabell 7. Separation av rötrest med olika sållcylindrar och mottryck hos FAN-avvattnaren. 

Datum Enhet Dag 255 Dag 262 Dag 325 

Sållcylinder µm 500 250 250 

Kapacitet ton h-1 7,8 4,5 5,4 

Mottryck  % 100 100 50 

ts-rötrest  % av våtvikt 10,2 10,3 11,0 

ts-fast fiberfas  % av våtvikt 26,2 24,4 21,4 

ts-flytande rötrest  % av våtvikt 7,2 7,1 8,2 

Andel av våtvikt i fast fas  % 18 19 19 

Andel torrsubstans i fast fas  % 44 44 42 

Andel vatten i fast fas  % 15 16 19 
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FAN-separatorns kapacitet var 4-8 ton rötrest h-1 och ts-halten på fasta fasen 
varierade mellan 21-26 %. Dessa variationer var beroende på val av sållcylinder 
och mottryck. En större sållcylinder gav högre kapacitet och ts-halt i fasta fasen. 
Torrsubstanshalten på den flytande rötresten varierade mellan 7-8 % och verkade 
vara mer beroende av halten suspenderat material i rötresten än valet av såll-
cylinder och mottryck. Vid rötrestseparationen hamnade 40-45 % av rötrestens 
innehåll av torrsubstans i den fasta fasen. Vidare hamnade 15-20 % av rötrestens 
våtvikt i den fasta fasen. 

Växtnäringsfördelning 

De olika avvattnade faserna analyserades med avseende på innehållet ammonium- 
och organiskt kväve samt totalt och löst fosfor. Utifrån massbalansen beräknades 
därefter fördelningen av torrsubstans och växtnäring i de olika faserna vid de två 
tillfällena låg och hög sönderdelningsgrad (tabell 8). Ammoniumkvävet förekom-
mer 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. I fallet med “låg” sönderdelning minskar andelen total 
fosfor i den flytande rötresten jämfört med “hög” sönderdelningsgrad eftersom  
en större mängd av den flytande rötresten återförs till processen. Kalium har inte 
inkluderats i dessa balanser, men förutsätts på grund av sin vattenlöslighet till 
allra största del hamna i vätskefasen. 

Tabell 8. Koncentration och procentuell fördelning av ts och växtnäring i de olika rötrest-
fraktionerna vid “hög“ och “låg“ sönderdelning av substratet. 

     viktprocent 
 Konc.    hög sönderdelning låg sönderdelning 
  oavvattnad  fast fas flytande  

rötrest   
fast fas flytande 

rötrest 
fast fas flytande 

rötrest 

ts  % 10,4 23,6 7,3 53 47 62 38 

TKN g kg-1 7,1 2,8 8,1 11 89 15 85 

org-N g kg-1 4,8 1,8 5,4 10 90 14 86 

NHx-N g kg-1 2,3 1,0 2,6 12 88 16 84 

tot P mg kg-1 386 383 386 26 74 34 66 

lös P mg kg-1 14 5,2 15,9 10 90 14 86 

Komposteringsförsök 
Dag 275 (96-10-29) påbörjades ett enkelt komposteringsförsök på den fasta fasen 
som avskiljts från rötresten. Komposteringen utfördes i en limpa utomhus, men 
under tak. Limpan bestod av 321 kg avvattnad rötrest med 23,4 % ts-halt. Inget 
strukturmaterial tillfördes. Efter en dag hade temperaturen i centrum av komposten 
stigit till 50°C. Efter sex dagar hade temperaturen i centrum av komposten sjunkit 
till 25°C varför komposten vändes. Ingen temperaturhöjning registrerades efter 
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vändningen. Komposten vändes igen efter fyra dagar. Denna vändning resulterade  
i att temperaturen steg till drygt 50°C i centrum av komposten. Komposten vändes 
igen efter sex dagar trots att temperaturen i centrum var 50°C. Denna vändning 
resulterade i att temperaturen steg till 55°C i centrum av komposten. Efter ytter-
ligare 11 dagar hade temperaturen sjunkit till 37°C i centrum av komposten, varför 
den vändes. Trots denna vändning sjönk temperaturen i komposten efter tre dagar 
ned till 16°C. Komposten vändes ytterligare en gång 17 dagar efter den senaste 
vändningen. Temperaturen var då 6°C men ingen temperaturhöjning registrerades. 
Omgivningstemperaturen under försöket varierade mellan +10 till - 6°C. Därefter 
låg komposten och eftermognade till mars då försöket avbröts. Komposten vägde 
225 kg och ts-halten var 25,6 %. En 3 liters kärl fylldes (utan komprimering eller 
skakning) med komposten respektive fast avvattnad rötrest för att uppskatta densi-
teten. Densiteten på komposten kan härifrån skattas till 270 kg m-3. Densiteten på 
den avvattnade rötresten bestämdes på samma sätt till 310 kg m-3. 

Massbalanser 
Laboratorieförsök 

I bild 24 redovisas massflödena för RÖDLUVAN. Torrsubstanshalten på 
ensilage- och flytgödselblandningen var 19,5 %, vilket medförde att rötresten inte 
behövde avvattnas för att bibehålla en totalomblandad process. I VARGEN (bild 
25) var ts-halten på ensilaget 32,9 %. Då ensilaget blandades med återförd vätska 
erhölls en ts-halt på 14,8 %. 
 

Ensilage

Gödsel

577g; 33%

642 g; 7,4%
Rötkammare

Volym = 35 L
OLR = 6 g VS/L, d

Rötrest
1088 g; 13,0%

Biogas

118 L/d
55 % metan

 

 
Bild 24. Massflöden uttryckt per dag för RÖDLUVAN vid drift med 80 % ensilage och 
20 % flytgödsel (ts-basis) med en belastning på 6 g VS L-1d-1. Våtvikt och ts-halt visas 
i anslutning till pilarna. 
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Ensilage
296 g; 33%

Rötkammare

Volym = 35 L
OLR = 2,5 g VS/L, d

Separation

Fast fas
139 g; 24 %

Överskottsvätska

100 g; 7%

Återförd
vätska

366 g; 7%

Rötrest
605 g; 13%

Biogas

51 L/d
55 % metan

Vätska
466 g; 7%

 
 

Bild 25. Massflöden uttryckt per dag för VARGEN vid drift med 100 % ensilage med  
en belastning på 2,5 g VS L-1d-1. Våtvikt och ts-halt visas i anslutning till pilarna. 

