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Sammanfattning 
Den dominerande tekniken vid framställning av biogas från organiskt avfall är idag att 

använda kontinuerlig våtrötning. Utöver våtrötning finns också ett fåtal torrötnings-

anläggningar i Sverige. Torrötning skapar möjlighet att införa fler substrat på marknaden, 

substrat som annars kan vara problematiskt att röta i en våt process. Jordbrukssektorn 

har stor potential att bidra med organiskt avfall som kan nyttjas som substrat vid 

biogasproduktion. Förutom att öka den totala användningen av torra substrat från 

jordbrukssektorn är en möjlig åtgärd att öka biogasproduktion från gödsel, varför en 

lösning är avvattning. Efter separation erhålls en fast fraktion som kan spädas in i en våt 

process, eller användas som substrat vid en ny central torrötningsanläggning. Som 

slutprodukt erhålls biogas och biogödsel. Att avvattna gödseln innan rötning ger en annan 

gödselhantering än den konventionella. Detta eftersom att lägre volymer kan 

transporteras vid varje tillfälle jämfört med transport av flytgödsel som innehåller mycket 

vatten.  

 

Syftet med examensarbetet var att analysera avvattnad gödsel som substrat till 

produktion av biogas, samt att studera effekten av att lägga till avvattning som ett 

alternativ till hanteringen av gödsel. För att klargöra hur mycket metangas som kunde 

bildas från avvattnad gödsel utfördes experiment i labskala med kontinuerlig våtrötning 

och satsvis torrötning. Parallellt med laborationsförsöken genomfördes en teoribaserad 

systemstudie med syfte att utreda central storskalig produktion med avvattnad gödsel 

som substrat. Utöver biogasproduktion analyserades gödselhantering med ett 

livscykelperspektiv där de olika systemalternativens direkta utsläpp av växthusgaser 

studerades. Systemmodellen innehöll tre scenarier vilka involverade olika system för att 

hantera gödseln (konventionell gödselhantering, våtrötning av flytgödsel samt våtrötning 

och torrötning med avvattnad gödsel som substrat). 

 

Laborationsförsöket visade att avvattnad gödsel är lämpligt som substrat vid 

biogasproduktion. Kontinuerlig våtrötning kunde genomföras med stabil process och 

liknade storskalig produktion. De kemiska analyser som utfördes under försöksperioden 

(pH, alkalinitet, VFA och kväve) uppvisade alla stabila värden utan processtörningar. Efter 

tre uppehållstider hade i medeltal 246 Nml CH4 per/g VS producerats från avvattnad 

gödsel vilket var i nivå med uppgifter från litteratur (200-300 Nml CH4/g VS). Vidare 

visade det satsvisa torrötningsförsöket varierande resultat beroende på val av ymp, samt 

hur stor mängd ymp som blandades in i testflaskorna. Vid inblandning av ymp från 

Tekniska verkens samrötningsanläggning i Linköping bildades i genomsnitt 222±8,6 Nml 

CH4/g VS (5 % VS ymp) respektive 236±10,8 Nml CH4/g VS (10 % VS ymp). Bildad metan 
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var inom rimligt intervall för välfungerande process, om än med lång uppehållstid (83 

dagar). Försöksuppställningen för satsvis torrötning utformades så att laborations-

försöket skulle simulera så kallad garagerötning. Dock saknades utrustning för 

recirkulering av vätska, istället vändes testflaskorna dagligen. Då recirkulering av vätska 

ofta förekommer i storskaliga torrötningsanläggningar som drivs enligt garage-koncept 

är det önskvärt att utveckla laborationsförsöket vidare, med målet att bättre efterlikna en 

verklig process. 

 

I förhållande till konventionell hantering av gödsel visade systemstudien miljöfördelar för 

central torrötningsanläggning som använder avvattnad gödsel som substrat vid 

biogasproduktion. Miljönyttan var dels i händelse av att den bildade biogasen 

uppgraderas till fordonsbränsle och används som substitut till fossila drivmedel, men 

också om hantering av vätskefasen kan förbättras. Avvattnad gödsel ger en vätskefas som 

vid spridning och lagring ger upphov till emissioner av växthusgaser (lustgas, metan och 

koldioxid) som har negativ påverkan på miljön. Att skapa lösning för hantering av 

vätskefasen som reducerar emissioner innebär att biogassystem med avvattnad gödsel 

som substrat kan vara fördelaktigt ur ett miljöperspektiv jämfört med våtrötning av 

flytgödsel. Systemstudien inkluderade även en osäkerhetsanalys som visade att resultatet 

varierade beroende på vilket antagande som valdes för systemets parametrar. Den 

parameter som påverkade resultatet i störst utsträckning var antaganden kring 

metankonverteringsfaktorn (MCF). Sammanfattningsvis visade systemmodellen att det 

saknas tillräckligt underlag för att avgöra vilken rötningsteknik som är mest gynnsam vid 

produktion av biogas från avvattnad gödsel, varför fler studier är att rekommendera.  

 

Nyckelord: Torrötning, Våtrötning, Avvattnad gödsel, Biogas, Biogödsel, Metan, Lustgas, 
Systemanalys, Klimatpåverkan
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Begrepplista 
 

Belastning Motsvarar mängd organiskt material som tillförs reaktorn per 

rötkammarvolym och dag. Kan också anges som organic loading rate (OLR). 

 

Biogas Gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt 

material. 

 

Biogödsel Näringsrik rötrest efter rötning som kan användas som gödselmedel och 

jordförbättringsmedel. Kan kvalitetssäkras med certifiering enligt SPCR 120. 

 

CO2-ekv Koldioxidekvivalenter. Mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd 

koldioxid som ger samma klimatpåverkan. Se Bilaga C för 

karaktäriseringsindex för GWP. 

 

Emissionsfaktor Anger hur stort utsläpp av växthusgaser som sker vid olika aktiviteter. 

 

Funktionell enhet FU. Referensenhet till vilken in- och utdata kan relateras. Jämförelse av olika 

system görs baserat på bestämd funktionell enhet. 

 

GWP Potentiell klimatpåverkan (Global Warming Potential). 

 

HRT Hydraulisk uppehållstid (hydraulic retention time), den genomsnittliga tid 

som materialet befinner sig i rötkammaren. 

 

IPCC FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

 

Kontinuerlig process Inmatning av nytt substrat och utmatning av rötrest sker kontinuerligt under 

rötningsperioden. 

 

LCA Livscykelanalys. Metod för att analysera en produkt eller tjänst påverkan på 

miljön under en livscykel. 

 

Rötrest Samlingsnamn för restprodukt efter att organiskt material har brutits ned i 

en rötkammare. 

 

Samrötning Rötning av två eller flera substrat. Kan tillsammans ge ett högre utbyte av 

metangas jämfört med om substraten hade rötats enskilt. 
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Satsvis process/batch Substrat tillförs rötkammaren vid ett enskilt tillfälle och material byts inte ut 

förrän rötningsperioden är över. 

 

Specifik gasproduktion Anger mängd bildad biogas (eller metan om specifik metanproduktion) per 

tillförd mängd organiskt material (VS). Exempel på enhet är Nml/g VS där 

Nml står för ml vid normaltillstånd, det vill säga atmosfärstryck (1,01325 

bar) och 0°C. 

 

Substrat Näringslösning (organiskt material) som tillsätts en anaerob biogasprocess. 

 

TS Torrsubstanshalt, erhålls efter att materialet har värmts i 105°C och vatten 

torkat bort. 

 

Uppgraderad biogas Biogas renad till fordonsgas, ca 97 % metan. 

 

Utrötningsgrad Approximativt mått på hur mycket av det organiska materialet i substratet 

som har omvandlats till gas i nedbrytningsprocessen. 

 

VFA Flyktiga fettsyror, till exempel smörsyra, ättiksyra och propionsyra. 

 

VS Glödförlust (volatile solids), används för att beräkna det organiska innehållet 

i materialet. Utförs efter torkning och efterföljande uppvärmning vid 550°C. 

 

Ymp Mikroorganismer som bryter ned det organiska materialet i rötkammaren. 

Ympning är viktigt vid uppstart av en ny process. 
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1 Introduktion 
Biogas är en förnybar energibärare som produceras genom anaerob nedbrytning av 

organiskt material. Produktionen av biogas anses i stora delar av världen vara ett 

intressant alternativ till fossila bränslen för att bland annat reducera emissionerna av 

växthusgaser som den höga användningen av fossila bränslen bidrar med. I Sverige 

producerades det ungefär 2 TWh biogas under år 2016. Sedan år 2015 finns det ett 

nationellt mål att Sveriges totala biogasanvändning ska vara cirka 15 TWh till år 2030, 

vilket innebär att biogasproduktionen ska ökas med nästan 90 % (Energigas Sverige, 

2015). Av dessa 15 TWh antas 12 TWh kunna användas inom transportsektorn och 

resterande 3 TWh inom industrin (Energigas Sverige, 2015).  

 

I Sverige stod jordbruket år 2015 för ungefär 13 % av emissionerna av växthusgaser 

(Naturvårdsverket, 2017; Höjgård & Wilhelmsson, 2012). Dessa emissioner utgörs i 

huvudsak av lustgas (N2O) samt metan (CH4) och är främst kopplade till användning av 

mineralgödsel samt konventionell gödselhantering (Naturvårdsverket, 2017; Höjgård & 

Wilhelmsson, 2012). Genom att använda gödsel som substrat vid produktion av biogas 

kan emissionerna av både lustgas och metan inom jordbruket minskas (Jensen, u.å.). Detta 

sker då växthusgaserna kan fångas upp och förbrännas istället för att direkt avgå till 

atmosfären (Tasneem m.fl., 2012). Produktionen av gödselbaserad biogas reducerar inte 

enbart emissionerna av växthusgaser, utan kan även bidra till positiva effekter inom 

andra miljökategorier som till exempel övergödning samt försurning (Börjesson & 

Berglund, 2003). 

  

På grund av jordbrukssektorns stora bidrag av växthusgasemissioner infördes år 2015 ett 

gödselgasstöd för att öka produktionen av biogas från gödsel och på så sätt minska 

sektorns utsläpp. Trots gödselgasstödet användes endast drygt 0,9 miljoner ton gödsel 

som substrat för produktion av biogas år 2016 (Energigas Sverige, 2017). I både Tyskland 

och Danmark används gödsel i betydligt större utsträckning som substrat, där 

gödselbaserad biogas i Danmark står för cirka 75 % av den totala mängden producerad 

biogas medan gödselbaserad biogas i Sverige endast svarar för cirka 19 % 

(Biogasbranchen, u.å.; Energigas Sverige, 2017). I Tyskland används ungefär 41 % av den 

totala gödselproduktionen för produktion av biogas, vilket är att jämföra med Sveriges 

drygt 4 % (FNR, u.å.). 

  

För att öka mängden gödsel som används som substrat vid storskaliga 

biogasanläggningar i Sverige krävs det att nya tekniska lösningar kan implementeras. En 

stor utmaning med detta är transporten av gödsel från gårdar till anläggningarna, då 



12 
 

flytgödsel är besvärligt samt kostsamt att transportera. En lösning på detta problem vore 

att gödseln separeras på gårdarna. Vid separation av gödsel fås en fast och en flytande fas, 

där den fasta fasen väger betydligt mindre per ton våtvikt och är lättare att transportera 

(Bauer m.fl., 2008; Lü m.fl., 2015). Den flytande fasen innehåller en högre andel kväve (N) 

jämfört med den fasta och kan användas som flytgödsel och spridas på åkermarker. Den 

fasta fasen innehåller istället en högre koncentration av organiskt material och skulle 

kunna användas som substrat i både våt- och torrötning. I Sverige sker idag storskalig 

produktion av biogas främst genom våtrötning medan torrötning är en relativt ny teknik 

i Sverige. Storskalig torrötning används i större utsträckning i Tyskland (Schnürer & 

Jarvis, 2017). 

  

Det här examensarbetet har genomförts på initiativ av deltagare i ett av Biogas Research 

Centers (BRC) projekt med inriktning mot lantbrukssektorn. BRC är ett tvärvetenskapligt 

kompetenscentrum där forskare från Linköpings universitet samarbetar med parter från 

näringsliv och offentlig sektor. Bland annat diskuteras hur biogaslösningar kan 

implementeras i olika samhällssektorer, med fokus på lantbruk, avfall och skogsbruk 

(BRC, u.å.). 

1.1 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka avvattnad gödsel som substrat för produktion av 

biogas vid torrötning och våtrötning, samt att studera effekten av att lägga till avvattning 

som ett alternativ i gödselhanteringen. För att utreda detta delades studien upp i två delar 

(labstudie och systemstudie) vilka utfördes parallellt under projektets gång.  

 

Målet med labstudien var att analysera metanutbytet från avvattnad gödsel via satsvis 

torrötning och kontinuerlig våtrötning. Vidare utformades systemstudien för att 

undersöka central storskalig användning av avvattnad gödsel som substrat vid 

biogasproduktion samt att jämföra detta system med befintliga gödselhanteringsystem 

ur ett miljömässigt perspektiv. 

1.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar upprättades för att precisera syftet med projektet: 

 

1. Vilka torrötningstekniker finns det för kontinuerlig- och satsvis rötning? 

2. Hur mycket metangas kan produceras från avvattnad gödsel i satsvisa laborativa 

torrötningsförsök? Är det skillnad i metanproduktion jämfört med motsvarande 

kontinuerlig våtrötning i labskala? 

3. Hur är klimatpåverkan, i form av växthusgasutsläpp, för biogassystem som 
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använder avvattnad gödsel som substrat jämfört med befintliga system som 

konventionell gödselhantering samt våtrötning av flytgödsel? 

4. Vilken rötningsteknik (våt- eller torrötning) är mer fördelaktig ur ett 

miljöperspektiv att använda för produktion av biogas från avvattnad gödsel? 

 

1.3 Metod och avgränsningar 
Rapporten är i huvudsak indelad i tre delar - teori, laborationsförsök och systemanalys. 

Teorin i rapporten bygger på vetenskaplig litteratur samt rapporter från tidigare studier 

och beskriver grundläggande kunskap kring gödsel (kapitel 3) och biogasproduktion 

(kapitel 2 och kapitel 4). Teorin inkluderar också information om olika 

separationstekniker som kan användas för att avvattna gödseln (kapitel 5). Utförligare 

metodbeskrivning för laborationsförsöken och systemanalys återfinns i kapitel 6 

respektive kapitel 7.  

 

Den experimentella delen utformades för att utreda avvattnad gödsel som substrat vid 

biogasproduktion och därmed få en uppfattning om hur mycket metan som kan bildas i 

labskala med vald rötningsteknik. Som substrat användes en blandning av avvattnad 

kogödsel och stallgödsel från svin då det inte var möjligt att få tag på separerad 

svingödsel. Val av gödseltyper och fördelning mellan dessa baserades på kunskapsstöd 

från Erik Erjeby på LRF som bidrog med information om gödsel. I Sverige är våtrötning 

den konventionella tekniken vid produktion av biogas, men även torrötningstekniken 

inrättas i landet. Laborationsförsöket utfördes med kontinuerlig våtrötning och satsvis 

torrötning vid Tekniska verkens biogaslaboratorium i Linköping. Utveckling av metod och 

utförande av laborationsförsök baserades i stor utsträckning på den kunskap och 

erfarenhet som personal vid Tekniska verken hade erhållit från tidigare rötförsök. Under 

kapitel 6 är metod och utförande av laborationsförsöken mer utförligt beskrivet. Med 

hänsyn till tidsramen för examensarbetet utfördes våtrötningsförsöket under tre 

uppehållstider, och torrötningsförsöket i två omgångar då fler inte rymdes i arbetet. 

Förutom att utreda metanproduktion från avvattnad gödsel vid kontinuerlig våtrötning 

och satsvis torrötning skulle resultat från laborationsförsöken bidra med information till 

systemstudien som genomfördes parallellt. 

 

Systemanalys utfördes för att teoretiskt undersöka möjligheterna för användning av 

avvattnad gödsel som substrat vid en central storskalig biogasanläggning och att jämföra 

klimatnyttan för denna typ av biogassystem med andra gödselhanteringssystem. 

Systemananlysen baserades på utförandet av en livscykelanalys, där direkt 

miljöpåverkan i form av växthusgaser analyserades. En livscykelanalys (LCA, eng. Life 
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Cycle Assessment) är en metod som används för att undersöka den totala miljöpåverkan 

som en produkt eller tjänst bidrar med under en livscykel (Baumann & Tillman, 2004). 

Detta innebär att produkten undersöks från vaggan till graven, från att råmaterialet 

utvinns, genom produktion och användning till dess att produkten blir avfall (Baumann & 

Tillman, 2004). För att utföranden av LCA ska vara likvärdiga finns det internationella 

standarder, ISO 14040 och 14044, för metoden som delar upp processen i fyra olika faser; 

definition av syfte och mål, inventering, analys av miljöpåverkan samt tolkning av 

resultatet (Baumann & Tillman, 2004). Processens faser beskrivs kortfattat i bilaga F. 