Pilotförsök 

I bild 26 redovisas pilotanläggningens massflöden och torrsubstanshalter vid hög 
sönderdelningsgrad. Torrsubstanshalten på ensilage-, halm- och flytgödselbland-
ningen var 21,2 %. Då ensilage, halm och flytgödsel blandas med återförd vätska 
sjönk ts-halten till 17 %. 

Ensilage

Halm

Gödsel

243 kg; 27%

24 kg; 90%

249 kg; 8,8%

Rötkammare

Volym = 24 m3
OLR = 4 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
123 kg; 21 %

Överskottsvätska

340 kg; 5%

Återförd
vätska

346 kg; 5%

Rötrest
650 kg; 9,7%

Biogas

46,6 m3/d
58 % metan

Vätska
527 kg; 5%

 
 
 
Bild 26. Massflöden vid pilotförsök under perioden med hög sönderdelningsgrad.  
Våtvikt och ts-halt visas i anslutning till pilarna. 
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Den angiven gasproduktion har uppmätts vid ca 20°C, 100 % relativ fuktighet och 
ett övertryck på 1 mbar. Utgående från detta kan energiinnehållet i biogasen 
beräknas till 240 kWh d-1. 

I bild 27 redovisas pilotanläggningens massflöden och torrsubstanshalter vid låg 
sönderdelningsgrad. Torrsubstanshalten på ensilage-, halm- och flytgödselbland-
ningen var 22,4 %. Då ensilage, halm och flytgödsel blandas med återförd vätska 
sjönk ts-halten till 16,5 %. Den angiven gasproduktion har uppmätts vid ca 20°C, 
100 % relativ fuktighet och ett övertryck på 1 mbar. Utgående från detta kan 
energiinnehållet i biogasen beräknas till 300 kWh d-1. 

 

Ensilage

Halm

Gödsel

288 kg; 32%

15 kg; 90%

286 kg; 8,8%

Rötkammare

Volym = 23 m3
OLR = 5 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
179 kg; 25 %

Överskottsvätska

348 kg; 8,2%

Återförd
vätska

413 kg; 8,2%

Rötrest
940  kg;11,3%

Biogas

57,0 m3/d
60 % metan

Vätska
527 kg; 8,2%

 

Bild 27. Massflöden vid pilotförsök under perioden med låg sönderdelningsgrad. Våtvikt 
och ts-halt visas i anslutning till pilarna. 

Kompostering 

I tabell 9 redovisas massbalansen för kompostering av den fasta fasen vid låg och 
hög sönderdelningsgrad med utgångspunkt från en substratmängd av 100 kg ts. 

Tabell 9. Massbalans för vatten och torrsubstans då en substratmängd av 100 kg torr-
substans rötas och där den fasta fasen efter avvattning komposteras. 

 Enhet Fraktion hög sönder-
delningsgrad 

låg sönder-
delningsgrad 

Rötning kg ts d-1 Fast fas efter avvattning 26 45 

Kompostering kg d-1 Färdig kompost 86 125 

Kompostering kg ts d-1 Färdig kompost 20 34 

Kompostering kg ts d-1 Omsatt under kompostering 6 11 
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El- och värmebehov 
I tabell 10 redovisas pilotanläggningens elektricitetsbehov för drift av elmotorer. 
D en största bidraget till totala elförbrukningen är rötkammarens omrörare. Vid  
en uppskalning sjunker detta energibehov per volymenhet. Även elbehovet för 
substrattransport vid malning per behandlad mängd kommer att minska något  
vid en uppskalning. Elbehovet för malning, avvattning pumpning samt substrat-
blandning per behandlad mängd kommer att vara relativt oberoende av en upp-
skalning. Uppmätt effekt för omblandaren vid ”hög” sönderdelning var 1,2 kW. 
Vid ”låg” sönderdelning gjordes ingen effektmätning, men vid detta tillfälle över-
fördes mindre energi från propellrarna till vätskan jämfört med ”hög” sönderdel-
ning eftersom ythastigheten var ca 10 gånger lägre. Omblandningen var alltså inte 
lika god vid ”hög” som vid ”låg” sönderdelning. Utifrån detta har antagits att 
energi åtgången var ungefär lika stor.  

Tabell 11. Elbehov per dag för olika enhetsoperationer vid pilotanläggningen för två olika 
tillfällen. 

Parameter  hög sönderdelning låg sönderdelning 

Malning, köttkvarn kWh d-1 5,3 3,2 

Malning, halmhack kWh d-1 0,2 0,1 

Fodervagn och transportör kWh d-1 0,8 1,4 

Metallavskiljare kWh d-1 0,2 0,3 

Omrörning, substrat kWh d-1 2,2 3,1 

Omrörning, rötkammare kWh d-1 30     30*    

Pumpning, substrat kWh d-1 0,2 0,5 

Pumpning, rötrest kWh d-1 1    1    

Avvattning kWh d-1 0,7 1    

Summa kWh d-1 40     40     

Elbehov  % av biogas 17    13    

 
* uppskattat värde 

Uppvärmningsbehov av substrat vid rötning 

Uppvärmningsbehovet för de två substratblandningarna har beräknats och redo-
visas i  tabell 11. Specifika värmekapacitiviteten för ett material x beräknas enligt 
ekvation 4.  

Ekvation 4  Cx = (100-TSx)/100*4200+TSx/100*1000    (J/kg, oC) 

Cx = Specifika värmekapacitiviteten 

TSx=Materialets ts-halt 
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Tabell 11. Beräknat värmebehov för att värma de olika delsubstraten från 10 till 37°C 
utan några värmeförluster under uppvärmningen. 

Substrat  hög sönderdelning låg sönderdelning 

Ensilage kWh d-1 6,1 6,9 

Flytgödsel kWh d-1 7,3 8,4 

Halm kWh d-1 0,2 0,1 

Återförd vätska kWh d-1 5,5 12,2   

Summa kWh d-1 19,1   27,6   

Värmebehov  % av biogas 8,0  9,2  

Noterbart är att delar av den värmemängd som åtgår för att höja temperaturen på 
halm och ensilage kan erhållas från den värmeutveckling man får vid malningen, 
se tabell 11 (under period med hög sönderdelningsgrad blir temperaturhöjningen 
vid malning ca 22°C och vid period med låg sönderdelningsgrad ca 12°C). Vidare 
ska noteras att den återförda vätskan i princip hade rötningstemperatur direkt efter 
avvattningen men att den svalnade till omgivningstemperatur innan den återfördes 
till rötkammaren. Om man tar hänsyn till detta var värmebehovet bara 9 kWh d-1 
under september och 12 kWh d-1 under december. 

Under pilotförsöket var energibehovet för uppvärmning av substrat och för drift av 
elmotorer 21-25 % av producerad biogas. Räknar man ej med värmeförluster som 
uppstod vid malning och avvattning var energibehovet 17-21 % av producerad bio-
gas. 

Fullskaleberäkningar 
I följande kapitel beskrivs en fullskaleanläggning, som huvudsakligen baserar  
sig på de resultat och erfarenheter som gjorts i projektet. Av totala torrsubstans-
mängden som tillförs anläggningen kommer 70 % från ensilage, 20 % från flyt-
gödsel och 10 % från halm. Referensstorlek på biogasanläggning har valts till 
1 MW gaseffekt. Beräkningar av el- och värmebehov har gjorts utifrån de resultat 
som erhållits vid pilotförsöken. Den företagsekonomiska beräkningen baserar sig 
delvis på resultaten från laboratorie- och pilotförsöket och delvis på uppgifter 
redovisade i Dalemo m.fl. (1993). Avslutningsvis görs en känslighetsanalys för  
att belysa biogaskostnadens beroende av ett flertal olika parametrar. 

Materialflöden 

Materialflöden för en 1 MW biogasanläggning som samrötar ensilage flytgödsel 
och halm redovisas i bild 28. Noterbart är att anläggningens behov av att lagra 
flytande rötrest till stor del kan göras i de behållare där flytgödsel skall lagras. 
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Ensilage

Halm

Gödsel

22,9 ton/d

1,2 ton/d

22,7 ton/d

Rötkammare

Volym = 1500 m3
OLR = 6 kg VS/m3, d

Separation

Fast fas
14,8 ton/d

Pumpbar rötrest

26,9 ton/d

Återförd
vätska
32,6 ton/d

Rötrest

74,3 ton/d

Biogas

4080 m3/d
5 ton/d
60 % metan

59,5 ton/d
Vätska

Kompostering

Kompost

10,4 ton/d  

Bild 28. Materialflöden för en 1 MW biogasanläggning. 

Beskrivning av biogasanläggning 

I tabell 12 beskrivs beräknade processdata vid samrötning av ensilage, halm och 
flytgödsel. Exakthackad vallgröda ensileras vid biogasanläggningen och halm  
lagras som storbalar vid anläggningen. Flytgödsel transporteras till anläggningen  
från närbelägna gårdar. Ensilaget finfördelas med en utrustning som ger en sönder-
delningsgrad som minst motsvarar den som erhölls under pilotförsöket med kött-
kvarnen och en 9,5 mm hålskiva. Halmen grovsönderdelas med halmhack och fin-
mals med ensilaget i kvarnen. Hacken och kvarnen matas automatiskt från mellan-
lager för halm respektive ensilage. Mellanlagren för halm och ensilage klara av  
minst 3 dagars materialbehov, se bild 28. Driften av hacken samordnas med driften 
av finmalningsutrustningen så att den tillförs rätt proportioner av ensilage och halm. 
Biogasanläggningen har 2 stycken blandningstankar med vardera volym på ca 3 m3. 
Till den ena blandningstanken tillförs mald ensilage och halm samt flytgödsel och 
återförd processvätska, medan material från tidigare blandning värms upp i den  
andra blandningstanken. Därefter pumpas substratet in i rötkammaren, som är en 
enstegs semi-kontinuerlig, mesofil, totalomblandad rötkammare med en totalvolym 
på ca 1700 m3. Slamnivån i rötkammaren styrs från en nivåmätare, vilken i sin tur 
styr mängden rötrest som pumpas ut från rötkammaren. Rötresten tillförs en separa-
tionsutrustning där man erhåller en fast fas med en ts-halt på ca 25 % och en flytande 
rötrest med en ts-halt på ca 8 %. Delar av den flytande rötresten återförs till rötkam-
maren via blandningstankarna, medan resten korttidslagras vid biogasanläggningen. 
Slutlagring av den flytande rötresten som skall återföras till jordbruksmark sker i 
befintliga flytgödselbassänger eller i nybyggda satellitlager. Den fasta fasen efter-
komposteras i tomma ensilagelager. 
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Tabell 12. Processdata för en biogasanläggning med 1 MW gaseffekt baserade  
på resultat erhållna vid laboratorie- och pilotförsök. 

Parameter Enhet  

Ts-substrat % av våtvikt 16,5 

Biogasproduktion nm3 d-1 4080 

Specifik metanproduktion nm3 kg-1 VS 0,27 

Energi i biogas MWh d-1 24 

ts-rötrest % av våtvikt 11 

Belastning kg VS m-3d-1 6 

Våt rötkammarvolym m3  1500 

Total rötkammarvolym m3 1700 

ts-fast fas % av våtvikt 22 

ts-flytande rötrest % av våtvikt 8 

Viktreduktion vid kompostering % av fast fas 30 

Densitet, kompost kg m-3  270 

El- och värmebehov 

Utgående från viskositetsmätningarna har SCABA AB gjort en beräkning av  
elbehovet för omblandningen i en totalomblandad rötkammare vid olika sönder-
delningsgrad och rötkammarvolym (tabell 13). Effektbehovet ökar i princip i 
proportion till ökningen av rötkammarvolymen. Effektbehovet blir orimligt stort 
då växtmaterialet har en låg sönderdelningsgrad motsvarande malning med  
5-ekrad skiva. Detta alternativ bortfaller därför vid fullskaleberäkningen. Totala 
elektricitetsbehovet utgör drygt 4 % av den producerade biogasen. Det största 
bidraget till behovet av elektricitet kommer från malning av ensilage och halm 
(tabell 14). 