Utförandet av en LCA är dock omständlig, vilket innebär att förenklade versioner av LCA 

utförs, där endast en del av produktionskedjan analyseras (Greppa Näringen, 2011). Den 

del av produktionskedjan som analyseras begränsas då genom att utföra 

systemavgränsningar. Genom att utföra analysen med avseende på en funktion kan 

alternativa produkter eller olika system, där produkten ingår, jämföras (Baumann & 

Tillman, 2004). Vid jämförelse av olika system är det dock viktigt att ha i åtanke att flera 

produkter bildas. På grund av detta kan det vara nödvändigt att utföra en allokering eller 

systemutvidgning. Allokering innebär att den totala miljöpåverkan fördelas mellan de 

olika produkterna som bildas medan en systemutvidgning istället innebär att ett system 

kan tillgodoräkna sig den miljönyttan som en biprodukt bidrar med (Baumann & Tillman, 

2004). 

 

Området som valdes för denna systemstudie antogs ligga i Östergötland, i närheten av 

Linköping, och antogs ha 20 stycken gårdar som tillsammans producerade totalt 100 000 

ton flytgödsel per år från nötkreatur samt svin. Då syftet med systemstudien var att 

jämföra olika gödselhanteringssystem sattes den funktionella enheten till ”hantering av 

ett ton gödsel”, vilket antogs ske genom antingen konventionell gödselhantering eller att 

gödseln användes som substrat vid produktion av biogas. I samråd med Erik Erjeby på 

LRF antogs ett ton gödsel bestå av 50 % nötgödsel samt 50 % svingödsel. Varje undersökt 

scenario inkluderade olika typer av gödselhanteringssystem, vilka beskrivs översiktligt i 

tabell 1 och mer detaljerat i avsnitt 7.2. 
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Tabell 1. Systemstudiens undersökta scenarier 

Scenario System Substrat Delprocesser Kommentar 

1 Konventionell 

gödselhantering 

Flytgödsel Lagring - spridning Referenssystem 

2 Våtrötning Flytgödsel Lagring - transport - 

rötning - transport - 

lagring - spridning 

 

3A Våtrötning Avvattnad gödsel Avvattning - lagring 

- transport - rötning 

- transport - lagring 

- spridning 

 

3B Torrötning Avvattnad gödsel Avvattning - lagring 

- transport - rötning 

- transport - lagring 

- spridning 

 

 

De utförda beräkningarna baserades till stor del på emissionsdata som presenteras i den 

svenska klimatrapporteringen, National Inventory Report 2017, samt på schablonvärden 

från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Målsättningen för systemstudien 

var att använda aktuell data som representerade den teknik som var bäst lämpad för 

svenska förhållanden och som var kommersiellt tillgänglig i Sverige. Tidsmässiga 

systemgränser motsvarade därmed modern och aktuell teknik i Sverige. I systemanalysen 

inkluderades inte indirekt miljöpåverkan i form av insatser av till exempel infrastruktur 

och byggnader. Systemanalysen tog inte heller hänsyn till de extra reduceringar av 

växthusgasemissioner, som sker på grund av minskad användning av mineralgödsel då 

den bildade rötresten används som alternativt gödselmedel. Inte heller påverkan på 

markkolet vid spridning av orötad och rötad gödsel studerades. Reduceringarna vid 

minskad användning av mineralgödsel samt markkolets påverkan antogs vara snarlika 

för samtliga scenarier. För de system som inkluderade produktion av biogas utfördes en 

systemutvidgning där den producerade biogasen antogs ersätta fossila bränslen. Detta 

utfördes för att de olika systemen skulle bli jämförbara. 

 

Slutligen utfördes även en osäkerhetsanalys då antaganden och avgränsningar i en 

systemanalys bidrar med osäkerheter som påverkar analysens resultat. 

Osäkerhetsanalysen undersökte hur förändringar av olika parametrar påverkade det 

slutgiltiga resultatet. 
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2 Biogas 
I detta kapitel beskrivs Sveriges och Östergötlands produktion av biogas. Kapitlet 

inkluderar även en översiktlig beskrivning över biogasens produktionsprocess samt den 

anaeroba nedbrytningen. Avslutningsvis beskrivs även olika processparametrar som har 

betydelse för biogasproduktionen. 

2.1 Biogas i Sverige och Östergötland 
I Sverige producerades det under år 2016 totalt cirka 2 TWh biogas, varav det i 

Östergötland producerades cirka 140 GWh, vilket motsvarar ca 7 % av Sveriges totala 

biogasproduktion (Energigas Sverige, 2017). Enligt Energigas Sverige (2017) innebar 

detta att den totala biogasproduktionen i Sverige under år 2016 ökade med 4 %. Vid 

produktion av biogas kan olika substrat användas och i Sverige används bland annat 

avloppsslam, matavfall och gödsel. Avloppsslam stod år 2016 för cirka 34 % av den totalt 

använda mängden substrat i ton våtvikt (Energigas Sverige, 2017). Den procentuella 

fördelningen för använda substrat per ton våtvikt visas i figur 1. 

  

 
Figur 1. Procentuell fördelning av använda mängd substrat (ton våtvikt) vid produktion av biogas i Sverige 

år 2016. 

 

Gödsel svarade för 19 % av den totala mängden substrat som användes, vilket motsvarade 

900 000 ton (Energigas Sverige, 2017). Detta innebar att det under år 2016 endast 

används drygt 4 % av den totala mängden gödsel som producerades för produktion av 

biogas. Det totala antalet biogasanläggningar som använde gödsel uppgick år 2016 till 60 

stycken och bestod av gårds- och samrötningsanläggningar (Energigas Sverige, 2017). För 

att öka användningen av gödsel som substrat infördes år 2015 ett gödselgasstöd för de 
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anläggningar som rötar gödsel. Gödselgasstödet innebär att företag som använder gödsel 

som substrat för produktion av biogas kan få ett ekonomiskt stöd för den andel av gasen 

som beräknas komma från gödseln (Jordbruksverket, 2017a; Niemi Hjulfors & Edström, 

2017). Sedan införandet har gödselbaserad biogas ökat med cirka 24 GWh i Sverige 

(Niemi Hjulfors & Edström, 2017). 

2.2 Översiktsbeskrivning av en biogasanläggning 
Utformningen av en biogasanläggning varierar bland annat beroende på valet av substrat 

(Björkmalm, 2013; Jarvis & Schnürer, 2009). Figur 2 visar en principskiss över 

produktionsprocessen för biogas. Produktionsprocessen på en biogasanläggning delas 

upp i mottagning, förbehandling, rötning, lagring och uppgradering (Björkmalm, 2013; 

Linné m.fl., 2013). Förbehandling samt uppgradering är delsteg som är valfria att utföra 

beroende på vad den producerade biogasen och rötresten ska användas till samt om 

substratet behöver det för att kunna användas i en viss typ av anläggning. 

 

 
Figur 2. Principskiss över produktionsprocessen för biogasen. 

 

Biogas kan produceras från olika typer av organiskt material, vilket kallas för substrat vid 

biogasproduktion. Substrat som används i Sverige presenteras i figur 1. Det inkommande 

substratet tas emot vid en mottagningsenhet där flytande material pumpas från tankbilen 

till en sluten mottagningstank medan fasta material tippas i lagringsfickor. Därefter 

transporteras materialet, även kallat substrat, till förbehandling. Förbehandling av 

substrat utförs för att optimera substratet för biogasproduktion genom att till exempel 

öka tillgängligheten i svårnedbrytbara material, som växtrester och förpackade livsmedel, 

eller för att koncentrera substratets organiska innehåll (Björkmalm, 2013; Schnürer & 

Jarvis, 2017). Det inkommande substratet kan även hygieniseras i detta steg om den 

bildande rötresten ska användas som biogödsel (Schnürer & Jarvis, 2017). Hygienisering 

innebär att materialet hettas upp till 70° C under en timme för att avdöda möjliga 

sjukdomsalstrande bakterier som kan finnas i materialet (Tasneem m.fl., 2012).  Efter 

förbehandlingen transporteras substratet vidare in i en rötkammare, där biogas samt 

rötrest bildas. Beroende på kammarens tekniska utformning kan substratet pumpas, 

skruvas eller läggas in i kammaren (Schnürer & Jarvis, 2017). Rötning av substratet sker 
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antingen med våt- eller torrötning, se kapitel 4 för en utförligare beskrivning av 

rötningsteknikerna. Den biogas som bildas under substratets uppehållstid i kammaren 

samlas kontinuerligt in från toppen av rötkammaren (Björkmalm, 2013; Jarvis & 

Schnürer, 2009). Biogasen kan därefter skickas vidare till uppgradering (Björkmalm, 

2013; Jarvis & Schnürer, 2009). Rötresten som bildas transporteras ut från rötkammaren 

med hjälp av bland annat pumpar eller bräddavlopp för vidare lagring (Schnürer & Jarvis, 

2017). 

 

Vid uppgradering renas biogasen, vilket innebär att biogasens koldioxidinnehåll 

separeras bort tillsammans med andra biprodukter. Metanhalten ligger efter 

uppgradering runt 97 % (IEA, 2011; Edström & Nordberg, 2004; Mes m.fl., 2003). 

Uppgraderad biogas används som fordonsbränsle och i Sverige uppgraderas majoriteten 

av den producerade biogasen. Om gasen inte uppgraderas kan den istället användas för 

produktion av elektricitet och värme, där en tredjedelar av biogasens energi går till 

produktion av elektricitet medan resten blir värme (Edström & Nordberg, 2004; 

Bioenergiportalen, 2012). Den bildade rötresten kan efter rötning användas som 

biogödsel för spridning på åkermark då den har ett snarlikt näringsinnehåll som det 

substrat som användes till rötning (Ek, 2007; Energigas Sverige, 2016). 

2.3 Den anaeroba processen 
Biogas bildas då substratets organiska material bryts ned med hjälp av mikroorganismer 

i en anaerob (syrefri) miljö. Den anaeroba nedbrytningen består av fyra olika faser som 

kontinuerligt sker under biogasprocessens gång, se figur 3. Under hydrolysen, som är den 

första fasen, bryts komplexa organiska molekyler, som protein, kolhydrater och fetter, 

ned till mindre, lösliga föreningar, som till exempel fettsyror, enkla sockerarter och 

aminosyror (Appels m.fl., 2008; Ek, 2007). Dessa föreningar bryts sedan ned ytterligare 

av syrabildande mikroorganismer i nästa fas, syrabildningsfasen, till enkla flyktiga 

fettsyror (VFA), koldioxid (CO2) och ammoniak (NH3) (Appels m.fl., 2008; Ek, 2007). Även 

små mängder alkohol och mjölksyra (C3H6O3) bildas (Ek, 2007). Under den tredje fasen, 

ättiksyrafasen, omvandlas dessa beståndsdelar till ättiksyra (CH3COOH), koldioxid och 

vätgas (H2) (Appels m.fl., 2008; Ek, 2007) och i den fjärde och sista fasen, 

metanbildningen, produceras metan från ättiksyra, vätgas och koldioxid (Appels m.fl., 

2008). Den biogas som bildas består av cirka 55-75 % metan och 25-45 % koldioxid, men 

även av en liten andel biprodukter som till exempel vätgas, svavelväte (H2S) och kvävgas 

(N2) (Ward, et al., 2008; Ek, 2007). 
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Figur 3. Den anaeroba nedbrytningsprocessen, 

inspirerad av Appels m.fl. (2008). 

2.4 Processparametrar 

I detta avsnitt beskrivs några viktiga driftparametrar och deras betydelse för 

biogasprocessen. Under den anaeroba processen i rötkammaren deltar flera olika typer 

av mikroorganismer som alla trivs bäst i olika förhållanden och det är därför viktigt att 

under processens gång kontrollera parametrar som temperatur och alkalinitet (Weiland, 

2010). Förändringar av dessa parametrar kan leda till förändringar i reaktormiljön vilket 

i sin tur kan påverka produktionen av biogas (Weiland, 2010). De metanbildande 

mikroorganismerna är känsligast för förändringar och förhållandet i reaktorn vid 

biogasanläggningar brukar därför anpassas efter dessa (Ek, 2007). 

2.4.1 TS och VS 
Torrsubstanshalten, TS, anger den andel av substratets innehåll som återfinns efter 

torkning vid 105°C under minst 20 timmar, där en låg TS-halt innebär att substratet 

innehåller en hög andel vatten som avdunstar vid uppvärmningen (Carlsson & Uldal, 

2009; Nordell & Rönnberg, 2015). Material som har en låg TS-halt (2-15 %) är oftast 

pumpbart medan en hög TS-halt (20-35 %) istället vanligtvis innebär att substratet är 

stapelbart (Schnürer & Jarvis, 2017). Detta stämmer dock inte för alla substrat, då till 

exempel fettrika substrat som grädde kan ha en hög TS-halt med ändå vara pumpbara 

(Carlsson & Uldal, 2009). För substrat med en högre TS-halt kan torrötning vara ett 

alternativ istället för våtrötning. Glödförlust, VS (eng. volatile solids), anger den 

förbränningsbara andelen vid upphettning till 550°C, det vill säga substratets organiska 

innehåll (Carlsson & Uldal, 2009). En hög VS-halt ger generellt en högre mängd 
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producerad biogas då det organiska materialet är den del av substratet som bidrar till 

biogasproduktion. Dock kan en hög VS-halt innebära att substratet innehåller ämnen, som 

till exempel plast, som inte bryts ned i biogasprocessen men som är en del av det 

organiska materialet (Carlsson & Uldal, 2009). TS och VS är parametrar som kan användas 

för att beräkna substratets teoretiska biogasutbyte samt processens belastning. Vidare 

används TS och VS för att uppskatta utrötningsgraden för en biogasprocess. 

2.4.2 Temperatur 
Temperatur är en viktig faktor vid produktion av biogas då mikroorganismer behöver 

värme för att växa och bilda biogas. På grund av att det i en syrefri miljö endast frisätts 

små mängder av energi i form av värme naturligt är det viktigt att tillföra värme (Schnürer 

& Jarvis, 2017). Olika mikroorganismer verkar inom olika temperaturintervall, där 

mesofil eller termofil temperatur är främst förekommande vid produktion av biogas på 

biogasanläggningar (Jansson, 2008). Mesofil rötning innebär att de metanbildande 

organismerna verkar inom intervallet 20-45°C (Jansson, 2008; Ward m.fl., 2008; Ek, 2007; 

Weiland, 2010). Termofila mikroorganismer verkar vid högre temperaturer runt 50-60°C 

(Ward m.fl., 2008). Rötning vid termofila temperaturer genererar ofta en högre 

biogasproduktion än vid mesofila temperaturer och kan öka tillgängligheten av organiska 

föreningar då lösligheten vanligtvis ökar vid högre temperaturer (Weiland, 2010). 

Termofil rötning kan dock innebära en mer instabil och svårkontrollerad process som är 

känslig för störningar då mikroorganismerna verkar nära temperaturer där de kan 

inaktiveras eller dö (Schnürer & Jarvis, 2017). Rötning vid högre temperaturer innebär 

också att jämvikten förskjuts från ammonium, som är ofarligt för mikroorganismerna, 

mot ammoniak, som är giftigt för mikroorganismerna (Weiland, 2010). Rötning vid 

termofila temperaturer kräver även mer energi än vid mesofila temperaturer (Ward m.fl., 

2008). På grund av riskerna för instabilitet vid termofila temperaturer används ofta 

mesofil rötning vid storskaliga biogasanläggningar. 

2.4.3 Omrörning 
Vid omrörning av rötkammarmaterialet underlättas mikroorganismernas kontakt med 

det ingående substratet och näringsämnen (Tasneem m.fl., 2012; Appels m.fl., 2008). 

Omrörning bidrar även till att bevara önskad temperatur samt minskar risken för 

skumbildning (Tasneem m.fl., 2012; Appels m.fl., 2008). Substratets sammansättning 

påverkar i vilken omfattning omrörning behövs, där allt för kraftig omrörning kan störa 

mikroorganismerna vilket hämmar tillväxten samt kräver mer energi än långsam 

omrörning. För långsam omrörning kan orsaka bristfällig blandning av materialet vilket 

minskar produktionen av biogas då mikroorganismerna inte får tillräcklig kontakt med 

substratet och näringsämnena (Tasneem m.fl., 2012). En långsam, skonsammare 
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omrörning gynnar dock aggregatbildning mellan olika mikroorganismer som samarbetar 

under biogasprocessen (Schnürer & Jarvis, 2017). 

  

2.4.4 Uppehållstid och belastning 
Uppehållstiden anger hur lång tid som substratet i genomsnitt befinner sig i 

rötkammaren. Den varierar i längd beroende på vilket substrat som ska rötas samt val av 

övriga driftparametrar, som till exempel belastning och temperatur (Schnürer & Jarvis, 

2017). Ett lättnedbrytbart substrat når en hög utrötningsgrad på relativt kort 

uppehållstid medan ett svårnedbrytet substrat kräver längre uppehållstid (Carlsson & 

Uldal, 2009). Belastningen (eng. organic loading rate, OLR) anger hur mycket substrat 

som tillförs till rötkammaren och anges som organiskt material per volym och tidsenhet 

(Schnürer & Jarvis, 2017; Naturvårdsverket, 2012). För att en biogasprocess ska uppnå 

det maximala gasutbytet är det viktigt att uppehållstiden och belastningen justeras i 

förhållande till varandra, där en hög belastning vanligtvis kräver en längre uppehållstid 

(Carlsson & Uldal, 2009; Schnürer & Jarvis, 2017). 

 

2.4.5 Alkalinitet och pH 
Den anaeroba processen drivs vanligtvis inom pH-intervallet 6,5–8,5 (Weiland, 2010). För 

att bibehålla ett neutralt pH under processen är det viktigt att processen har en hög och 

jämn alkalinitet, det vill säga en jämn förmåga att neutralisera syra och undvika 

förändringar av pH (Weiland, 2010; Schnürer & Jarvis, 2017). Förändringar av pH innebär 

att alkaliniteten är förbrukad och att processen går mot instabilitet. Vid en stabil process 

varierar totala alkaliniteten mellan 5000-20 000 mg bikarbonat (HCO3) per liter 

(Schnürer & Jarvis, 2017).  En för hög total alkalinitet ökar risken för 

ammonikackumulering, det vill säga höga koncentrationer av fritt ammoniak, vilket leder 

till att de metanbildande mikroorganismerna hämmas (Schnürer & Jarvis, 2017). En för 

låg alkalinitet innebär istället att processen har låg tolerans mot syrabildning vilket kan 

leda till en sänkning av pH (Weiland, 2010; Schnürer & Jarvis, 2017). Mätningar av 

alkalinitet kan därför ge en bättre och tidigare indikation på processtörningar än vad 

mätningar av pH ger (Carlsson & Uldal, 2009). 

 

2.4.6 Näringsämnen 
Tillgång till näringsämnen, till exempel kol (C), kväve, fosfor (P) och natrium (Na), samt 

metaller är i låga koncentrationer nödvändiga för mikroorganismernas tillväxt (Weiland, 

2010). Ibland krävs det extra tillskott av vissa näringsämnen för att organismerna i 

rötkammaren ska vara välmående samt uppnå optimal funktion. Ett sådant tillskott 

bidrar till en stabilare process samt minskar svavelväte-nivåerna och kan möjliggöra ökad 
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belastning samt ett ökat biogasutbyte (Kemira, u.å.). 

 

Tillgång till näringsämnena kol och kväve är speciellt viktigt då de är begränsande 

faktorer för mikroorganismernas tillväxt då kolet verkar som energikälla och kvävet 

påverkar deras tillväxt (Carlsson & Uldal, 2009). Förhållandet mellan kol/kväve-kvoten 

bör vara balanserad och ligger optimalt inom intervallet 15-30 (Weiland, 2010). En hög 

kol/kväve-kvot innebär att tillgången till kväve är begränsad och förbrukas snabbare av 

mikroorganismerna (Tasneem m.fl., 2012), vilket innebär att mikroorganismernas 

tillväxt kommer att avta. Om kol/kväve-kvoten däremot är låg innebär det istället att kol 

är den begränsande faktorn och det finns ett överskott av kväve. Detta leder till 

ackumulering av ammoniak som är inhiberande för mikroorganismerna (Tasneem m.fl., 

2012). Vid rötning är det därför fördelaktigt att använda substrat med en balanserad 

kol/kväve-kvot eller samröta substrat med hög kol/kväve-kvot tillsammans med substrat 

med låg kol/kväve-kvot, vilket således innebär att förhållandet mellan kväve och kol 

balanseras (Tasneem m.fl., 2012; Carlsson & Uldal, 2009). 
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3 Gödsel 
I detta kapitel beskrivs information kopplat till gödsel, med fokus på nöt- och svingödsel 

då det är dessa gödseltyper som har ingått i laborationsförsök och systemstudie. 

Inledningsvis beskrivs djur- och gödselmängder, därefter gödsel som substrat och 

avslutningsvis biogödsel och hur den kan kvalitetssäkras genom certifiering.  

3.1 Djur- och gödselmängder 
År 2016 fanns det totalt cirka 15 miljoner boskapsdjur i Sverige, där nötkreatur, svin, får, 

fjäderfän och hästar inkluderas (Jordbruksverket, 2017b). I Östergötland fanns det 

samma år drygt 1,1 miljoner boskapsdjur (Jordbruksverket, 2017b). Nötkreatur stod för 

den största gödselproduktionen år 2016 och svarade för cirka 89 % av den totala 

mängden gödsel som användes för spridning på åkermark och som i Sverige uppgick till 

ungefär 21 miljoner ton (SCB, 2017). I Östergötland uppgick den spridda gödseln år 2016 

till ungefär 1,5 miljoner ton, beräknat utifrån antalet boskapsdjur och den använda 

gödseln vid spridning. Majoriteten av den producerade gödseln bestod av flytgödsel som 

svarade för cirka 85 %, vilket motsvarar ungefär 18 miljoner ton (SCB, 2017). Nötkreatur 

stod för cirka 87 % av den totala mängden flytgödsel och svin stod för ungefär 10 % (SCB, 

2017). Övriga djurslag stod tillsammans för endast 1 % av den producerade mängden 

flytgödsel vilket är en försumbar summa jämfört med mängden flytgödsel som kommer 

från nötkreatur och svin (SCB, 2017). I figur 4 visas den totala mängden flytgödsel i ton 

som har använts för spridning på åkermark sedan 2007. Figuren visar även trenderna för 

nötkreatur samt svin sedan 2007. År 2016 uppgick det totala antalet nötkreatur till 1,5 

miljoner, varav 110 000 fanns i Östergötland, vilket är en minskning med 5 % sedan år 

2007 (Jordbruksverket, 2017b). Samma år uppgick antalet svin i Sverige till cirka 1,4 

miljoner stycken, där 92 000 fanns i Östergötland (Jordbruksverket, 2017b). Sedan år 

2007 har antalet svin i Sverige minskat med drygt 19 %. 
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Figur 4. Antalet nötkreatur och svin i Sverige under tidsperioden 2007 till 2016. Figuren visar även den 

mängd flytgödseln som har använts för spridning på åkermark under samma tidsperiod.  

3.2 Gödsel som substrat 
Gödsel är ett organiskt avfall som kan användas som substrat i en anaerob process där 

slutprodukterna är biogas och biogödsel. Vidare ökar möjligheten att reducera emissioner 

som är vanligt förekommande i jordbrukssektorn, då metan kan avgå från gödseln i 

samband med lagring (Ahlberg Eliasson m.fl., 2017; Ward m.fl., 2008).  

 

Konventionell gödselhantering innebär att gödseln lagras och sprids som gödselmedel i 

befintlig form. Istället för att endast lagra och sprida gödseln kan den organiska 

restprodukten först användas som substrat vid biogasproduktion. Det medför att energin 

i gödseln tas om hand och att näringen, framförallt kväve, mineraliseras ytterligare under 

rötningsprocessen och kan återföras till åkermark vid processens slut (Salomon & 

Wivstad, 2013). Mineralisering av kväve innebär att kvävet är i mer växttillgänglig form 

(ammoniumkväve) (Salomon & Wivstad, 2013). Kvävet blir snabbverkande efter rötning 

eftersom växterna omgående kan ta upp näringen, förutsatt att spridningen sker vid rätt 

tidpunkt på året (Salomon & Wivstad, 2013). Ett förbättrat kväveutnyttjande efter 

anaerob rötning medför ett ökat värde på biogödseln (Ahlberg Eliasson, 2015). Att 

använda fastgödsel som substrat innebär att en stor del av det organiskt bundna kvävet i 

gödseln kan omvandlas till mineraliserat kväve i den anaeroba processen (Salomon & 

Wivstad, 2013). Det är en process som annars kan ta lång tid för markens 

mikroorganismer att utföra, om fastgödsel sprids direkt som gödselmedel (Salomon & 
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Wivstad, 2013). Halten av det mineraliserade kvävet efter rötning av fastgödsel är därmed 

i nivå med växttillgängligt kväve i flytgödsel (Salomon & Wivstad, 2013). Se illustration av 

näringskretsloppet i figur 5. Den ökade koncentrationen av växttillgängligt kväve i 

rötresten medför i praktiken att användningen av mineralgödsel kan minska (Ahlberg 

Eliasson m.fl., 2017). Förutom tillförsel av växttillgänglig näring medför spridning av 

rötrest att halten av markkol kan öka och därmed effekten på jordens mullhalt (Schnürer 

& Jarvis, 2017).  

 

 
Figur 5. Gödsel som substrat vid biogasproduktion möjliggör att näring kan återföras till jordbruket genom 

att använda rötresten som gödselmedel (“Gratis bilder - Pixabay”, 2017). 

 
Ahlberg Eliasson m.fl. (2017) lyfter fram det faktum att jordbrukssektorn uppskattas 

kunna bidra med totalt 14 TWh om det organiska avfallet från jordbruket används som 

substrat i en biogasprocess. Av den totala energipotentialen står gödsel för approximativt 

2,7 TWh (Ahlberg Eliasson m.fl., 2017). Biogaspotentialen är beroende av vad gödsel är 

sammansatt av, där nedbrytningshastigheten kan påverkas av inslag av svårnedbrytbara 

material som till exempel lignin (Amon m.fl., 2007). Förutom bäddmaterial (som kan 

innehålla lignin) så beror innehållet i gödseln även av vad djuren har utfodrats med och 

kan därför bidra med mineraler som lämpar sig bra som mikrobiell näring vid 

biogasproduktion (Carlsson & Uldal, 2009). Om djurets foder är rikt på protein ger 

gödseln ofta högre metanpotential, samtidigt kan det ge upphov till ökad mängd 

ammoniak som kan vara förenat med processtörning (Schnürer & Jarvis, 2017). Även hur 



26 
 

färskt fodret är har visats ha betydelse för bildad mängd gas från gödsel. Amon m.fl. 

(2007) observerade till exempel att gödseln från nötkreatur som utfodrats med färskt 

gräs genererade högre metanutbyte jämfört med om majoriteten av fodret varit hö. 

Sammansättningen av gödsel skiljer sig mellan olika djurslag och kan generellt beskrivas 

i storleksordning av kol, protein och fett (Carlsson & Uldal, 2009).  

 
I ABP-förordningen (animaliska biprodukter) finns gödsel som substrat listad som ett 

material som omfattas av hygieniseringskrav (Carlsson & Nordström, 2013). Kravet kan 

dock se annorlunda ut för gårdsbaserad rötning där andra lösningar för hygienisering kan 

godkännas (Carlsson & Nordström, 2013). Det kan gälla om en eller ett fåtal gårdar är 

involverade, samt med villkoret att rötresten behandlas som orötad gödsel (Carlsson & 

Nordström, 2013). Det innebär att rötresten inte tillåts att användas för kommersiellt 

bruk som gödselmedel eller jordförbättringsmedel (Carlsson & Nordström, 2013). 

Hygienisering utförs för att reducera spridning av sjukdomsalstrande organismer 

(Carlsson & Nordström, 2013). Vid avdödning av patogener är temperatur en viktig faktor 

varför den mest vedertagna hygieniseringsmetoden är att värmebehandla materialet 

under en timme i 70°C (Carlsson & Nordström, 2013). Förutom den klassiska metoden 

kan hygienisering uppnås även vid termofil temperatur (minst 52°C) förutsatt att 

uppehållstiden tillmötesgår ABP-förordningens krav (Carlsson & Nordström, 2013).  

 

Gödseln kan på ett grovt sätt kategoriseras beroende på vilken TS-halt materialet har. En 

sådan indelning kan definieras som flytgödsel (TS-halt < 12 %), fastgödsel (TS-halt > 20 

%) samt djupströgödsel (TS-halt > 25 %) (Linné m.fl., 2008). Andra sätt att beskriva 

gödseln är om den är pumpbar eller stapelbar (Linné m.fl., 2008). Lagringshanteringen 

kan skilja sig åt beroende på om gödseln är fast eller flytande. För lokal lagring av 

exempelvis fastgödsel kan en gödselplatta användas vilken är placerad i marknivå och 

med kanter som förhindrar gödselläckage (Malgeryd & Persson, 2013). Flytgödsel lagras 

ofta i betongbrunnar vilka kan vara utrustade med eller utan ett skyddande tak (Berglund, 

2010). Vid lagring av nötflytgödsel bildas ofta ett svämtäcke vilket förhindrar att 

ammoniak avgår till atmosfär (Berglund, 2010). Att använda betongbrunnar för lagring 

är en robust lösning (Berglund, 2010). 

3.2.1 Nötgödsel 
Gödsel från idisslare lämpar sig bra för samrötning med annat organiskt material då det 

har potential att öka stabiliteten i biogasprocessen. Detta eftersom nötgödsel har en initial 

mängd metanbildande mikroorganismer, alkalinitet och näringsämnen (Schnürer & 

Jarvis, 2017). De ingående mikroorganismerna gör därför kogödsel till ett lämpligt 

ympmaterial att använda tillsammans med en annan mikrobiell kultur vid uppstart av en 
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ny biogasprocess (Schnürer & Jarvis, 2017). Att använda endast nötgödsel som substrat 

ger dock ett lägre utbyte av biogas per m3 i jämförelse med till exempel svingödsel 

(Schnürer & Jarvis, 2017). Det beror delvis på att mikroorganismerna i våmmen redan har 

genomfört en anaerob degradering av det organiska materialet (Carlsson & Uldal, 2009). 

Nötgödsel kan ge upphov till bildat svämtäcke om det används som substrat vid 

våtrötning vilket kan störa processen (Carlsson & Uldal, 2009). Svämtäcket bildas genom 

inslag av fiberrikt material i gödseln varför sönderdelning innan rötning kan underlätta 

omblandning i processen och därmed minska tekniska besvär (del Pilar Castillo m.fl., 

2013). 

 

Carlsson & Uldal (2009) anger att 213 Nml CH4/g VS kan erhållas från nötgödsel vid 

rötning under mesofila temperaturförhållanden. Andra liknande metanpotentialer från 

nötgödsel har rapporterats i litteratur; 210 Nml CH4/g VS (Nordberg & Nordberg, 2007) 

samt det approximerade intervallet 100-300 Nml CH4/g VS (Schnürer & Jarvis, 2017). 

Ahlberg Eliasson m.fl. (2017) hänvisar till att metanutbyte från nötgödsel är cirka 200 

Nml CH4/g VS, samtidigt belyser de att såväl lägre som högre värden har 

uppmärksammats vilket är i linje med det intervall som Schnürer och Jarvis (2017) 

uppskattade. 

 

Uppgifter från Jordbruksverket (2016) har använts för att översiktligt beskriva 

växtnäringsvärdet i nötflytgödsel med avseende på kväve, kalium och fosfor (figur 6). 

Detta är riktvärden som kan variera i praktiken beroende på bland annat bäddmaterial 

och foderinnehåll (Jordbruksverket, 2016). Figur 6 visar att en stor del av näringsvärdet 

i nötflytgödsel utgörs av kväve och kalium. Av andel kväve (4,3 kg per ton stallgödsel), 

består 50 % av ammoniumkväve vilket är den mer växttillgängliga formen 

(Jordbruksverket, 2016). Nötflytgödselns TS-halt beskrivs vara 9 % (Jordbruksverket, 

2016). 
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Figur 6. Översiktlig beskrivning av växtnäringsvärdet i nötflytgödsel. Näringsvärdet beskrivs med avseende 

på kväve, kalium och fosfor i enhet kg per ton stallgödsel (Jordbruksverket, 2016). 

3.2.2 Svingödsel 
Svingödsel är ett proteinrikt organiskt material vilket generellt kan ge upphov till en stor 

andel metan i nedbrytningsprocessen (Schnürer & Jarvis, 2017). Innehållet av protein 

innebär dock en ökad risk för instabilitet i en biogasprocess till följd av 

ammoniakinhibering (Chen m.fl., 2015). Graden av inhibering orsakad av ammoniak styrs 

bland annat av temperatur- och pH-förhållanden i rötkammaren varför dessa parametrar 

är viktiga att följa vid behandling av svingödsel (Hansen m.fl., 1998). Försök har 

exempelvis visat att processens känslighet för inhibering ökar vid förhöjd pH samt högre 

temperatur (Hansen m.fl., 1998). Ett annat problem med proteinrikt material är 

uppkomst av svavelväte, vilket kan dämpas genom att tillsätta processhjälpmedel som 

innehåller järn (Schnürer & Jarvis, 2017). För att minska processrelaterade problem kan 

svingödsel med fördel samrötas med ett kvävefattigare organiskt material, förslagsvis 

kogödsel, då det ger en viss utspädningseffekt (Li m.fl., 2014).  

 

Metanutbytet 268 Nml CH4/g VS från svingödsel beskrevs av Carlsson och Uldal (2009). 

Det var i nivå med 250 Nml CH4/g VS vilket uppgavs från Nordberg och Nordberg (2007). 

Vidare beskrev Schnürer och Jarvis (2017) att mängd bildad metan från rötning av 

svingödsel kan variera inom 100-300 Nml CH4/g VS vilket stämmer överens med 

approximerat intervall från Ahlberg Eliasson m.fl. (2017), nämligen 130-320 Nml CH4/g 

VS. 