Tabell 13. Effektbehovets beroende av rötkammarvolym vid hög respektive låg 
sönderdelningsgrad av ensilage och halm. 

Rötkammarvolym, 
m3 

Effektbehov, kW 
Låg sönderdelningsgrad 

Effektbehov, kW 
Hög sönderdelningsgrad 

1500 450 7,5 

3000 900 15 

6000 2000 30 

 
Tabell 14. Elektricitetsbehov för en 1 MW biogasanläggning. 

Parameter Enhet    Elbehov 

Malning med kvarn kWh d-1 500 

Omrörning, rötkammare kWh d-1 240 

Övrigt kWh d-1 270 

Summa kWh d-1 1 010   

Elbehov  % av biogas 4,2 
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Det interna värmebehovet beräknas till 45 % täckas av den friktionsvärme som 
uppstår vid drift av omrörare i rötkammare och malning av växtmaterial i kvarnen 
(tabell 15). Det totala värmebehovet är 920 kWh d-1, vilket antas genereras via för-
bränning av biogas. Efter att värmeförluster vid förbränning inkluderats motsvarar 
värmebehovet ca 4,3 % av biogasproduktionen. Värmebehovet för att värma hus  
för diverse processutrustning inkluderas ej i beräkningen. Vidare inkluderas ej en 
hygienisering av flytgödseln vid 70°C.  Ingen värme antas tillföras rötkammaren  
via mikroorganismernas metabolism. Anläggningen är ej försedd med utrustning  
för att återvinna värme ur rötresten. Detta beror bland annat på att substratet är svårt 
att värmeväxla på grund av sina reologiska egenskaper. Dessutom är biogasanlägg-
ningens värmebehov litet och temperaturskillnaden mellan rötrest och substrat lågt. 

Tabell 15. Beräknat värmebehov för en 1 MW biogasanläggning för att värma de olika 
delsubstraten till 37°C utan några värmeförluster under uppvärmningen. 

  Temperaturhöjning, 
°C 

Värme, 
kWh d-1 

Värmebehov Ensilage 27 550 

 Flytgödsel 27 660 

 Halm 27 10 

 Återförd vätska 5 140 

 Värmeförlust, rötkammare  300 

 Delsumma  1 660    

Friktionsvärme Malning  500 

 Omblandning, rötkammare  240 

 Delsumma  740 

Totalt 
värmebehov 

SUMMA  920 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader 

Biogasanläggningens årliga kostnad beräknas vara ca 5 Mkr (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 biogasanläggningen antas det behövas 2 personer. Kostnaden för elektricitet  
har antagits vara 0,4 kr kWh-1. Kostnaden för värme har antagits vara råbiogaspriset  
men dock ej högre än 0,4 kr kWh-1. Investeringsbehovet bedöms vara drygt 15 Mkr, 
vilket är jämförbart med den bedömning som gjordes för en 1 MW anläggning för 
rötning av enbart ensilage (Dalemo m.fl., 1993). I anläggningen med rötning av 
enbart ensilage ingår en omvänd osmosanläggning, medan utrustning för sönder-
delning och malning saknas. Reaktorvolymen är mindre i föreliggande studie.  

Investeringsbehovet inkluderar ej utrustning till förbränning av biogasen i någon  
av beräkningarna. Den årliga underhållskostnaden antas vara 1,5 % av investerings-
behovet. Kostnaden för ensilerad vallgröda har valts till samma nivå som Dalemo 
m.fl. (1993), dvs. 0,53 kr kg-1ts inkluderat ensileringskostnad och odlingseffekter. 
Halmens kostnader uppskattas till  0,33 kr kg-1ts. 
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Tabell 16. Beräknade årliga kostnader för en 1 MW biogasanläggning. 

         Kostnad, 
        Mkr år-1 

Kapitalkostnad 1,6 

Personal 0,6 

Underhåll 0,2 

Halm 0,1 

Ensilage 1,4 

Transporter 0,3 

El och värme 0,3 

Kompostering 0,1 

Spridning och lagring av flytande rötrest 0,3 

Summa 4,9 

Intäkter 

Biogasanläggningens intäkter antas komma från försäljning av biogas, kompost  
och flytande rötrest. 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 fosformängden, och 90 % av kalium 
beräknas hamna i den flytande rötresten. Värdet av den färdiga komposten antas 
vara 100 kr ton-1 fritt biogasanläggningen. I tabell 17 redovisas biogasanläggning-
ens intäkter. Intäkten för biogas för ett nollresultat måste vara 3,9 miljoner, vilket 
motsvarar ett gaspris för råbiogas på 45 öre kWh-1. 

Tabell 17. Årliga intäkter för en 1 MW biogasanläggning. 

       Intäkt, 
      Mkr år-1 

Växtnäring i flytande rötrest 0,7 

Kompost 0,4 

Biogas 3,9 

Summa 4,9 

Jämförelse med Dalemo m.fl. (1993) 