 

Vad beträffar växtnäring i svingödsel så har uppgifter från Jordbruksverket (2016) 
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sammanfattats i figur 7. Stapeldiagrammet visar växtnäringsvärdet med avseende på 

kväve, kalium och fosfor för flytgödsel från svin. Innehållet av växtnäring varierar 

beroende på hur gödseln har hanterats, foder samt inslag av strömaterial 

(Jordbruksverket, 2016). Av flytgödselns 3,6 kg kväve/ton stallgödsel var 70 % 

ammoniumkväve och flytgödseln uppges ha TS-halt 8 % (Jordbruksverket, 2016).  

 

 
Figur 7. Översiktlig beskrivning av växtnäringsvärdet i flytgödsel från svin. Näringsvärdet beskrivs med 

avseende på kväve, kalium och fosfor i enhet kg per ton stallgödsel (Jordbruksverket, 2016). 

 

3.3 Biogödsel 
Biogödsel är en biprodukt från framställning av biogas och innehåller en lägre andel kol 

jämfört med det ingående substratet. Den reducerade kolhalten är en konsekvens av den 

mikrobiella nedbrytningsprocessen som pågår över tid vid produktion av biogas, där kol 

övergår till koldioxid och metangas (Ahlberg Eliasson, 2015). Biogödsel används främst 

inom jordbruket och är ett organiskt gödselmedel (Avfall Sverige, 2015) med potential att 

ersätta mineralgödsel (Energigas Sverige, 2016). Mineralgödsel används för att föra 

tillbaka näringsämnen som fraktats bort i samband med skörd, till exempel vid 

produktion av spannmål (Naturvårdsverket, 2013). För att tillverka mineralgödsel krävs 

det att fosfor bryts, det är således önskvärt att förbättra hushållning av befintlig fosfor för 

att undvika övergödning (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Förutom att öka värdet på växtnäringen reduceras även lukt vid spridning av biogödsel 

som framställts från rötning av gödsel, jämfört med de luktemissioner som uppstår vid 

spridning flytgödsel som inte har rötats (Ahlberg Eliasson, 2015). Biogödselns 

kväveverkan är ofta högre jämfört med flytgödsel från nöt och svin till följd av att rötning 
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gett upphov till högre halt ammoniumkväve (Schnürer & Jarvis, 2017). Även Ahlberg 

Eliasson (2015) beskriver att biogödseln har mer växttillgänglig näring jämfört med 

ingående substrat, ungefär 20 % mer (motsvarande 0,5 kg ammoniumkväve per ton 

rötrest). Det organiskt bundna kol och kväve som inte har övergått som biogas och 

ammoniumkväve vid processens slut kan långsiktigt brytas ned av markens 

mikroorganismer om det sprids som biogödsel (Schnürer & Jarvis, 2017). 

 

Biogödsel innehåller olika vattenhalter beroende på om den härstammar från en våt- eller 

torr process. En rötrest som består av stora mängder vatten ger fler tunga transporter och 

ökad risk att skada markens struktur vid spridning (Schnürer & Jarvis, 2017). För att 

reducera packningsskador kan rötresten avvattnas (se kapitel 5 för beskrivning av olika 

separationstekniker). Det resulterar i en våt fraktion, rik på växttillgängligt 

ammoniumkväve, samt en fast fas med en högre andel fosfor och organiskt kol (Schnürer 

& Jarvis, 2017).  Vätskefasen kan spridas med befintlig teknik för flytgödsel, till exempel 

med släpslangspridare (Schnürer & Jarvis, 2017). Eftersom att rötning och avvattning har 

medfört att vätskefasen till stor del består av ammoniumkväve kan lägre volymer 

transporteras vid varje spridningstillfälle (Schnürer & Jarvis, 2017). Det kan i sin tur 

minska problem relaterat till jordpackning (Schnürer & Jarvis, 2017). Den fasta fasen som 

erhålls efter separation kan gödslas på samma sätt som stallgödsel (Schnürer & Jarvis, 

2017). Att biogödseln har högre växtnäringsvärde medför att mer ammoniumkväve kan 

spridas vid varje tillfälle. 

3.3.1 Certifierad biogödsel 
Att certifiera biogödsel enligt SPCR 120 är en frivillig åtgärd som kan utföras för att 

kvalitetssäkra sin produkt på marknaden (Avfall Sverige, 2017). Certifikatet är i första 

hand avsedd för biogasanläggningar vilka behandlar “rena substrat”, där rena substrat 

syftar på källsorterat biologiskt nedbrytbara råvaror som jordbruksavfall, matavfall och 

livsmedelsavfall från industrin (Avfall Sverige, 2017). Jordbruksverket ska godkänna 

anläggningen om substrat som omfattas av ABP-förordningen behandlas, till exempel 

animaliskt avfall som gödsel eller slakteriavfall (Avfall Sverige, 2017). Vidare kan det även 

tillkomma krav på hygienisering beroende på anläggningens val av substrat (Avfall 

Sverige, 2017). Utöver substrat ställs även krav på andra led i produktionskedjan som 

uppsamling, mottagning och transport samt behandlingsprocess, leverantörer och 

slutprodukt med mera (Avfall Sverige, 2017).  I samband med godkänd certifiering kan 

produkten märkas enligt “CERTIFIERAD ÅTERVINNING” där certifikatet är giltigt i fem år 

(Avfall Sverige, 2017).  

 

Certifikatet utfärdas av en oberoende tredje part från RISE (tidigare SP - Sveriges 



31 
 

Tekniska Forskningsinstitut), som även utför kontinuerlig kontroll av den certifierade 

biogödseln (Avfall Sverige, 2017). Förutom dessa kontroller ställs även krav på att 

tillverkaren själv genomför provtagningar för att granska kvaliteten på den framställda 

biogödseln (Avfall Sverige, 2017). Tillverkaren har även skyldighet att kontrollera det 

ingående substratet för att säkerställa att det inte är kontaminerat eller på annat vis 

olämpligt som substrat (Avfall Sverige, 2017). Egenkontrollen gäller bland annat 

förekomst av sju sorters metaller där gränsvärden ställs på den certifierade 

slutprodukten enligt följande storleksordning; zink 800 mg/kg TS, koppar 600 mg/kg TS, 

krom och bly 100 mg/kg TS, nickel 50 mg/kg TS samt kvicksilver respektive kadmium 

med gränsvärde 1 mg/kg TS (Avfall Sverige, 2017). Förutom redovisningsplikt av 

metallinnehåll i biogödseln ställs krav gällande inslag av främmande material med större 

storlek än 2 millimeter (synliga föroreningar) såsom glas och plast, vilka kan utredas via 

kontinuerlig provtagning (Avfall Sverige, 2017).  
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4 Rötningstekniker 
I följande kapitel presenteras torrötningstekniker mer ingående, där teknikexempel för 

kontinuerlig- och satsvis torrötning lyfts fram. Konceptet med våtrötning behandlas också 

då det likt torrötning utgör en av de laborativa rötningsteknikerna och förekommer som 

ett scenario i projektets systemstudie. Nedan ges en kort beskrivning av 

rötningsprocessen med avseende på förbehandling av substrat och processutformning. 

Därefter presenteras våtrötning och torrötning mer ingående under respektive avsnitt. 

Endast anaeroba nedbrytningstekniker behandlas.  

 

I naturen sker nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden, en process 

som genom användning av en lufttät rötkammare kan producera biogas under 

kontrollerade former (Nordberg, 2006). Oberoende av vilken rötningsteknik som 

används vid framställning av biogas så är den anaeroba nedbrytningsprocessen 

densamma (Nordberg & Nordberg, 2007). I figur 8 visas en schematisk bild över 

processval kopplat till den organiska råvarans TS-halt (Nordberg & Nordberg, 2007).  

Notera att substratets TS-halt inte är avgörande för val av rötningsteknik. Via 

förbehandling kan ett fast material spädas med processvätska och anta flytande form där 

materialet sedan kan användas i en våt process, vilket inte framgår av figur 8.  

 
Figur 8. Olika organiska material som kan verka som substrat för olika nedbrytningstekniker har delats in 

efter råvarans TS-halt (Nordberg & Nordberg, 2007). 

Förbehandling kan därför vara avgörande för att ett substrat ska kunna behandlas med 
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vald rötningsteknik. Olika typer av förbehandling kan utföras på det biologiska materialet 

i syfte att öka graden av nedbrytbarhet samt hastigheten på nedbrytningsprocessen i 

rötkammaren (Nordberg, 2006). Genom att förändra struktur och partikelstorlek kan det 

organiska materialet bli mer lättillgängligt i processen (Schnürer & Jarvis, 2017). Förutom 

storleksreducering är hygienisering en vanlig förbehandling vilken utförs i syfte att 

avdöda sjukdomsalstrande organismer (Nordberg, 2006). Även siktning kan utföras för 

att avlägsna föremål som kan ge upphov till mikrobiologiska- och processtekniska 

problem (Nordberg, 2006).  

 

Vidare kan rötningsprocessen ske i ett eller flera led, och substrat kan tillsättas satsvis, 

kontinuerligt eller semi-kontinuerligt (Schnürer & Jarvis, 2017; Nordberg, 2006). Rötning 

i ett steg innebär att hela nedbrytningsförloppet sker i en enskild rötkammare, jämfört 

med en tvåstegsrötning där biogasprocessen är uppdelad i två separata rötkammare 

(Schnürer & Jarvis, 2017). I den inledande rötkammaren sker hydrolys och fermentation, 

rötresten leds sedan vidare till nästa bioreaktor där det väsentliga bildandet av metangas 

sker (Schnürer & Jarvis, 2017). Tvåstegsrötning är ovanligt i kommersiellt bruk vilket kan 

bero på att det kräver mer reglering jämfört med motsvarande enstegsprocess (Schnürer 

& Jarvis, 2017). Däremot kan efterrötning användas i kombination med en 

enstegsprocess, där rötrestens eventuella organiska material utrötas under 

lagringsförhållanden i anslutning till huvudrötkammaren. Mer om det finns att läsa under 

kommande avsnitt, 4.1. 

4.1 Våtrötning 
Den vanligaste tekniken vid bildning av biogas är totalomblandad kontinuerlig våtrötning 

(Chiumenti m.fl., 2017; Schnürer & Jarvis, 2017) där det mesofila temperaturområdet är 

dominerande (Weiland, 2010). En våtrötningsanläggning kan beskrivas via tre centrala 

delar; inledande mottagningsdel, rötkammare samt efterföljande lagring (Nordberg & 

Nordberg, 2007). Vid mottagningsdelen tas substrat emot och blandas i en behållare 

(Nordberg & Nordberg, 2007). Vidare kan substratet lagras i blandningstanken ett par 

dagar innan det leds vidare till rötkammaren. Se figur 9 för schematisk skiss för 

våtrötningsanläggning. 
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Figur 9. Schematisk beskrivning av en våtrötningsanläggning med mottagningsdel, rötkammare och lager 

(Nordberg & Nordberg, 2007). 

 

De substrat som behandlas vid en våtrötningsanläggning är vanligtvis i pumpbar eller 

flytande form, med TS-halt omkring 2-10 % (Nordell & Rönnberg, 2015). Substraten kan 

till exempel utgöras av flytgödsel eller slam. Våtrötning är inte begränsat av att substratet 

initialt ska vara pumpbart utan fast material som skörderester, fastgödsel eller matavfall 

kan genom förbehandling också användas som substrat (Schnürer & Jarvis, 2017). För att 

fasta organiska material ska anta pumpbar form kan de spädas med processvätska eller 

blandas med annat substrat som redan är flytande (Schnürer & Jarvis, 2017; Weiland, 

2010). Beroende på materialets struktur kan substratet även behöva förbehandlas genom 

sönderdelning. Det kan utföras med en så kallad macerator (skärande pump) vilket även 

syns i figur 9. Om substratet omfattas av hygieniseringskrav utförs hygienisering ofta 

genom värmebehandling innan materialet används som substrat vid anaerob rötning. 

 

Inmatning av substrat till rötkammaren sker ofta via automatiserade system genom att 

materialet pumpas in i reaktorn. Inmatning kan ske kontinuerligt eller upprepade gånger 

per dygn. Då rötkammaren har uppnått önskad rötkammarvolym tas även material ut i 

samband med att nytt substrat tillförs tanken. Det sker för att bibehålla en konstant volym 

i rötkammaren. Vidare är rötkammaren utrustad med mekanisk omrörare och ett 

membrantak där den bildade gasen kan lagras under en kortare tid innan biogasen leds 

ut ur rötkammaren (Weiland, 2010). Det material som pumpas ut ur rötkammaren, så 

kallad rötrest, överförs till lager eller gödselbehållare (Nordberg & Nordberg, 2007). För 

att reducera metanutsläpp från rötresten är det viktigt att gödselbehållaren är täckt 
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(Nordberg & Nordberg, 2007). Lagret kan även utgöras av en efterrötkammare där det 

organiska material som kvarstår i rötresten bryts ned (Nordell & Rönnberg, 2015). 

Efterrötkammaren måste därför vara utrustad för att samla upp bildad gas och möjliggör 

således att biogasproduktionen kan öka utan vidare tillförsel av substrat (Nordell & 

Rönnberg, 2015). Vidare kan en ökad gasproduktion från efterrötkammaren reducera 

emissioner från rötresten som annars kan uppstå under lagring (Moestedt m.fl., 2013). 

Den flytande rötresten som erhålls från våtrötningsprocessen kan spridas inom 

jordbruket som biogödsel (Weiland, 2010) och efterrötning har även potential att öka 

kvaliteten genom att mer kväve kan mineraliseras till ammonium (Nordell & Rönnberg, 

2015; Moestedt m.fl., 2013). 

 

4.2 Torrötning 
Torrötning utförs via satsvisa och kontinuerliga processer, vilka i sin tur delas upp i olika 

koncept (Nordberg & Nordberg, 2007). I det här avsnittet beskrivs satsvis torrötning med 

garageliknande rötkammare och kontinuerlig torrötning med pluggflödessystem. 

  

Torrötningstekniken används framförallt i Tyskland men börjar även att inrättas i Sverige 

(Schnürer & Jarvis, 2017). En av ett fåtal torrötningsanläggningar som drivs i Sverige är 

till exempel den storskaliga torrötningsanläggningen som ägs av VMAB i Mörrum. 

Anläggningen drivs under termofila förhållanden och torrötar matavfall med 

pluggflödesteknik. Gemensamt för olika torrötningsprocesser är att substratet är 

förhållandevis torrt och från jordbrukssektorn kan därför fastgödsel, skörderester och 

grödor vara lämpliga substrat att torröta (Chiumenti m.fl, 2017; Nordberg & Nordberg, 

2007). Substratet är generellt av stapelbar karaktär och TS-halten är ofta cirka 20-35 % 

(Nordell & Rönnberg, 2015). Fördelen med torrötning är att fasta organiska avfall inte 

kräver spädning för att behandlas i rötkammaren, vilket hade varit nödvändigt i en 

totalomblandad våtrötningsprocess. För att bibehålla aktiviteten hos mikroorganismerna 

bör inte materialets TS-halt överstiga 35 % (Schnürer & Jarvis, 2017). 

  

För satsvisa torrötningssystem används ingen omrörare, istället recirkuleras en 

processvätska genom rötkammarmaterialet vilket möjliggör för mikroorganismerna att 

komma i kontakt med substratet (Chiumenti m.fl., 2017; Schnürer & Jarvis, 2017). Det kan 

i sin tur förbättra gasproduktionen eftersom att nedbrytning av substrat underlättas 

(Chiumenti m.fl., 2017). Ett exempel på torrötning med satsvisa system är konceptet med 

garagerötning vilket visas i figur 10 nedan (Nordberg & Nordberg, 2007). Inmatning av 

substrat till en uppvärmd och gastät rötkammare sker vid ett tillfälle med hjälp av en 

traktor eller liknande fordon (Nordberg & Nordberg, 2007; Weiland, 2010). Ympning sker 
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genom att blanda det nya substratet med rötrest från föregående process, eller via 

cirkulering från vätsketanken (Chiumenti m.fl., 2017; Schnürer & Jarvis, 2017). 

Rötningsprocessen pågår under cirka en månad och då nedbrytningshastigheten har 

avtagit lastas materialet ut för att ersättas med nytt färskt substrat (Chiumenti m.fl., 2017; 

Weiland, 2010). I samband med materialhantering kräver garagerötning hög 

arbetsbelastning i början och slutet av rötningsprocessen (Chiumenti m.fl, 2017). Den 

producerade biogasen samlas upp vid rötkammarens toppskikt (Chiumenti m.fl., 2017). 

 
Figur 10. Satsvis torrötning enligt garage-konceptet (Nordberg & Nordberg, 2007)  

Kontinuerlig torrötning utförs vanligen med en pluggflödesreaktor som är utrustad med 

roterande paddlar (figur 11) eller skruvar (figur 12), vilka verkar som en slags omrörare 

som även transporterar det organiska materialet framåt i reaktorn (Nordberg & 

Nordberg, 2007). Innan det nya substratet förs in i reaktorn blandas det med fraktioner 

från rötresten (Weiland, 2010). Nytt substrat tillsätts kontinuerligt vid den ena kortsidan 

och rötresten från det organiska material som har behandlats i den avlånga reaktorn 

matas ut på motstående kortsida. 
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Figur 11. Pluggflödesreaktor utrustad med vridbara paddlar (Nordberg & Nordberg, 2007) 

 
Figur 12. Pluggflödesreaktor utrustad med roterande skruvar (Nordberg & Nordberg, 2007) 
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5 Tekniker för separering av gödsel  
Det finns flera olika tekniker som kan användas vid separation av gödsel. I detta kapitel 

beskrivs de mekaniska teknikerna tryckseparering, centrifugering och skärmseparering. 

Kapitlet inkluderar även en översiktlig beskrivning av ett par olika separatorer som 

använder de olika teknikerna. Slutligen sammanfattas de tekniska aspekterna för de olika 

teknikerna. 

  

Vid separation fördelas gödseln till två faser, en fast och en flytande. Vid en effektiv 

separering av gödsel kan en stor mängd organiskt material tas bort från den flytande 

fasen vilket bidrar med en rad olika fördelar som till exempel reducering av lukt samt 

minskad risk för övergödning och försurning av vatten och marker (Ford & Fleming, 2002; 

Hjorth m.fl., 2009; Sheffield m.fl., 2000). Separering av gödsel innebär att hantering och 

transport av gödseln förenklas då risken för igentäppning av rör reduceras samtidigt som 

mindre energi krävs för pumpning av gödseln (Ford & Fleming, 2002; Hjorth m.fl., 2009). 

I figur 13 visas fördelningen av material och näringsämnen efter separation med 

skruvpress och rotationsskärm och som är baserade på försök utförda i Bauer m.fl. 

(2008). Figuren visar den procentuella andelen som hamnar i de olika faserna. 

Separationseffekten är dock mer varierande i verkligheten än vad som visas i figuren. Den 

fasta fasen kan användas som substrat för biogasproduktion, kompost och fodertillskott 

medan den flytande fasen kan spridas på åkermarker eller återanvändas som 

avloppsvatten (Ford & Fleming, 2002; Hjorth m.fl., 2009). 
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Figur 13. Procentuell fördelning av massa (våtvikt), organiskt material och näringsämnen för den fasta, 

avvattnade gödseln samt vätskefasen efter separering av gödsel med skruvpress och rotationsskärm (Bauer 
m.fl., 2008). TS syftar i figuren på den procentuella andelen av gödselns torrsubstans som hamnar i 

respektive fas efter separation. 

5.1 Tryckseparation 
Tryckseparation fungerar som en kontinuerlig avvattningsmaskin där gödseln separeras 

med ett mekaniskt tryck (Ford & Fleming, 2002). Metoden ger en hög separation av 

gödseln då separatorn under processen separerar gödseln till en fast och en flytande fas 

och pressar därefter ut ytterligare vätska från den fasta fasen (Hjorth m.fl., 2009). Det 

finns tre huvudtekniker som tillämpar tryck för separation av gödseln; skruvpress, 

rullpress och rempress. 

  

Skruvpress är en vanligt förekommande teknik som använder sig utav tryck för att 

separera gödseln. Gödseln pumpas in i ett cylindriskt rör bestående av små porer med 

hjälp av en skruv (Hjorth m.fl., 2009), se figur 14. Skruven pressar långsamt gödseln 

framåt genom cylindern, där vätskan pressas igenom porerna och samlas upp i en 

omgivande behållare (Eriksson & Runevad, 2016; Hjorth m.fl., 2009). I slutet av cylindern 

pressas den fasta fasen mot en platta och bygger upp ett motstånd, vilket pressar ut 

ytterligare vätska från den fasta fasen (Hjorth m.fl., 2009). Den fasta fasen transporteras 

ut genom en öppning i botten av cylindern och samlas upp i en behållare (Hjorth m.fl., 

2009). 



40 
 

 

 
Figur 14. Illustration av en skruvpress (Møller H.B. m.fl., 2000). 

 

Rullpress använder till skillnad från skruvpressen två inåtbuktade skärmar bestående av 

porer och en serie borstar eller rullar (Ford & Fleming, 2002). Gödseln pumpas in till den 

första skärmen och flyttas därefter mellan de två olika skärmarna med hjälp av borstarna 

och pressas av rullarna (Ford & Fleming, 2002). Den flytande fasen pressas igenom 

porerna och samlas upp i en behållare. Den fasta fasen blir kvar på skärmen och 

transporteras till en behållare genom att antingen borstas bort eller förflyttas mekaniskt 

(Ford & Fleming, 2002). Den tredje tekniken som använder tryck är rempressen som 

består av en platt, vävd tygrem som går mellan en serie cylindrar (Ford & Fleming, 2002). 

Gödseln pumpas ut på en horisontell del av remmen där vätska pressas genom remmen 

med hjälp av gravitation och samlas upp i en behållare (Eriksson & Runevad, 2016). Den 

fasta fasen transporteras vidare längs remmen och pressas igenom cylindrarna vilket 

separerar ut ytterligare vätska (Ford & Fleming, 2002; Eriksson & Runevad, 2016). Både 

rullpress och rempress är relativt ovanliga tekniker. 

5.2 Centrifug 
Vid separation genom centrifugering används centrifugalkraft för att separerar gödsel. 

Detta görs genom en ökning av sedimenteringshastigheten för suspenderade partiklar 

(Ford & Fleming, 2002). Separation med denna metod görs vanligtvis med hjälp av två 

olika tekniker; dekanterande centrifug eller hydroxylkon. 

 

En dekanterande centrifug använder antingen horisontella eller vertikala cylindrar som 

roterar vid en hög kontinuerlig hastighet (Hjorth m.fl., 2009), se figur 15 för en illustration 

av en centrifug. Med hjälp av centrifugalkraften separeras gödseln till en flytande och en 

fast fas på insidan av en cylinder som består av två olika lager (Ford & Fleming, 2002; 

Hjorth m.fl., 2009). Den flytande fasen pressas genom porer till det yttre lagret av 

cylindern medan den fasta fasen stannar på det inre lagret (Hjorth m.fl., 2009). Faserna 
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förflyttas till ändarna av cylindern genom rotation av det yttre lagret vid en högre 

hastighet än det inre lagret (Ford & Fleming, 2002; Hjorth m.fl., 2009). Den fasta fasen 

förflyttas mot den koniska änden av cylindern och släpps ut genom en öppning och samlas 

i en behållare (Hjorth m.fl., 2009). Den flytande fasen förflyttas istället till den bredare 

änden av cylindern där den släpps ut och samlas upp i en behållare (Hjorth m.fl., 2009). 

Denna typ av centrifug är vanligast att använda vid separation av gödsel. 

Figur 15. Illustration av en dekanterande centrifug (Møller H.B. m.fl., 2000). 
 

En hydroxylkon är en ovanlig typ av centrifug som är vertikalt konformad separator där 

gödseln pumpas in i en viss vinkel, vilket leder till en roterande effekt (Ford & Fleming, 

2002). Den starka virveln accelererar gravitationen för den fasta fasen som förflyttas 

nedåt i konen och släpps ner i en behållare i botten av konen (Ford & Fleming, 2002). 

Vätskan åker ut genom ett cylindriskt rör i toppen av konen (Ford & Fleming, 2002). 

5.3 Skärmseparering 
Vid skärmseparation använder teknikerna en skärm bestående av porer av en specifik 

storlek för att separera gödsel (Ford & Fleming, 2002). Genom dessa porer kan endast 

partiklar med mindre storlek än porerna passera igenom (Ford & Fleming, 2002). Tre 

olika tekniker som använder sig av denna metod är stationärt lutande skärm, 

rotationsskärm och vibrationsskärm. Dessa tekniker är dock inte speciellt vanliga men 

kan förekomma vid separation av gödsel tillsammans med andra tekniker, som till 

exempel skruvpress. 

  

Vid användning av en stationärt lutande skärm pumpas gödsel till toppen av skärmen där 

vätska passerar igenom porerna (Ford & Fleming, 2002), se figur 16 för en illustration av 

en stationärt lutande skärm. Den fasta fasen samlas på toppen och förflyttas därefter 

nedåt längs skärmen med hjälp av gravitation och vätsketryck (Ford & Fleming, 2002). 
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Figur 16. Illustration av en lutande stationär skärm (Møller H.B. m.fl., 2000) 

 

Rotationsskärmen är en relativt enkel teknik som använder cylinderformad skärm som 

roterar med en konstant hastighet (Eriksson & Runevad, 2016). Gödseln pumpas 

kontinuerligt ut till skärmen med en kontrollerad hastighet där vätskan passerar genom 

porerna och samlas upp i en behållare placerad under skärmen medan den fasta fasen 

fastnar på skärmens yta och skrapas av manuellt (Ford & Fleming, 2002). 

Vibrationsskärmen använder sig istället av vibrationer där skärmen vibrerar med en 

kontrollerad hastighet (Ford & Fleming, 2002). Gödseln pumpas ut på skärmen där 

vätskan passerar genom porerna och förflyttas till en behållare (Ford & Fleming, 2002). 

Den fasta fasen flyttas med hjälp av vibrationerna till skärmens kanter där den kan samlas 

upp manuellt (Ford & Fleming, 2002). 

5.4 Översikt 
I tabell 2 sammanfattas energianvändning, kapacitet och investeringskostnad för några 

av de ovan nämnda teknikerna. Några av ovan nämnda tekniker exkluderades i detta 

avsnitt på grund av begränsade uppgifter från litteratur och leverantörer.  

 
Tabell 2. Sammanfattning av tekniska aspekter för olika separationstekniker. N/A innebär att inga uppgifter 
hittades. 

Teknik Energianvändning 
(kWh/ton) 

Kapacitet 
(ton/h) 

Investeringskostnad 
(SEK) 

Skruvpress 0,4-0,5 4 6-25 3 90-450 0003 
Rullpress 0,11 1 10-15 1 N/A 
Rempress 1,5-2 4 30 4 1 700 0004 
Dekanterande centrifug 3-5 4 6-25 3 1-1 700 0003 
Vibrationsskärm N/A 15 2 3500002 

1. Gilkinson & Frost, 2007 

2. Baltic Deal, 2011 
3. Naturvårdsverket, 2013 
4. Eriksson & Runevad, 2016 

 

https://www.afbini.gov.uk/sites/afbini.gov.uk/files/publications/%5Bcurrent-domain%3Amachine-name%5D/Slurry%20Separator%20Full%20Report.pdf
https://www.afbini.gov.uk/sites/afbini.gov.uk/files/publications/%5Bcurrent-domain%3Amachine-name%5D/Slurry%20Separator%20Full%20Report.pdf


43 
 

I Sverige används främst skruvpress och dekanterande centrifug för att separera gödsel 

samt rötrest medan rullpress, rempress och vibrationsskärm är tekniker som är ovanliga 

i Sverige. Skruvpressen är vanligt förekommande vid separation av gödsel på gårdsnivå i 

Östergötland då tekniken är enkel att underhålla samtidigt som investeringskostnaden är 

låg och kapaciteten hög (Mats Jonasson, personlig kommunikation). I jämförelse med en 

centrifug har en skruvpress dessutom låg energiförbrukning, motsvarande 10 % av den 

energiförbrukning som krävs för en centrifug. Nackdelen med tekniken är att dess 

separationseffekt är lägre än för en centrifug. En centrifug har dock betydligt högre 

investeringskostnad än en skruvpress. 
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6 Laborationsförsök 
I detta kapitel beskrivs laborationsförsök av avvattnad gödsel som substrat vid 

biogasproduktion, där två olika anaeroba rötningstekniker användes; torrötning och 

våtrötning. Samtliga laborationsförsök utfördes vid det mesofila temperaturområdet och 

rötförsöken utvecklades för att besvara frågeställningen om metanproduktion. Försöken 

utfördes i samverkan med kompetent personal på Tekniska verken i Linköping. Tekniska 

verken tillhandahöll även utrustning och material såsom reaktorer, kemikalier och 

instrument. Förutom utvärdering av metanutbytet från avvattnad gödsel skulle resultatet 

från labstudien vara användbart för den systemstudie som utfördes parallellt med 

laborationsförsöken.  

6.1 Kontinuerlig våtrötning 
I följande avsnitt beskrivs material och metod för det kontinuerliga våtrötningsförsöket 

och tillhörande laboratorieanalyser. Bevakning av processparametrarna gasproduktion, 

flyktiga fettsyror och pH utfördes kontinuerligt under våtrötningsförsöket. 

Laborationsförsökets experimentfas pågick tre hydrauliska uppehållstider (HRT), där en 

uppehållstid motsvarade 30 dagar i experimentreaktorn.  

6.1.1 Reaktoruppställning 
Våtrötningsförsöket utfördes med två kontinuerligt omrörda tankreaktorer (CSTR), där 

den ena verkade som kontrollreaktor och den andra som experimentell reaktor. 

Reaktorerna var cylinderformade och utrustade med uttag som möjliggjorde provtagning, 

volymjustering och inmatning av nytt substrat. Väggarna var av glas och försedda med 

värmemantlar som såg till att de mesofila reaktorerna värmdes upp till 42°C och bibehöll 

en konstant temperatur under hela försöket.  Vidare var respektive bioreaktor försedd 

med motordriven omrörare (Jeiotech, Sydkorea) vilka var inställda på 160-240 varv per 

minut. I reaktorernas toppskikt var slangar inkopplade för gasflöde och reaktorerna var 

också utrustade med en säkerhetsventil för att undvika för högt tryck i reaktorn. 
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Figur 17. Kontinuerliga våtrötningsreaktorer under experimentfasen. Till höger syns den experimentella 

reaktorn och till vänster kontrollreaktorn. 

Reaktorerna startades upp med en aktiv volym på 8,9 liter. Försöksperioden inleddes med 

en uppstartsfas (dag 0-26) under vilken båda reaktorerna behandlades lika. Belastningen 

ökade stegvis under de första sju dagarna tills belastningen 3,80 g VS/liter och dag var 

nådd och den hydrauliska uppehållstiden (HRT) var 35 dagar. Båda reaktorerna fick 

hygieniserat substrat från Åby samrötningsanläggning (se avsnitt 6.1.2.). När en stabil 

process var uppnådd (dag 27) startade experimentfasen som medförde ökad belastning 

till 4,80 g VS/liter och dag för experimentreaktorn genom tillsats av avvattnad gödsel till 

substratet. Det minskade även HRT till 30 dagar i experimentreaktorn. Den aktiva 

volymen sänktes till 7,6 liter (dag 41) till följd av problem med skumbildning.  

 

Våtrötningsreaktorerna matades semi-kontinuerligt vilket betyder att det tillfördes nytt 

substrat en gång per dag. Innan nytt organiskt material tillfördes sänktes volymen i 

reaktorerna för att bibehålla en konstant aktiv volym. Det utgående materialet från 

volymjusteringen sparades för vidare analys av processparametrarna. På fredagar 

justerades volymen ytterligare i reaktorerna genom att 1,5 extra matvolym togs ut. 

Nivåsänkningen utfördes som kompensation för att inget material lämnade rötkammaren 

under helgen och för att undvika problem med till exempel skumbildning.  

 



46 
 

Den gas som producerades från reaktorerna flödade från en ventil i reaktorernas 

toppskikt för vidare passage till en gasmätare (MGC-10, Ritter, Tyskland) och en 

metansensor (BlueSens GmbH, Tyskland). Gasproduktion och metanhalt mättes 

kontinuerligt. För att kontrollera gasens kvalitet kopplades gasballonger in till 

reaktorerna två gånger per vecka vilka samlade upp gasprov under ett dygn.  

6.1.2 Ymp, substrat och processhjälpmedel 
Ympmaterial och processhjälpmedel (BDP-868, Kemira Kemi AB, Sverige) hämtades från 

biogasanläggningen i Åby, Linköping.  Ympen hämtades från inkommande material till 

gödselbrunnen på biogasanläggningen. Processhjälpmedlet tillsattes för att bidra med 

nödvändiga spårämnen till biogasprocessen. Från samrötningsanläggningen hämtades 

även hygieniserat material från hygieniseringstanken vilket används som substrat till 

rötkamrarna. Handledare (Sören Nilsson Påledal) informerade att det hygieniserade 

materialet var sammansatt av matavfall (cirka 50 % av våtvikt), slakteriavfall (cirka 25 % 

av våtvikt) och organiskt avfall från livsmedelsindustrin (cirka 25 % av våtvikt).  

 

Till experimentreaktorn tillsattes även en substratblandning av avvattnad kogödsel och 

stallgödsel från svin. Efter konsultation med Erik Erjeby på LRF beslutades att använda 

50 % var på våtviktsbasis av de två gödseltyperna i laborationsförsöken, för att ge god 

processtabilitet samt återspegla mängden gödsel från nöt och svin i Östergötland.  

 

Den avvattnade kogödseln hämtades från en mjölkgård i Kättestad, söder om Linköping. 

Den fasta fraktionen av gödseln hade separerats från vätskefasen med hjälp av en 

skruvpress som fanns stationerad på gården. Från Naturbruksgymnasiet i Östergötland 

erhölls stallgödsel från svin. Ingen avvattningsutrustning fanns att tillgå, men 

fastfraktioner från svingödsel kunde erhållas från stallarna i samband med mockning. Då 

svingödseln portionerades om till mindre plastlådor plockades ett fåtal synliga halmstrån 

bort manuellt, i övrigt utfördes ingen förbehandling på inhämtat svingödsel.  
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Figur 18. Inhämtning av substrat. Till vänster syns den fasta fraktionen från avvattnad kogödsel vid 

Kättestad gård vilket utförts med skruvpress. Till höger visas stallgödsel från svin som samlades in från 

Naturbruksgymnasiet i Östergötland. 