Vid jämförelse av den intäkt som behövs för att åstadkomma ett nollresultat vid  
en 1 MW anläggning finner man att Dalemo m.fl. (1993) erhöll 0,46 öre kWh-1 
medan föreliggande projekt erhöll 0,45 öre kWh-1. Det likartade priset ger därför 
anledning till att mer ingående redogöra för de skillnader och likheter som före-
ligger mellan av dessa två studier. 
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Den kalkyl som redovisas i föreliggande rapport bygger på rötning av 70 % ensi-
lage, 20 % flytgödsel och 10 % halm, medan Dalemo m.fl. (1993) bygger på 
rötning av enbart vallgröda. Generellt är det biologiska och tekniska dimensio-
neringsunderlaget bättre i föreliggande rapport, eftersom det bygger på försöks-
resultat från både laboratorie- och pilotskala. Försöken har visat att det är möjligt 
att driva en vattensnål totalomblandad biogasprocess baserad på lantbruksrelaterade 
biomassor vid en belastning på 6 kg VS m-3d-1 utan omvänd osmosanläggning. 
Konsekvensen blir att rötkammarvolymen kan minskas från 2000 m3 aktiv volym 
(motsvarande 4 kg VS m-3d-1; Dalemo m.fl. 1993) till 1500 m3 aktiv volym för en 
1 MW anläggning. Det tekniska underlaget för att inkludera en omvänd osmos-
anläggning för frånskiljning av salter, vilket är en förutsättning för att undvika salt-
anrikning till toxiska nivåer, bedöms i dagsläget vara osäkert utifrån de erfarenheter 
som erhållits i Danmark (Statusrapport for biogasfællesanlæg, Energistyrelsen, 
oktober 1992). Resultaten från föreliggande projekt visade också att det är tekniskt 
och energimässigt nödvändigt att sönderdela växtmaterialet för att erhålla en väl 
fungerande omblandning. I Dalemo m.fl. (1993) förutsätts ingen sönderdelning av 
ensilaget behövas. I föreliggande beräkning  kommer kostnaderna för hantering av 
rötresterna att vara större i jämförelse med Dalemo m.fl. (1993) beroende på att en 
större volym flytande rötrest produceras samt att kostnaderna för transport, lagring 
och spridning i dagsläget bedöms vara något högre. Dalemo m.fl. (1993) antar en 
kostnad för spridning av kompost medan föreliggande studie antar att det hämtas 
fritt vid anläggningen av  kunden. Investeringskostnaderna och kostnader för 
ensilage, vilka är de stora kostnadsposterna, är mest osäkra att uppskatta. Det har 
dock inte varit detta projekts syfte att detaljgranska dessa uppgifter, varför de satts 
till samma nivå som i Dalemo m.fl. (1993) utifrån den grund som anges under 
rubriken ”Kostnader”. 

Känslighetsanalys 

För att belysa olika variablers effekt på biogaspriset har en känslighetsanalys 
gjorts. Vid denna känslighetsanalys studeras kostnadsförändringar för biogas 
jämfört mot en referensanläggning, som utgörs av en 1 MW anläggning med ett 
biogaspris på 45 öre kWh-1.  

Kompostvärde 

Mot bakgrund av att det idag finns en efterfrågan på kompost med hög kvalitet 
finns det anledning att undersöka vad en ökad intäkt från komposten skulle inne-
bära för anläggningens ekonomi. Om man antar att man kan sälja den komposter-
ade fiberfraktionen för 100 kr m-3 vilket motsvarar 370 kr ton-1 (i grundkalkylen 
förutsätts 100 kr ton-1), fritt biogasanläggningen, skulle intäkterna för komposten 
vara 1,4 Mkr år-1. Detta skulle medföra att kostnaden för råbiogasen skulle minska 
med ca 30 % till 33 öre kWh-1. 

Växtnäringsvärde 

Värdet på växtnäringen har relaterats till priset på handelsgödsel. Skulle den 
flytande rötresten användas av ekologiska lantbrukare skulle växtnäringsvärdet 
sannolikt vara högre. Om värdet av växtnäringen i den flytande rötresten antas  
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öka med 100 % skulle intäkterna öka med 0,7 Mkr år-1. Detta skulle medföra att 
kostnaden för råbiogasen skulle sjunka med 14 % till 37 öre kWh-1. 

Ökad inblandning av halm 

Inblandningen med halm ökas till 40 % av torrsubstansen (ensilage 40 % och flyt-
gödsel 20 %). För att anläggningen ska producera 1 MW gaseffekt behövs ca 48 ton 
av flytgödsel, halm och ensilage per dag. Rötkammarbelastningen och torrsubstans-
halten i rötkammaren antas vara oförändrad. För att erhålla önskad ts-halt i rötkam-
maren behövs ca 40 ton flytande rötrest återföras per dag. Dagligen tillförs rötkam-
maren ca 90 ton substratblandning. Rötkammarvolymen ökar med ca 20 % på 
grund av att substratblandningens specifika metanproduktion minskar med 
motsvarande mängd. Mängden fast fas efter separationen ökar med 28 % (på grund 
av den minskade nedbrytningsgraden) medan den flytande rötresten efter 
separationen minskar med 17 %. Elbehovet är oförändrat medan värmebehovet till 
stor del kan täckas med friktionsvärme. 

De årliga kostnaderna blir i princip oförändrade. Kapitalkostnaden stiger något 
medan hanteringskostnaden för den flytande rötresten minskar. Substratkostnaden 
är i princip oförändrad. Rötrestens växtnäringsvärde sjunker något. Intäkterna från 
komposten ökar på grund av ökad kompostmängd. Totalt skulle biogaspriset vara 
oförändrat, dvs. 45 öre kWh-1 biogas. 

Ökad biogasproduktion från substrat 

Efterrötning 

Den specifika biogasproduktionen kunde utgående från de satsvisa utrötnings-
försöken ökas med 20 % (motsvarar 9 dagars satsvis utrötning) om det sker en 
efterrötning av rötrest som lämnar rötkammaren. För att genomföra den satsvisa 
utrötningen behövs 2 stycken efterrötkamrar. Den ena fylls under några dagar 
medan satsvis utrötning sker i den andra. Uppskattningsvis bör respektive tank 
rymma ca 5 dagars rötrestproduktion för att gasproduktionen ska öka med 20 %. 
Respektive tank måste ha en volym av ca 400 m3. Dessa två tankar kräver en mer-
investering vid biogasanläggningen på ca 2 miljon kronor, vilket ökar kapital-
kostnaden med drygt 10 %. Förses biogasanläggningen med dessa tankar skulle 
det medföra ett minskat råbiogaspris med drygt 10 % till 40 öre kWh-1. 

Ökad sönderdelning 

Den specifika biogasproduktionen vid rötning i en kontinuerlig rötkammare skulle 
även kunna ökas genom att minska partikelstorleken på halm. Den minskade par-
tikelstorleken ökar den hastighet varmed biogasen genereras. En ökad sönder-
delningsgrad tillsammans med en ökad nedbrytningsgrad skulle medföra att de 
reologiska egenskaper på slammet i rötkammaren förändrades. Torrsubstanshalten 
i rötkammaren skulle utgående från detta kunna ökas utan att effektbehovet för 
omblandning skulle öka. Detta resulterar i en längre uppehållstid i rötkammaren 
vilket också ökar specifika biogasproduktionen då svåromsättbara substrat rötas.  