 

För att minska risken för variation i substratets egenskaper hämtades den totala mängden 

vid ett enskilt tillfälle och frystes sedan in. På så vis fanns allt substrat tillgängligt under 

hela projektets gång och kunde tinas efter behov.  Innan substratet frystes analyserades 

TS/VS-halten vid Tekniska verkens vattenlaboratorium. Analysresultatet återges i avsnitt 

8.2.1.  

6.1.3 Analys 
Förändringar i alkalinitet, temperatur och pH kan störa de metanbildande 

mikroorganismerna (Gerardi, 2003). En kontinuerlig uppföljning av processen möjliggör 

att (skadliga) förändringar kan upptäckas i ett tidigt skede och nödvändiga åtgärder 

vidtas. Det kontinuerliga våtrötningsförsöket övervakades därför via regelbundna 

kemiska analyser. Provtagningen genomfördes alltid innan nytt substrat tillsattes. Vidare 

övervakades gasproduktion, metaninnehåll och gasens övriga sammansättning. Analyser 

och frekvens av dessa sammanfattas i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Samtliga analyser som utfördes på kontrollreaktorn  
och experimentreaktorn i våtrötningsförsöket. 

Analys Frekvens av analys 

Alkalinitet Varannan vecka 

Gasproduktion Dagligen 

Gassammansättning Två dagar per vecka 

Metanproduktion Dagligen 

NH4-N och Kjeldahl-kväve Varannan vecka 

pH Varje vecka 

Fosfat-fosfor (PO4-P),  

Total fosfor (P-tot) 

En gång per månad 

Metaller (Co och Fe) En gång per månad 

TS/VS Varje vecka 

VFA Varje vecka 

 

Analyser av TS, VS och pH utfördes av författarna, övriga kemiska analyser utfördes av 

personal vid Tekniska verkens vattenlaboratorium.  

 

Koncentration av flyktiga fettsyror (VFA) analyserades en gång per vecka enligt den 

metod som presenteras av Borén och Jonsson (2002). De flyktiga fettsyror som ingick i 

analysen var ättiksyra, propionsyra, smörsyra, isosmörsyra, valerinsyra, isovalerinsyra, 

hexansyra, isohexansyra och heptansyra. PH analyserades en gång per vecka vid 25°C och 

utfördes enligt Svensk standard SS-EN ISO 10523:2012 genom att använda en 

trepunktskalibrerad pH-mätare Metrohm 823 (Metrohm, Schweiz) med en Metrohm 

elektrod. För att undersöka buffertkapaciteten hos de båda reaktorerna analyserades 

alkaliniteten från provmaterial varannan vecka enligt Svensk standard SS-EN ISO 9963. 

Principen bygger på titrering av saltsyra vilket utförs samtidigt som koldioxid avlägsnas 

då det bubblas med kvävgas.  

 

Andelen organiskt material i substrat, ymp och rötkammare bestämdes genom 

provanalys av TS i enlighet med Svensk standard SS-EN 12880:2000. Materialets VS-halt 

analyserades enligt SS-EN 12879:2000. Analysresultatet av rötrestens TS/VS användes 

för att beräkna utrötningsgraden vilket gav en uppfattning om hur mycket av det 

organiska materialet som hade övergått till bildad gas.  

 

Ammoniumkväve analyserades enligt KjelTec FOSS Tecators och metoden för att 

bestämma totalkväve utfördes enligt Svensk standard SS-EN 12260:2004.  
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För att säkerställa att mikronäringsämnena kobolt (Co) och järn (Fe) var på lämplig nivå 

analyserades dessa en gång per månad. Järn och kobolt analyserades med en ICP-AES 

(Perkin Elmer Optima 8300, USA) enligt Svensk standard SS-EN ISO 11885:2009.  

 

Totalfosfor (P-tot) analyserades enligt Svensk standard SS-EN ISO 6878:2005 och ISO 

15923-1:2013. Vidare analyserades fosfat-fosfor (PO4-P) med en spektrofotometer enligt 

metod ISO 15923-1:2013. 

 

Gasproduktionen detekterades dagligen med en gasmätare (MGC-10, Ritter, Tyskland) 

och via en metansensor (BlueSens GmbH, Tyskland) mättes gasens metanhalt. Från 

samlingsprov analyserades sedan föreningarna metan (CH4), koldioxid (CO2), syrgas (O2), 

svavelväte (H2S) och övriga gaser (BAL) två dagar per vecka. Ett portabelt mätinstrument 

(Biogas 500, Geotech, Storbritannien) användes för att analysera gasen digitalt. 

Analysverktyget användes framförallt för att analysera svavelväte, men nyttjades även 

som kontroll av metanhalten som mättes kontinuerligt online. 

6.1.4 Beräkning av gasproduktion från gödseln 
Den dagliga biogasproduktionen från gödselblandningen beräknades genom att jämföra 

gasproduktionen från experimentreaktorn med kontrollreaktorn. Producerad gasvolym 

från gödseln i förhållande till tillförd mängd organisk belastning från gödseln användes 

sedan för att få ett mått på specifik biogasproduktion från gödseln.  

 

Metanvolymen i respektive våtrötningsreaktor beräknades genom att multiplicera den 

dagliga gasproduktionen med metanhalten (%). Precis som beskrivet ovan jämfördes 

sedan metanvolymen i experimentreaktorn med kontrollreaktorn vilket gav producerad 

mängd metangas från gödseln. Därefter studerades producerad metanvolym från gödseln 

i förhållande till organisk belastning från gödseln som då gav den specifika 

metanproduktionen från gödseln. 

 

För att få en uppfattning om hur mycket gas som i genomsnitt producerades dagligen från 

gödseln under våtrötningsförsöket (dag 27-117) uppskattades först ett medelvärde av 

gasproduktion och metanhalt för kontrollreaktorn och experimentreaktorn för varje 

enskild HRT. Genom att jämföra produktionen från de två bioreaktorerna kunde ett mått 

på gasproduktion från gödseln beräknas. Ett totalt genomsnittsvärde för 

biogasproduktionen beräknades sedan via medelvärdet av samtliga HRT.  Resultatet 

användes sedan för att beräkna ett genomsnitt av den specifika biogas- och specifika 

metanproduktionen från gödseln. Tolkning av resultat visas i avsnitt 8.2.2–8.2.3. 
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6.2 Satsvis torrötning värmeskåp 
I detta avsnitt beskrivs den första omgången av det satsvisa torrötningsförsöket med 

avvattnad gödsel som substrat.  Experimentet utfördes i värmeskåp inom det mesofila 

temperaturområdet (38°C) vid Tekniska verkens biogaslaboratorium i Linköping, med 

målet att simulera torrötning med garage-konceptet. I försöket användes ymp från två 

välfungerande anläggningar. Avsnittet redogör för material, försöksuppställning, 

provtagning och analys. 

6.2.1 Försöksplanering 
Vid försöksplaneringen undersöktes lämplig andel VS från ymp och substrat vid uppstart. 

I relevant litteratur författad av André m.fl. (2016), Chiumenti m.fl. (2017), Kothari m.fl. 

(2014) samt Li m.fl. (2014) studerades förhållandet mellan ymp och substrat på VS-basis 

för att undersöka vilka andelar ymp som hade använts samt hur mycket gas som 

producerades. Vid försöksplaneringen jämfördes gasproduktionen med intervallet för 

specifik biogasproduktion (200-300 Nml/g VS) för gödsel som presenterades av Kothari 

m.fl. (2014). Laborationsförsöket avsåg att testa tre olika nivåer av inblandning med ymp 

för att kunna jämföra resultat och få en uppfattning om hur stor mängd som var lämplig 

vid ympning. Med hänsyn till jämförande studier beslutades att fördela ymp på andel VS 

enligt 5 %, 10 % och 20 %. Se bilaga B för utförligare beskrivning av försöksplaneringen. 

Då ympen från Åby hade TS-halt cirka 4 % skulle 20 % VS från ymp inneburit att 

blandningen fått en TS-halt på cirka 11 %. Det hade således inneburit våtrötning, vilket 

medförde att detta alternativ inte utfördes.  

 

Som substrat användes en blandning av gödsel enligt avsnitt 6.1.2. Substratets 

medelvärde av TS och VS (se analysresultat i avsnitt 8.2.1) beräknades vilket sedan 

användes vid dimensionering av försöket. I samråd med handledare (Nilsson Påledal) 

gjordes en kvalificerad gissning att 3 liter biogas skulle kunna produceras i batchförsöket. 

Således krävdes cirka 10 g VS från gödsel vid specifik biogasproduktion på 300 Nml/g VS. 

Med hänsyn till det, samt samtal med Erjeby på LRF (se avsnitt 6.1.2.), beslutades att 25 g 

från vardera gödseltyp skulle användas i respektive testflaska. Gödselblandningen bestod 

då av 11,70 g VS vilket var nära det önskade värdet 10 g VS. Invägd mängd av ympsorter 

i referensserier baserades på erfarenhet från Tekniska verkens tidigare rötförsök.  

6.2.2 Försöksuppställning 
Det första försöket med satsvis torrötning utfördes i värmeskåp (Termo Scientific, 

Tyskland) med totalt åtta serier. I varje serie användes glasflaskor med totalvolym 544 

ml. För var och en av de åtta serierna ingick fyra replikat av glasflaskor, totalt användes 

32 glasflaskor i torrötningsförsökets första omgång. 
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Experimentet utfördes vid 38°C med två olika ympkulturer som härstammade från 

välfungerande anläggningar (se avsnitt 6.2.3). För att utreda substratets gasproduktion 

mättes ympens bakgrundsproduktion genom att använda två referensserier med enbart 

ymp. Gasproduktionen från respektive referensserie kunde sedan subtraheras i aktuella 

testserier vilket gav ett mått på substratets produktion. Tre testserier bestod av substrat 

och inblandning av ymp från Nykvarns reningsverk, där ympens andel av VS var 5 %, 10 

% och 20 %. Två testserier ympades med mikroorganismer från Åby (Tekniska verkens 

samrötningsanläggning) med fördelning 5 % och 10 % VS. I den åttonde testserien 

tillsattes enbart substrat. En översiktlig beskrivning av försöksuppställningen återges i 

tabell 4. För mer detaljerad information gällande invägda mängder hänvisas läsaren till 

bilaga B. 

 
Tabell 4. Beskrivning av de åtta testserierna (replikat av fyra) som ingick i det första satsvisa 
torrötningsförsöket. 

Serie Invägd mängd VS 

från ymp [g VS] 
Invägd mängd 

VS från substrat 

[g VS] 

TS-halt i 

testflaska 

[vikt-%] 

VS-halt i 

testflaska 

[% av TS] 

Referensserie ymp från 

Åby 

6,49 - 4,5 % 72 % 

Referensserie ymp från 

Nykvarn 

10,76 - 26,6 % 67 % 

Gödsel och 5 % VS ymp 

från Nykvarn 

0,59 11,31 26 % 89 % 

Gödsel och 10 % VS 

ymp från Nykvarn 

1,17 11,79 26 % 88 % 

Gödsel och 20 % VS 

ymp från Nykvarn 

2,33 11,78 26 % 86 % 

Gödsel och 5 % VS ymp 

från Åby 

0,6 11,74 20 % 90 % 

Gödsel och 10 % VS 

ymp från Åby 

1,17 11,71 17 % 88 % 

Enbart gödsel - 11,71 26 % 90 % 

 
De glasflaskor som användes i torrötningsförsöket var utrustade med ett septum för att 

kunna ta gasprov och mäta tryck. Septumet förslöt glasflaskans mynning med hjälp av en 

aluminiumring och verkade således även som en kork. Det var viktigt för att upprätthålla 

en syrefri miljö i flaskan under hela försöksperioden och aluminiumringens funktion var 
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att förhindra att septumet skulle avlägsnas i händelse av att övertryck bildades i 

batchflaskan.  

 

Vid beredning av testserier vägdes substrat och ymp på en våg och blandades manuellt i 

glasflaskan. Då beredningen var färdig stängdes glasflaskorna med septumet, därefter 

sattes två kanyler genom septumet på respektive flaska. Den ena kanylen var öppen mot 

atmosfär och till den andra kopplades en slang med tillförsel av kvävgas in. 

Kvävgasspolningen pågick under cirka 30 sekunder för att säkerställa en anaerob miljö i 

samtliga glasflaskor. Efter spolningen togs en kanyl bort, och då övertrycket i flaskan 

upphört togs även den andra kanylen bort. Glasflaskan var nu klar. Experimentet startade 

när testflaskorna placerades i värmeskåp, se figur 19. Glasflaskorna var inte utrustade 

med omrörare, utan flaskorna vändes dagligen genom manuell skakning. 

 

 
Figur 19. Satsvist torrötningsförsök i värmeskåp. 

6.2.3 Ymp och substrat 
Till den första omgången av det satsvisa utrötningsförsöket hämtades ymp från Nykvarns 

reningsverk samt från Tekniska verkens samrötningsanläggning i Linköping dagen innan 

försöket startade.  
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Liksom beskrivet i avsnitt 6.1.2. hämtades Åby-ympen från inloppet till Tekniska verkens 

gödselbrunn. Nykvarnsympen hämtades i sin tur från högar med avvattnat slam som 

förvarades utomhus i anslutning till avloppsreningsverket. Under tiden provanalys av TS 

och VS utfördes placerades respektive ymp i värmeskåp (38°C) för att erhålla en lämplig 

miljö för mikroorganismerna och låta dem gasas av något.  

 

Då allt substrat fanns tillgängligt i frysen tinades lämplig mängd dagen innan uppstart. Se 

avsnitt 6.1.2. för beskrivning av substrat.  

6.2.4 Provtagning och analys 
Bestämning av producerad metan i torrötningsförsöket utfördes via tryckmätning och 

uttag av gasprov som sedan analyserades separat med en gaskromatograf (Clarus 550, 

Perkin Elmer, USA).  

 

Till uppsamling av gasprov för analys användes gastäta vialer med två olika storlekar. 

Vialerna hade tvättats och spolats med kvävgas innan användning. Valet av vialstorlek 

bestämdes med avseende på andel metan som producerades från substratet vid 

föregående provtagning. För att extrahera gas från testflaskorna för vidare överföring till 

vialer användes kanyl och spruta, 25 ml (Hamilton Bonaduz, Schweiz). 

 

 
Figur 20. Gasmätning och provtagning från en serie experimentflaskor vid det första satsvisa 

torrötningsförsöket. 
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Frekvens av provtagning och efterföljande analys styrdes av hur mycket gas som 

producerades. Övertrycket i flaskorna mättes digitalt med en tryckmätare (Testo AG, 

Tyskland) 1-3 gånger per vecka och mer sällan i slutet av försöksperioden till följd av att 

gasproduktionen avtog. Provtagning utfördes efter att trycket mätts, därefter utjämnades 

övertrycket i respektive flaska innan de återigen inkuberades i värmeskåpet. Metanhalten 

i vialerna analyserades av personal vid Tekniska verkens laboratorium med en 

gaskromatograf (Clarus 550, Perkin Elmer, USA). 

6.2.5 Avslut torrötning i värmeskåp 
Det satsvisa torrötningsförsöket som utfördes i värmeskåp avslutades efter 83 dagar. Vid 

den tidpunkten hade nedbrytningshastigheten avtagit i samtliga testserier, om än inte 

avstannat helt. Beslut för avslut togs genom att studera kurvorna för producerad metan. 

I samband med avslut analyserades TS/VS på rötrestblandningen (se analysresultat i 

avsnitt 8.4.1) från testserier med ymp från Åby samt testserie med inblandning av 20 % 

VS ymp från Nykvarn. Materialet användes sedan vid ympning i efterföljande 

torrötningsomgång.  

6.3 Satsvis torrötning AMPTS II 
Den andra satsvisa torrötningsomgången av avvattnad gödsel utfördes i ett system med 

kontinuerlig och automatisk gasmätning kallat AMPTS II, tillverkat av Bioprocess Control 

Sweden AB. Försöket baserades på resultatet från föregående batchomgång. Som ymp 

användes rötrest från föregående utrötning. Avsnittet redogör för material, 

försöksuppställning och analys. 

6.3.1 Försöksplanering 
Metod för den andra satsvisa torrötningsfösöket baserades på resultat från den första 

omgången samt värden från litteratur. För att uppskatta mängd recirkulerad rötrest som 

var lämplig att använda vid ympning studerades uppgifter från Chiumenti m.fl. (2017) 

som hade utfört fullskalig torrötning enligt garage-konceptet. Artikeln redovisade att 17-

70 % av rötrestens våtvikt recirkulerades i den storskaliga anläggningen, vidare 

anmärkte författarna även att andra hade återfört 10-20 % av rötrestens vikt i försök som 

utförts i labskala. Med hänsyn till den informationen, samt resultat från föregående 

omgång, beslutades att 15 % VS och 30 % VS från rötrest skulle användas som ymp vid 

omgång två. Försöket anpassades till att ympen var en begränsande faktor samt att högre 

inblandad andel organiskt material från ymp skulle kunna ge snabbare gasproduktion 

(som därmed skulle kunna förkorta uppehållstiden jämfört med föregående 

torrötningsomgång). 
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För att säkerställa att tillräcklig mängd ymp fanns tillgängligt utfördes beräkningar under 

planeringsfasen. Hälften av den totala mängden material som tillfördes testflaskorna vid 

uppstart av utrötningsförsöket i värmeskåp bedömdes vara åtkomligt som ympmaterial 

till AMPTS II. Detaljer kring dimensionering och utförda beräkningar återges i bilaga B. 