Om substratsammansättningen antas vara 40 % halm, 40 % ensilage och 20 % 
nötflytgödsel på ts-basis samt att halmen pulveriseras och ensilagets strålängd 
halveras, kommer uppskattningsvis gasutbytet att öka med 20 %. Vid rötningen 
kommer ca 50 % av substratets torrsubstans omsättas till biogas. Halm-, ensilage- 
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och flytgödselblandningen får 26 % ts-halt och ts-halten i rötkammaren blir ca 
14 %, vilket medför att ingen vätska måste återföras tillbaka i rötkammaren.  

(Dessa ts-förhållanden uppnåddes i RÖDLUVAN vid rötning av 80 % ensilage 
och 20 % flytgödsel då ingen processvätska återfördes). Substratets 
behandlingstid i rötkammaren blir i medel drygt 40 dygn vid en belastning av 6 kg 
VS m-3d-1. Anläggningens investeringsbehov ökar något på grund av utrustning 
för att pulverisera halmen. Biogasanläggningens elbehov blir nästan fördubblat 
medan värmebehovet kan tillgodoses med friktionsvärme. Eftersom halm är 
växtnäringsfattigare än ensilage kommer även växtnäringsvärdet hos rötresten att 
minska  
ca 20 %. Anläggningens gaseffekt blir 1,2 MW och priset för rågasen ca 40 öre 
kWh-1. 

Substratkostnad 

Ensilagekostnaderna i grundkalkylen baserar sig på Dalemo m.fl. (1993) där posi-
tiva odlingseffekter har inkluderats. Odlingseffekterna sänker ensilagekostnaden 
med 14 %. Kostnaden för substratet är dock en osäkert post. Vissa studier har 
kommit till liknande ensilagekostnader (Pettersson m.fl., 1996), medan andra till 
betydligt mycket högre (Sundberg m.fl., 1996). I föreliggande studie har även 
kostnaden för halm antagits vara relativt lågt jämfört mot system där halm säljs 
till förbränningsanläggningar. Inga arealbidrag finns inkluderade i 
substratkostnaden. 

Om kostnaden för ensilage och halm förändrades med 25 % skulle kostnaderna 
ändras med nästan 0,4 Mkr år-1. Detta medför ett ändrat råbiogaspris med 10 %, 
dvs. 4 öre kWh-1. 

Investeringsbehov 

Bedömningen av investeringsbehovet är som tidigare nämnts relativt osäker. Om 
investeringsbehovet för biogasanläggningen förändrades med 50 % skulle kapital-
kostnaderna förändras med 0,8 Mkr år-1. Detta medför ett förändrat råbiogaspris 
med ca 20 % till 9 öre kWh-1. 

Driftkostnader 

Om elektricitetsbehovet ökar med 50 % (alternativt att elpriset ökas) skulle 
driftkostnaden öka med ca 0,1 Mkr år-1. Detta medför ett ökat råbiogaspris till 
46 öre kWh-1. 

Om personalbehovet halveras, reduceras lönekostnaderna med ca 0,3 Mkr år-1 
vilket minskar råbiogaspriset till 42 öre kWh-1. 

Om flytgödseln måste hygieniseras vid 70°C och ingen värmeåtervinning görs 
kommer ca 6 % av den producerade biogasen att nyttjas, vilket totalt ökar det 
interna värmebehovet med två procentenheter. Detta ökar energikostnaderna  
med mindre än 0,1 Mkr år-1, vilket medför ett råbiogaspris på 46 öre kWh-1. 
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Vattentillförsel istället för återförsel av processvätska 

Ingen del av den processvätskan som erhålls vid separationen återförs till röt-
kammaren. För att omrörningsegenskaperna ska bli likartade i rötkammaren måste 
substratet spädas med ca 15 ton vatten per dag (substratets ts-halt blir 17 % och ts-
halten i rötkammaren 10 %). Detta gör att värmebehovet ökar med ca 500 kWh d-1 
för att värma spädvattnet till rötningstemperaturen. Detta värmebehov antas täckas 
från friktionsvärme från omblandningen. Eventuellt finns det ej tillräckligt med 
överskottsvärme varför en mindre mängd biogas måste användas. Spädningen 
med vatten innebär att anläggningen måste transportera, lagra och sprida ca 6000 
ton mer vätska per år. Merkostnaden för rötresthanteringen medför en ökad kost-
nad med 0,4 Mkr år-1, vilket ökar priset på råbiogas till 51 öre kWh-1. 

Anläggningsstorlek 

För att bygga en 4 ggr större biogasanläggning där 70 % av torrsubstansmängden 
från ensilage, 20 % från flytgödsel och 10 % från halm) kan investeringsbehovet 
antas fördubblas (Dalemo m.fl., 1993). Kapitalkostnaden för en 4 MW biogas-
anläggning blir ca 3,3 miljoner kronor per år. Vidare antas anläggningen behöva 
ytterligare en person för att driva anläggningen. Avstånden för att transportera 
substrat till biogasanläggningen och rötrest från anläggningen kommer att öka. 
Detta medför att transportkostnaderna stiger. Bland annat kommer priset på ensi-
lage att stiga med 15 % jämfört med en 1 MW biogasanläggning. Totalt beräknas 
de årliga kostnaderna för en 4 MW biogasanläggning vara 15,9 miljoner kronor. 
Kostnaden för råbiogas beräknas vara 34 öre kWh-1. Kan anläggningen sälja en 
kompostfraktion till 100 kr m-3 (370 kr ton-1) skulle gaspriset sjunka till 22 öre 
kWh-1. En fördubbling av anläggningsstorleken till 8 MW kommer ej att minska 
gaspriset. 

En 4 MW biogasanläggning vars substratsammansättning förändras till 40 % halm 
(torrsubstansbaserat), 40 % ensilage och 20 % flytgödsel, kommer att minska trans-
portbehovet. Detta resulterar i lägre transportkostnader för substrat och rötrest. 
Biogaspriset blir i detta fall 32 öre kWh-1. En fördubbling av anläggningsstorleken 
till 8 MW kommer att minska gaspriset till 31 öre kWh-1. 

Kommentarer kring de ekonomiska kalkylerna 

Mycket stora biogasanläggningar med gaseffekt på ca 8 MW kan producera gas 
till samma kostnad eller till och med något lägre än 4 MW biogasanläggningar. 
Detta förutsätter dock att transportbehovet optimeras. Detta kan göras genom  
att andelen halm i substratblandningen är lika stor som ensilage (relaterat till 
torrsubstans). I och med detta kommer transportbehovet för substrat till biogas-
anläggningen att reduceras genom att det område som levererar substrat kompri-
meras. Detta medför också ett minskat transportbehov för pumpbar rötrest. 

De två betydelsefullaste parametrarna för att erhålla ett lågt gaspris är substrat-
kostnaden samt värderingen av kompost och pumpbar rötrest. Därefter följer bio-
gasanläggningens kapital- och driftkostnader. Metoder för att öka den specifika 
gasproduktionen kan också påverka priset mycket. För en 1 MW 
biogasanläggning som rötar 70 % ensilage, 10 % halm och 20 % flytgödsel med 
inkluderad efterrötning och en betalningsvillig marknad för komposterat material 
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och pumpbar rötrest finns det förutsättningar att nå ett gaspris strax under 30 öre 
kWh-1. Om anläggningen är stor (4 MW) skulle motsvarande pris vara under 
20 öre kWh-1. Finns ej denna marknad för kompost och pumpbar rötrest blir 
gaspriset som  
lägst ca 30 öre kWh-1 för en 4 MW anläggning. 

Diskussion  
Föreliggande projekt har visat att det med lantbruksrelaterade biomassor går att 
uppnå en belastning på 6 g VS L-1d-1 i en biologiskt stabil totalomblandad vatten-
snål biogasprocess vid en ts-halt över 10 % i reaktorvätskan. Vidare har projektet 
visat att sönderdelning av växtmaterialet är en förutsättning för att inte energi-
åtgången för omblandning och pumpning av rötkammarinnehållet skall bli för 
högt. Projektet har också visat att det går att erhålla en flytande rötrest med upp  
till 89 % av kvävet och 74 % av total fosfor samt en fast fas som går att kompos-
tera utan inblandning av strömedel.  

De resultat som erhållits i projektet har förbättrat underlaget för praktisk utveck-
ling av en effektiv biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor, varför målet 
med projektet kan sägas vara uppfyllt. Nedan diskuteras en del av resultaten från 
försöken uppdelade i biologiska och tekniska frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om framtida frågeställningar kring rötning av lantbruksrelate-
rade biomassor. 

Biologiska frågeställningar 

Resultaten från både laboratorie- och pilotförsöken visade att det går att hålla 
ammonium-kvävehalterna omkring 2 g L-1 genom att antingen välja en vallgröda 
med hög C:N-kvot (27), dvs. lågt innehåll av kväve, eller att tillföra en extra kol-
källa i form av halm. Inblandning av α-cellulosa med sorghum har i laboratorie-
försök resulterat i att ammoniumhalten sjunkit under toxiska nivåer (Jewell m.fl., 
1993). I föreliggande projekt har ett praktiskt tillgängligt substrat (halm) använts 
för att uppnå samma effekt. Projektet visade också att det är tillämpbart i pilot-
skala, vilket innebär att det inte behövs någon omvänd osmosanläggning. 

Vid de inledande försöken då flytgödselinblandningen var 10 % av ts uppstod 
problem med anrikning av lättflyktiga fettsyror i båda laboratorieprocesserna,  
trots att belastningarna var relativt låga. Motsvarande problem uppstod även vid 
pilotanläggningen strax efter överföring till rötkammaren som användes under 
försöksomgången. Under perioden innan hade enbart ensilage och vatten tillförts, 
varför det mesta av den ursprungliga flytgödseln spätts ut. Vid ökning av flyt-
gödselandelen till 20 % av ts i RÖDLUVAN och 38 % av ts i pilotanläggningen 
ökade omsättningen av de anrikade syrorna och belastningen kunde därefter höjas 
i jämna intervaller och fördubblas i jämförelse med processen utan flytgödsel-
inblandning. Steiner & Kandler (1984) redovisar att den optimala blandningen  
vid samrötning av gräs och flytgödsel var 72:28 baserat på ingående VS. I före-
liggande projekt kunde flytgödselinblandningen minskas till 20 % i pilotanlägg-
ningen (motsvarande laboratorieförsöken) utan att driftsstörningar av biologisk 
natur inträffade. 

Motsvarande belastningsnivåer har tidigare nåtts vid rötning av enbart ensilage  
i en vattenbaserad process med extra tillsats av kobolt (Jarvis m.fl., 1997). Det  
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är därför anmärkningsvärt att konstatera att belastningen i VARGEN (100 % 
ensilage) aldrig kunde ökas över 2,5 g VS L-1d-1 trots att extra tillsats av kobolt 
och sedermera även övriga spårelement (se Örlygsson m.fl., 1993) skedde.  
Totalhalten av Co var i både RÖDLUVAN och VARGEN högre (0,07 respek- 
tive 0,08 mg kg-1 våtvikt) jämfört med en vattenbaserade ensilagebeskickad  

process (0,02 mg g-1 våtvikt), där klara driftsproblem redovisades (Jarvis m.fl., 
1997). Eftersom den biologiska tillgängligheten av spårelementen varierar med  
en rad olika kemiska och fysikaliska förhållanden i reaktorvätskan är svårt att  
ange “gränsvärden“ för hur mycket av enskilda spårelement som minst behövs  
för att upprätthålla en stabil process (Callander m.fl., 1983 a, b). Det framstår 
därför som om flytgödseln utöver spårelement innehöll några andra ämnen som 
hade en stimulerande effekt på processen. En skillnad mellan Jarvis m.fl. (1997) 
och VARGEN är att processvätska recirkulerades i VARGEN. De analyserade 
halterna av spårelement tyder dock inte på att recirkuleringen skulle ha anrikat 
spårelementen till toxiska nivåer. I litteraturen kan man finna uppgifter på att 
halter över 3,5 g L-1 av kalium skulle kunna orsaka inhibering av metanbild-
ningen (McCarty & McKinney, 1961; Kugelman & Chin, 1971; van den Berg 
m.fl., 1976). Halten av kalium var anmärkningsvärt hög (8,0-9,5 g L-1) i både 
RÖDLUVAN och VARGEN, men eftersom RÖDLUVAN och pilotförsöket  
(ca 7 g L-1 av K) fungerade bra är sannolikheten liten att det var kalium som 
orsakat hämningen i VARGEN.  