Lika stor mängd substrat (gödselblandning) som nyttjades i den första 

torrötningsomgången användes även i omgång två vilket gav totalt 11,70 g VS från gödsel 

i respektive testflaska.  

6.3.2 Försöksuppställning 
Den andra satsvisa torrötningsomgången utfördes med ett automatiserat 

utrötningssystem (AMPTS II) vilket utvecklats av Bioprocess Control Sweden AB. 

Systemet inkluderade tre enheter som illustreras i figur 21 där samtliga delar var 

sammankopplade med varandra. Enhet A bestod av ett tempererat vattenbad (38°C) för 

inkubering av testflaskor, enhet B var en koldioxidfälla och i enhet C mättes den bildade 

gasvolymen (Bioprocess Control Sweden AB, 2016). Testet utfördes under mesofila 

temperaturförhållanden utan mekanisk omrörning, istället skakades flaskorna dagligen. 

 

 
Figur 21. AMPTS II system med tre enheter: enhet A (tempererat vattenbad för testflaskor), enhet B (fixering 

av koldioxid) och enhet C (anordning för mätning av gasvolym) (Bioprocess Control Sweden AB, 2016). 
 

Försöksuppställningen bestod av två testserier samt en referensserie. Analogt med den 

första satsvisa torrötningsomgången mättes metanproduktionen från referensen för att 

kunna dra bort ympens bakgrundsproduktion i respektive testserie. I testserierna 

blandades ymp och substrat. Ympning utfördes med en blandning av rötrester från 

föregående torrötningsförsök i värmeskåp (se avsnitt 6.2.5). En övergripande beskrivning 

av ingående substratblandningar och referens visas i tabell 5 nedan. Respektive serie 

utfördes i triplikat, totalt användes nio glasflaskor. Detaljerad information om invägda 

mängder återges i bilaga B. 
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Tabell 5. Överskådlig beskrivning av de tre testserier (replikat av tre) som ingick i det automatiserade 
utrötningsförsöket. 

Serie Invägd mängd 

VS från 

substrat 

[g VS] 

Invägd mängd 

VS från ymp 

[g VS] 

TS-halt i 

testflaska 

[vikt-%] 

VS-halt i 

testflaska  

[% av TS] 

Referensserie ymp - 10,88 13,6 % 80 % 

Gödsel och 15 % VS 

ymp  

11,70 1,76 23 % 88 % 

Gödsel och 30 % VS 

ymp  

11,70 3,51 21 % 88 % 

 
Till koldioxidfixeringen i enhet B bereddes 720 ml 3 M NaOH-lösning med pH-indikator 

(fenolftalein) som räckte till 80 ml per replikat. Vidare vägdes önskad mängd substrat och 

ymp till testserierna och blandades i glasflaskor som rymde 594 ml. Till referensserien 

användes endast ymp.  När invägningen var färdig förslöts samtliga glasflaskor med 

gummiproppar och placerades i det uppvärmda vattenbadet i enhet A. För att säkerställa 

anaerob miljö kvävgasspolades varje serie i cirka 30 sekunder. Därefter anslöts enhet C 

(gasflödesmätaren) och det satsvisa torrötningsförsöket startade. 

6.3.3 Analys 
Den biogas som kontinuerligt producerades i flaskorna flödade via en slang från enhet A 

till enhet B där koldioxid fixerades. Fixeringen utfördes genom att koldixid löstes i luten 

och den kvarvarande metangasen leddes vidare till enhet C där gasflödet detekterades. 

Volymen gas som överfördes till enhet C mättes genom att en känd gasvolym trängde 

undan en känd mängd vatten. Antalet gånger detta skedde registrerades online. 

6.3.4 Avslut torrötning AMPTS II 
Vid dag 53 ansågs det andra satsvisa torrötningsförsöket vara avslutat. Det fastslogs i 

samråd med handledare (Sören Nilsson Påledal) genom att studera kurvor för 

metanproduktion, där nedbrytningshastigheten vid aktuell tidpunkt hade avtagit och 

kurvorna planat ut (se tolkning av resultat i avsnitt 8.4.2). 
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7 Systemstudie 
Detta kapitel beskriver de scenarier som undersökts samt de antaganden som gjorts för 

att undersöka möjligheterna för en centralt belägen torrötningsanläggning för avvattnad 

gödsel i Östergötland. Systemanalysen utfördes på tre olika scenarier som inkluderar 

olika metoder för hantering av gödsel. Dessa beskrivs mer utförligt i avsnitt 7.2. 

7.1 Det studerade fallet 
Systemanalysen baserades på ett geografiskt område i Östergötland i närheten av 

Linköping, som valdes i samråd med Erik Erjeby på grund av bra samordningsmöjligheter 

för biogasanläggningen med branschspecifika företag i och kring Linköping. Det antogs 

att området bestod av ett 20-tal gårdar som samarbetar och förser en teoretiskt centralt 

belägen biogasanläggning med gödsel från nötkreatur och svin, vilka står för den största 

andelen gödsel i Östergötland, se kapitel 3.1. Vidare baserades de utförda beräkningarna 

på samma fördelning av gödsel som i laborationsförsöken, det vill säga att 50 % av 

gödseln kom från nötkreatur och 50 % kom från svin. Som nämnts i avsnitt 1.3 antogs 

samtliga 20 gårdar ha en sammanlagd gödselproduktion på 100 000 ton flytgödsel per år. 

Detta innebar att gårdarna tillsammans producerade ungefär 4,5 % av Östergötlands 

totala gödselproduktion. 

  

Enligt Bauer m.fl. (2008) är den uppskattade fördelningen av massan i gödseln efter 

separation med skruvpress och rotationsskärm 80/20, där 20 % av gödselns våtvikt 

hamnar i den fasta fasen, hädanefter refererad till avvattnad gödsel. I denna systemstudie 

antogs det dock att endast en skruvpress användes men med samma fördelning som 

Bauer m.fl. (2008) beskriver. Den avvattnade gödseln antogs rötas genom antingen våt- 

eller torrötning. För att matcha fördelningen av våtvikten antogs de biogasanläggningar, 

som använder avvattnad gödsel som substrat (scenario 3), ha en kapacitet på 20 000 ton 

gödsel per år. I det fall där våtrötning av flytgödsel tillämpades antogs 

biogasanläggningen istället ha en kapacitet på 100 000 ton gödsel per år (scenario 2) 

medan det vid konventionell gödselhantering (scenario 1) antogs att all producerad 

gödsel spreds direkt på åkermarker. Vid beräkning av emissionerna användes för 

samtliga system omräkningsfaktorerna (17/14) och (44/28) för att omvandla kg NH3-N 

och N2O-N till kg NH3 och N2O. Därefter beräknades emissionerna av lustgas samt metan 

om till CO2-ekv per ton gödsel. De omräkningsfaktorerna som användes för detta finns i 

bilaga C. För samtliga system subtraheras även det kväve som avgick vid de olika 

delprocesserna. 

7.2 Scenarier 
Utifrån de antaganden som gjordes för systemstudien med tillhörande gårdar och 
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gödselproduktion togs tre olika scenarier fram. Det första scenariot inkluderade 

konventionell gödselhantering och användes som referens i systemstudien. Det andra 

scenariot inkluderade den i Sverige vanligt förekommande våtrötningstekniken där ej 

avvattnad flytgödsel antogs användas som substrat. Det tredje scenariot delades upp till 

två olika system där avvattnad gödsel användes som substrat. Det första systemet (3A) 

baserades på våtrötning av den avvattnade gödsel medan det andra systemet (3B) istället 

baserades på torrötning. I detta avsnitt presenteras de olika scenarierna, ett 

systemdiagram för varje scenario samt de antagna parametrar som användes vid 

beräkningar av emissioner av växthusgaser vid varje delprocess. Systemdiagrammet ger 

en överblick för vilka delprocesser som inkluderades i de olika systemen. 

 

7.2.1 Scenario 1 - konventionell gödselhantering 
Det första scenariot som studerades var konventionell gödselhantering och som i den här 

systemstudien användes som referenssystem. Systemet börjar efter att gödseln lämnat 

stallet och innefattar emissioner av växthusgaser vid lagring samt spridning av flytgödsel. 

Även emissioner för insatsen vid spridning inkluderades. Insatser i form av transporter 

på gården inkluderades inte i denna systemstudie då denna insats antogs ha en väldigt 

liten påverkan på det slutgiltiga resultatet. I figur 22 visas ett översiktligt systemdiagram 

för scenariot. 

 
Figur 22. Systemdiagram för scenario 1. 
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Lagring av gödsel 
Lagring av gödsel ger upphov till olika emissioner beroende på gödselns sammansättning 

samt hur gödseln lagras. I denna systemstudie antogs flytgödseln lagras under svämtäcke 

då 93 % av Sveriges producerade flytgödsel lagras med denna metod (Lantz & Björnsson, 

2016). I tabell 6 visas sammansättningen för flytgödsel från nöt och svin, vilket utförda 

beräkningar är baserade på. 

  

Tabell 6. Nöt- och svinflytgödsels sammansättning 

 Nötgödsel Svingödsel Enhet 
Våtvikt 50 000 50 000 ton 

TS 8 8 vikt-% 

VS 1 87 87 % av TS 

N-tot. 1 4 3,4 kg/ton 

NH4-N 2 2,3 2,4 kg/ton 

P 3 0,6 1,1 kg/ton 

K 3 4 1,6 kg/ton 
1. Naturvårdsverket, 2017 

2. Lantz & Björnsson, 2016 

3. Berglund, 2010 

  

Vid lagring av flytgödsel avgår kväve i form av ammoniak, NH3, som i sin tur bidrar med 

indirekta emissioner av lustgas, N2O. Avgången av ammoniak vid lagring utgör 3 

respektive 4 % av flytgödselns totala innehåll av kväve för nöt och svin (Karlsson & Rodhe, 

2002). De indirekta emissionerna av lustgas motsvarar enligt IPCC 1 % av det kväve som 

avgår i form av ammoniak medan de direkta emissionerna av lustgas som uppstår sattes 

till 0,5 % av gödselns totala kväveinnehåll (IPCC, 2017; Naturvårdsverket, 2017; Avfall 

Sverige, 2015; Rodhe m.fl., 2012b). 

  

Beräkningar för de emissioner av metan som sker vid lagring baserades på gödselns totala 

mängd VS, det teoretiskt maximala utbytet, B0, och en metanomvandlingsfaktor, MCF, 

enligt den metod som beskrivs av IPCC, se bilaga D (Rodhe m.fl., 2012b; IPCC, 2006). B0 

sattes i denna delprocess till 250 och 450 m3 CH4 per ton VS för nötflytgödsel respektive 

svinflytgödsel (Naturvårdsverket, 2017; Tufvesson m.fl., 2013). IPCCs schablonvärde för 

MCF är 10 % för flytgödsel vid en temperatur under 10°C medan den svenska 

klimatrapporteringen har satt MCF till 3,5 % (Lantz m.fl., 2009; Rodhe m.fl., 2012b). I 

denna systemstudie användes MCF baserad på den svenska klimatrapporteringen då 

detta värde är baserat på svenska förhållanden. I tabell 7 visas de använda 

emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, samt delprocessens emissioner per ton 

gödsel.  
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Tabell 7. Emissionsfaktorer samt beräknade emissioner vid lagring av flytgödsel 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,16 - 

N2O – indirekt 0,002 0,6 

N2O – direkt 0,024 8,7 

CH4 0,61 15,1 

Spridning av gödsel 
De emissioner som uppstår vid spridning av gödsel beror på gödselns sammansättning, 

spridningsteknik, gödselslag samt tidpunkt på året. Den ammoniak som avgår vid 

spridning baserades i denna systemstudie på IPCCs schablonvärde och sattes därför till 

10 % av NH4-N som finns i flytgödseln (Lantz & Björnsson, 2016). De indirekta 

emissionerna av lustgas sattes också efter IPCCs schablonvärde på 1 % av den mängd 

kväve som avgår i form av ammoniak (Lantz & Björnsson, 2016). IPCCs schablonvärde för 

de direkta emissionerna uppgår till 1 % av gödselns totala kväve. Detta värde används 

enligt Lantz och Björnsson (2016) sedan år 2015 för svenska klimatförhållanden. Vid 

spridning av gödsel ligger emissionerna av metan under 0,1 % i förhållande till de 

emissioner av metan som sker vid lagring och försummades därför i denna systemstudie 

(Rodhe et al, 2012b; Tufvesson m.fl., 2013). Drivmedelsförbrukningen för spridning av 

flytgödseln sattes till 3 kWh per ton gödsel och inkluderar transport till fält, lastning och 

spridning av flytgödseln (Lantz & Björnsson, 2016). I tabell 8 visas de använda 

emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, delprocessens drivmedelsförbrukning 

och emissioner per ton gödsel. 

  

Tabell 8. Emissionsfaktorer, drivmedelsförbrukning samt beräknade  

emissioner vid spridning av flytgödsel. 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,28 - 
N2O – indirekt 0,004 1,1 

N2O – direkt 0,056 16,6 

 kWh/ton  

Drivmedelsförbrukning 3,0 0,9 

7.2.2 Scenario 2 - våtrötning av flytgödsel 
Det andra scenariot börjar precis som i föregående scenario efter att gödsel lämnat stallet 

men innefattar även biogasproduktion genom våtrötning av flytgödsel samt transport av 

flytgödsel och rötrest. I figur 23 visas ett översiktligt systemdiagram för scenariot. 
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Figur 23. Systemdiagram för scenario 2, där delprocesserna som ingår i systemet visas. Systemutvidgningen 

visar även de delprocesser som inkluderas för att de olika systemen ska vara jämförbara. 

Lagring av gödsel 
De emissioner som uppstår vid konventionell lagring av flytgödsel beskrivs i avsnitt 7.2.1. 

I detta scenario antogs det att flytgödseln hämtas på gården och transporteras vidare till 

en centralt belägen våtrötningsanläggning där den används som substrat vid produktion 

av biogas. Det antogs att flytgödseln i detta scenario lagrades kortare tid på gårdarna 

innan den transporterades till biogasanläggningarna vilket innebar att emissionerna som 

sker i denna delprocess är lägre än i föregående scenario. På grund av den kortare 

lagringsperioden antogs det att endast 5 % av de emissioner som sker vid konventionell 

lagring av flytgödsel avgick i detta scenario (Lantz & Björnsson, 2016). I tabell 9 visas de 

använda emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, och delprocessens emissioner 

per ton gödsel. 

  

Tabell 9. Emissionsfaktorer samt beräknade kvarstående emissioner vid lagring av flytgödsel 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,0078 - 
N2O – indirekt 0,0001 0,03 

N2O – direkt 0,0015 0,43 

CH4 0,03 0,76 
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Transport av gödsel 
Den externa transporten mellan gård och anläggning kan ske med antingen last- eller 

tankbil (Berglund & Börjesson, 2003). I detta scenario antogs flytgödseln transporteras 

med tankbil som drivs på diesel och som har en lastkapacitet på 35 ton (Tufvesson m.fl., 

2013). Drivmedelsförbrukningen sattes till 4,5 kWh per km inklusive tom returtransport 

(Tufvesson m.fl., 2013). Det genomsnittliga avståndet mellan gårdarna och anläggningen 

antogs vara 10 km enkel väg, då transportavståndet vanligtvis varierar mellan 3 till 15 km 

men kan i specifika fall vara upp emot 25 km (Börjesson & Berglund, 2003). I tabell 10 

visas drivmedelsförbrukningen, uttryck i kWh per ton gödsel, samt delprocessens 

emissioner per ton gödsel. 