De gas- och metanutbyten som erhållits har varierat mellan 0,28 och 0,32 L g-1VS 
(m3 kg VS). Resultaten från laboratorieförsöken ligger över 0,30 L g-1VS och för 
pilotprocesserna under 0,30 L g-1VS. Detta kan förklaras med att halmen som 
blandades in under pilotförsöket ger ett lägre utbyte än ensilage. Uppehållstiden 
betydelse för metanutbytet belystes med den satsvisa utrötningen av rötrest. En 
ökning av den hydrauliska uppehållstiden i rötkammaren innebär att materialet 
trots detta inte har en garanterad uppehållstid på mer än det tidsintervall som löper 
mellan varje beskickning. En satsvis utrötning ger däremot en garanterade uppe-
hållstid för allt material. Gasutbytet från halm vid satsvis utrötning har tidigare 
visats öka något om fibrernas partikelstorlek minskas (Sharma m.fl., 1988).  I den 
studien utfördes satsvisa utrötningar av halm med 0,088; 0,40; 1,0; 6,0; 30,0 mm 
strålängd. Man fann att 0,088 mm inte gav något ökat gasutbyte i jämförelse med 
0,40 mm (0,36L g-1VS; 0,25 L CH4 g

-1VS). Fraktionen på 30 mm gav dock en 
försämring i jämförelse med 0,40 mm (0,16 resp. 0,25 L CH4 g

-1VS). Sharma 
m.fl. (1988) redovisade också att metanutbytet från grönmassa inte påverkades av 
sönderdelning, vilket även var en av de slutsatser vi gjorde i föreliggande projekt. 
Jerger m.fl. (1983) fann att en sönderdelningsgrad på 0,8 mm gav det högsta ut-
bytet vid rötning av vedartade växter. Mindre partikelstorlekar ökade inte utbytet 
men däremot nedbrytningshastigheten. 

Tekniska frågeställningar 

De tidigare problemen med svämtäckesbildning som uppstått vid rötning av växt-
material vid torrsubstanser upp till 5 % (Nordberg & Edström, 1997) kunde und-
vikas genom en hög inre friktion i slammet beroende på den höga ts-halten. Det  
är dock viktigt att framhålla att ts-halten inte alltid är bra mått för beskrivning av 
de reologiska egenskaperna. I biogasprocesser baserade på växtmaterial är det 
koncentrationen av fibrer som bidrar till att öka viskositeten, medan ts i löst och 
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suspenderad form endast marginellt bidrar. Med den processutformning som 
använts har ts-halten i den återförda processvätskan varit upp till 8 %, vilket mot-
svarat upp till 30 % av den totala ingående ts-mängden. Trots att Brooksfields-
viskosimetern inte är ett idealt instrument för att mäta viskositeten i fiberrika 
vätskor kunde betydelsen av olika sönderdelningsgraders effekt på reologin upp-
mätas.  

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 47 % av torrsub-
stansen, 90 % av kvävet och 74 % 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. Under förutsättning att  
det finns en betalningsvillig marknad skulle kompostfraktionen innebär en ”ny” 
och betydelsefull  intäktskälla i kalkylerna. 

Framtida frågeställningar 

En av de faktorer som är av störst betydelse för biogaspriset är substratkostnaden. 
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. I 
föreliggande projekt kunde sönderdelningens effekt på gasutbytet av halm klart 
påvisas, medan effekten på ensilerad vallgröda var obetydlig. Eftersom den största 
andelen av substratet basers på ensilage är metoder för att öka metanutbytet från 
vallgrödor speciellt viktig. Det finns ett behov av utökade studier över vatten- och 
energisnåla metoder för sönderdelning samt vilken effekt en högre 
sönderdelningsgrad än den som åstadkoms i föreliggande projekt har. Med 
ytterligare bättre sönderdelning ökar möjligheterna att ytterligare öka ts-halten i 
processen. Säkerheten i dimensionering av omblandare ökar också med ökad 
sönderdelningsgrad. Utöver sönderdelning bör andra metoder för att öka fibrernas 
tillgänglighet för nedbrytning studeras. Termisk hydrolys har t.ex. använts för att 
öka utbytet vid framställning av etanol från vedartade substrat. Samrötning med 
avfall är en annan väg att minska substratkostnadens betydelse för totalekonomin 
som för närvarande undersöks på JTI. 

Flytgödselns positiva effekt på biogasprocessens stabilitet framgick klart av för-
söken. Det var dock något förvånande att mot bakgrund av tidigare försök (Jarvis 
m.fl., 1997) konstatera att tillsatsen av en spårelementblandning till en recirku-
lerad ensilagebaserad biogasprocess inte gav möjlighet till en belastning över  
2,5 g VS L-1d-1. Eftersom processens stabilitet är av grundläggande betydelse  
för en anläggnings ekonomi framstår ytterligare jämförelser mellan gödsel/avfall 
och artificiella tillsatser som en viktig uppgift för framtida forskning.  

I de ekonomiska kalkylerna för en fullskaleanläggning infördes kompost som en 
”ny” intäktskälla, vilken bidrar till att förbättra anläggningsekonomin. De prelimi-
nära resultaten från en provkompostering visade att den fasta fasen från separa-
tionen inte behövde något strö- eller strukturmedel för att temperaturen skulle öka. 
Det finns dock anledning till att undersöka kompostering av detta material med 
och utan strömaterial under mer kontrollerbara betingelser för att klargöra dess 
kvalitet. 
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Vid bestämning av reaktorinnehållets viskositet har en Brookfields viskosimeter 
använts. Osäkerheten med denna metod ökar med ökat innehåll av fibrer och är 
därför inte någon ideal metod för bestämning av omblandningsegenskaperna i 
denna typ av vätskor. Metoder för att på ett mer tillförlitligt men ändå enkelt sätt 
bestämma fiberrika vätskors omblandnings- och pumpningsegenskaper efterlyses! 

Ett annat sätt att skapa vätskesnåla system, vid sidan av recirkulerade slam-
processer, är 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 total-
omblandade processer. Laboratorieförsök för att belysa de biologiska förutsätt-
ningarna för högbelastade torrötningsprocesser har startats upp vid JTI. 
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