  

Tabell 10. Drivmedelsförbrukning samt beräknade emissioner vid transport av flytgödsel och rötrest. 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Drivmedelsförbrukning 2,6 0,78 

Biogasproduktion 
Vid produktion av biogas påverkar anläggningens utformning och valet av substrat hur 

mycket energi som krävs för att producera biogas och biogödsel, där värme behövs för 

bland annat hygienisering och uppvärmning medan el används till exempelvis pumpning 

och omrörning. El- och värmebehovet vid produktion av biogas genom våtrötning baseras 

på genomsnittlig data för våtrötning från tidigare studier (Feiz m.fl., 2016). Värmebehovet 

sattes därmed till 150 kWh per ton gödsel medan anläggningens elbehov antogs vara 40 

kWh per ton gödsel (Feiz m.fl., 2016). I tabell 11 visas energianvändningen för el och 

värme per ton gödsel samt delprocessens emissioner per ton gödsel vid produktion av 

biogas. Tabell 11 inkluderar även det metanläckage som sker på anläggningen och som i 

denna systemstudie antogs vara 1 % av den totala mängden biogas som producerades 

(Feiz m.fl., 2016). Den producerade mängden biogas beräknades med hjälp av mängden 

gödsel samt ett bestämt metanutbyte som i denna systemstudie baserades på 

medelvärdet från det laborativa våtrötningsförsök som utfördes. Det antogs, efter samtal 

med Sören Nilsson Påledal, att 80 % av laborationsförsökets metanutbyte kunde uppnås 

på en storskalig våtrötningsanläggning och utbytet sattes därför till cirka 200 m3 CH4 per 

ton VS. Den totala biogasproduktionen blev därmed cirka 2,3 miljoner m3 biogas, varav 

60 % metan. 
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Tabell 11. Energianvändning, emissionsfaktor för metanläckage  

och beräknade emissioner vid våtrötning av flytgödsel 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Värme 150 8,1 

Elektricitet 40 2,5 

 kg/ton  

Metanläckage 0,1 2,5 

  

För att kunna jämföra de olika systemen inkluderades användningen av den producerade 

biogasen i en systemutvidgning, där biogasen antogs uppgraderas och därefter ersätta 

motsvarande mängd fossila bränslen. Uppgraderingen antogs ske med hjälp av en 

vattenskrubber, som är en vanligt använd uppgraderingsmetod i Sverige (Lantz & 

Björnsson, 2016). I tabell 12 visas energianvändningen för elektricitet och värme samt 

det metanläckaget som sker vid uppgraderingen. Den uppgraderade biogasen 

motsvarade cirka 14 miljoner kWh. 

  

Tabell 12. Energianvändning, emissionsfaktor för metanläckage  

och beräknade emissioner vid uppgradering av biogas. 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Värme 0 0 

Elektricitet 0,25 0,016 

 kg/ton  

Metanläckage 0,1 2,5 
 

Lagring av rötrest 
Vid rötning ändras substratets sammansättning vilket påverkar de emissioner av 

växthusgaser som sker efter rötning då kväve blir mer växttillgängligt (Berglund, 2014). 

Enligt Bioenergiportalen (2013) är TS-halten för rötresten ca 66 % av det ursprungliga 

substratets och VS-halten antogs vara detsamma som innan rötning, det vill säga 87 % av 

TS. Den viktreduktion som sker i rötkammaren försummades i denna systemstudie, vilket 

innebär att ett ton gödsel antogs motsvarar ett ton rötrest (Berglund, 2014). I tabell 13 

visas rötrestens antagna sammansättning i detta scenario. 
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Tabell 13. Rötrestens sammansättning efter våtrötning av flytgödsel. 

 Nötgödsel Svingödsel Enhet 
Våtvikt 50 000 50 000 ton 

TS 5,3 5,3 vikt-% 

VS 1 87 87 % av TS 

N-tot. 1 4 3,4 kg/ton 

NH4-N 2 3 2,6 kg/ton 

P 3 0,6 1,1 kg/ton 

K 3 4 1,6 kg/ton 
1. Berglund, 2014 

2. Lantz & Björnsson, 2016 

3. Berglund, 2010 

  

Rötresten antogs precis som flytgödsel lagras under svämtäcke och emissionerna vid 

lagring av rötresten beräknades därmed med samma data som vid lagring av flytgödsel, 

se avsnitt 7.2.1. Det teoretiskt maximala utbytet för rötresten sattes dock till 120 Nm3 CH4 

per ton VS, vilket baserades på tidigare svenska utrötningsförsök (Berglund, 2014). Det 

lägre metanutbytet för rötresten jämfört med flytgödsel beror på att mycket organiskt 

material redan brutits ner i rötningsprocessen. I tabell 14 visas de använda 

emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, samt delprocessens emissioner per ton 

gödsel. 

  
Tabell 14. Emissionsfaktorer samt beräknade emissioner vid lagring av rötrest. 

Emissioner kg/ton gödsel kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,16 - 
N2O – indirekt 0,002 0,6 

N2O – direkt 0,029 8,6 

CH4 0,14 3,5 

Spridning av rötrest 
Vid beräkning av de emissioner som uppstår vid spridning av rötrest antogs avgången av 

ammoniak samt indirekta och direkta emissioner av lustgas vara detsamma som vid 

spridning av flytgödsel (Lantz & Björnsson, 2016). Precis som i föregående scenario 

försummades metan och drivmedelsförbrukningen var detsamma som vid spridning av 

flytgödsel. I tabell 15 visas de använda emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, 

samt delprocessens emissioner per ton gödsel. 
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Tabell 15. Emissionsfaktorer, drivmedelsförbrukning samt beräknade  

emissioner vid spridning av rötrest. 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton 
NH3 0,18 - 
N2O – indirekt 0,002 0,7 
N2O – direkt 0,055 16,3 
 kWh/ton  
Drivmedelsförbrukning 3,0 0,9 

7.2.3 Scenario 3 - rötning av avvattnad gödsel 
Det tredje scenariot baserades på att gödseln separeras på gården och där den avvattnade 

gödseln används som substrat vid produktion av biogas genom antingen våt- eller 

torrötning. Scenariot delades därför upp i två delsystem där det första systemet (3A) 

inkluderade våtrötning medan det andra systemet (3B) istället inkluderade torrötning. 

Majoriteten av delprocesserna var detsamma för båda delsystemen. I figur 24 visas ett 

översiktligt systemdiagram för biogassystemet.  

 
Figur 24. Systemdiagram för scenario 3, där samtliga delprocesser som ingår i biogassystemet visas. 

Systemutvidgningen visar även de delprocesser som inkluderas för att de olika systemen ska vara 

jämförbara. 

Separation av gödsel 
I denna systemstudie antogs det att en skruvpress användes för separationen av gödsel, 

där valet baserades på samtal med Sören Nilsson Påledal samt att tekniken användes för 

att separera den nötgödsel som användes i laborationsförsöken och är vanligt 
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förekommande bland de gårdar i Östergötland som idag tillämpar separation av gödsel 

(Mats Jonasson, personlig kommunikation). En skruvpress har en relativt låg 

energiförbrukning, runt 0,4-0,5 kWh per ton ingående gödsel, och är enkel för operatörer 

att underhålla (Eriksson & Runevad, 2016). I denna systemstudie sattes 

energiförbrukningen för separation därmed till 0,4 kWh per ton ingående gödsel. I tabell 

16 visas energianvändningen under separationen. 

  

Tabell 16. Energianvändning och beräknade emissioner vid separation av gödsel. 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Energiförbrukning 0,4 0,025 

  

Fördelningen av de olika faserna efter separation av gödseln baserades på uppgifter från 

Bauer m.fl. (2008), se kapitel 5 och 7.1. I tabell 17 visas sammansättningen för de båda 

faserna. TS- och VS-halten för den avvattnade gödseln baserades på TS och VS-halten för 

gödselblandningen (gödsel från nötkreatur och svin) som användes i laborationsförsöken 

och sattes till 26 respektive 90 %. För vätskefasen antogs TS vara 3,5 % medan VS sattes 

till 86 %, vilket baserades på uppgifter från Bauer m.fl. (2008). Koncentrationen av de 

olika näringsämnena som fanns i respektive fas baserades också på uppgifter från Bauer 

m.fl. (2008). 

  

Tabell 17. Sammansättning för avvattnad gödsel och vätskefasen. 

 Avvattnad gödsel Vätskefas  
 Nötgödsel Svingödsel Nötgödsel Svingödsel Enhet 
Våtvikt 10 000 10 000 40 000 40 000 ton 
TS 26 26 3,5 3,5 vikt-% 
VS 1 90 90 86 86 % av TS 
N-tot. 1 4,4 3,7 3,8 3,2 kg/ton 
NH4-N 1 2,8 2,4 2,5 2,6 kg/ton 
P 1 1,3 2,3 0,5 0,8 kg/ton 
K 1 3,8 1,5 3,9 1,6 kg/ton 

1. Bauer m.fl., 2008 

Lagring av avvattnad gödsel och vätskefas 
De emissioner som uppstår vid lagring av avvattnad gödsel samt vätskefasen beräknades 

baserat på fastgödsel respektive flytgödsel från nöt och svin. Emissionsfaktorerna vid 

lagring av vätskefasen antogs därmed vara detsamma som i avsnitt 7.2.1 medan 

emissionsfaktorn vid lagring av avvattnad gödsel antogs uppgå till 20 % av gödselns totala 

innehåll av kväve (Karlsson & Rodhe, 2002). För den avvattnade gödseln sattes MCF till 2 

% av det teoretiskt maximala utbytet och baserades på uppgifter för fastgödsel 

(Naturvårdsverket, 2017) medan MCF för vätskefasen antogs vara densamma som för 
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flytgödsel. Det teoretiskt maximala utbytet antogs vara detsamma som i avsnitt 7.2.1. I 

tabell 18 visas de använda emissionsfaktorerna, uttryckta i kg per ton gödsel, samt 

delprocessens emissioner per ton gödsel. 

  

Tabell 18. Emissionsfaktorer och beräknade emissioner vid lagring av avvattnad gödsel och vätskefasen. 

 Avvattnad gödsel Vätskefas 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton kg/ton kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,049 - 0,15 - 
N2O – indirekt 0,00003 0,0095 0,0019 0,57 

N2O – direkt 0,0016 0,47 0,028 8,25 

CH4 0,058 1,45 0,26 6,54 

Transport av avvattnad gödsel 
Den externa transporten mellan gård och anläggning antogs i detta scenario ske med 

lastbil som drivs på diesel med en lastkapacitet på 15 ton (Tufvesson m.fl., 2013). 

Drivmedelsförbrukningen baserades på uppgifter vid transport av fastgödsel och antogs 

vara 3,5 kWh per km inklusive tom returtransport (Tufvesson m.fl., 2013). 

Transportavståndet mellan gårdarna och biogasanläggningen antogs var detsamma som 

i föregående scenario. I tabell 19 visas drivmedelsförbrukningen för transporten för 

avvattnad gödsel, uttryckt i kWh per ton gödsel, samt delprocessens emissioner per ton 

gödsel. 

  

Tabell 19. Drivmedelsförbrukning och beräknade emissioner vid  

transport av avvattnad gödsel och rötrest. 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Drivmedelsförbrukning 4,7 1,1 

Biogasproduktion 
Energianvändningen vid produktion av biogas påverkas av anläggningens utformning och 

valet av substrat oavsett om produktionen sker genom våt- eller torrötning. För system 

A, som använder våtrötning, antogs el- och värmebehovet per ton gödsel vara detsamma 

som vid våtrötning av flytgödsel. Valet av torrötningsteknik för system B antogs vara 

pluggflöde, se avsnitt 4.2 för mer detaljerad beskrivning. El- och värmebehovet vid 

torrötning baseras på genomsnittlig data från tidigare studier (Feiz m.fl., 2016). För 

system B antogs el- och värmebehovet vara 24 respektive 90 kWh per ton gödsel. För båda 

systemen inkluderades hygienisering samt övriga stödprocesser i el- och värmebehovet. 

I tabell 20 visas energianvändningen per ton gödsel för el och värme samt delprocessens 

emissioner per ton gödsel. Tabell 20 visar även de metanläckage som sker under 

biogasproduktion för båda delsystemen och antogs även i detta scenario vara 1 % av den 

totala mängden producerad biogas. Biogasutbytet för båda delsystemen baserades på 
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laborationsförsöken, där utbytet för system A var detsamma som i scenario 2. Utbytet för 

system B antogs, efter samtal med Sören Nilsson Påledal, istället vara 70 % av 

laborationsförsökets biogasutbyte och sattes därför till ungefär 170 m3 per ton VS. Den 

totala biogasproduktionen för delsystem A blev därmed drygt 1,5 miljoner m3 biogas 

medan delsystem B producerade cirka 1,3 miljoner m3 biogas. 

  

Tabell 20. Energianvändning och beräknade emissioner vid rötning av avvattnad gödsel. 

 System A System B 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Värme 150 8,1 90 4,86 

Elektricitet 40 2,5 25 1,58 

 kg/ton  kg/ton  

Metanläckage 0,3 8,3 0,3 7,3 

  

Den producerade biogasen antogs, enligt tidigare beskriven systemutvidgning, ersätta 

motsvarande mängd fossila bränslen. Energianvändningen och metanläckaget vid 

uppgradering för detta scenario visas i tabell 21. Den uppgraderade biogasen motsvarar 

cirka 9 miljoner kWh för system A och 8 miljoner kWh för system B. 

  

Tabell 21. Energianvändning och beräknade emissioner vid uppgradering av biogas. 

 System A System B 

 kWh/ton kg CO2-ekv/ton kWh/ton kg CO2-ekv/ton 

Värme 0 0 0 0 

Elektricitet 0,25 0,015 0,25 0,015 

 kg/ton  kg/ton  

Metanläckage 0,3 8,3 0,3 7,3 

Lagring av rötrest 
Rötrestens sammansättning efter rötning av den avvattnade gödseln beräknas på samma 

sätt som för rötresten efter våtrötning, se avsnitt 7.2.1. Rötrestens TS- och VS-halt 

baserades på laborationsförsöken och beräknades sedan på samma sätt som i scenario 2. 

Tabell 22 visar rötrestens antagna sammansättning efter våt- och torrötning av avvattnad 

gödsel och antog vara detsamma för båda systemen (A och B). 
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Tabell 22. Rötrestens antagna sammansättning efter rötning av avvattnad gödsel 

 Nötgödsel Svingödsel Enhet 
Våtvikt 10 000 10 000 ton 

TS 17,2 17,2 vikt-% 

VS 1 90 90 % av TS 

N-tot. 1 4,4 3,7 kg/ton 

NH4-N 3,3 2,8 kg/ton 

P 1,3 2,3 kg/ton 

K 3,8 1,5 kg/ton 
1. Lantz & Björnsson, 2016 
 

Emissionerna vid lagring av rötresten för system A beräknades med samma data som i 

scenario 2 medan emissionerna för system B baserades på uppgifter för fastgödsel. Det 

teoretiskt maximala metanutbytet för rötresten sattes till 120 Nm3 CH4/ton VS för båda 

systemen (Berglund, 2014). I tabell 23 visas de använda emissionsfaktorerna, uttryckta i 

kg per ton gödsel samt delprocessens emissioner per ton gödsel. 

  

Tabell 23. Emissionsfaktorer och beräknade emissioner vid lagring av rötrest  

efter rötning av avvattnad gödsel. 

 System A System B 

Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton kg/ton kg CO2-ekv/ton 

NH3 0,17 - 0,98 - 
N2O – indirekt 0,002 0,6 0,013 3,8 

N2O – direkt 0,032 9,4 0,032 9,44 

CH4 0,47 11,7 0,27 6,7 

Spridning av rötrest 
Beräkningarna för emissionerna av lustgas baserades på samma faktorer som vid 

spridning av flytgödsel då dessa enligt Rodhe m.fl. (2012b) gäller för alla typer av 

stallgödsel. För system A antogs emissionsfaktorn för avgången av ammoniak från 

rötresten vara detsamma som för flytgödsel medan den för system B sattes till 20 % av 

det ammoniumkväve som finns i rötresten (Lantz & Björnsson, 2016). Emissionerna av 

metan försummade även i det här scenariot. 

  

Drivmedelsförbrukningen för spridning av rötresten i system A antogs vara detsamma 

som i föregående scenario medan den för system B istället antogs vara 3,6 kWh per ton, 

vilket baserades på spridning av fastgödsel (Lantz & Björnsson, 2016). 

Drivmedelsförbrukningen för spridning av vätskefasen antogs vara detsamma som vid 

spridning av flytgödsel. I tabell 24 visas de använda emissionsfaktorerna, uttryckta i kg 

per ton gödsel, samt delprocessens emissioner per ton gödsel. 
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Tabell 24. Emissionsfaktorer och beräknade emissioner per ton gödsel vid spridning av rötrest och vätskefas. I 

tabellen redovisas de totala emissionerna för system A och B. 

 System A System B 
Emissioner kg/ton kg CO2-ekv/ton kg/ton kg CO2-ekv/ton 
NH3 0,32 - 0,37 - 
N2O – indirekt 0,0041 1,2 0,005 1,4 
N2O – direkt 0,055 16,3 0,055 16,0 
 kWh/ton  kWh/ton  
Drivmedelsförbrukning 3 0,91 3,1 0,94 

 

  



71 
 

8 Resultat och diskussion för laborationsförsök 
I följande kapitel redovisas analysresultat och diskussion för de laborationsförsök som 

utfördes i labskala; kontinuerlig våtrötning och satsvis torrötning. I slutet av kapitlet 

återfinns laborationsförsöken sammanfattade tillsammans med förslag på framtida 

försök.  

8.1 Intervall för metanproduktion 
Med hänsyn till beskrivning av metanutbyte för nötgödsel och svingödsel från Ahlberg 

Eliasson m.fl. (2017), Carlsson och Uldal (2009), Schnürer och Jarvis (2017) samt 

Nordberg och Nordberg (2007)  (se detaljer kring metanutbyte i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2) 

ansågs en bra nivå för metanproduktion från gödselblandningen vara inom intervallet 

200-300 Nml CH4/g VS. Det var således det intervall som användes för att bedöma nivån 

av metanproduktion från givna resultat i labskala med kontinuerlig våtrötning och satsvis 

torrötning. 

8.2 Kontinuerlig våtrötning 

8.2.1 Substratets TS/VS  
I tabell 25 visas analysresultat av TS/VS för substratet som användes vid det 

kontinuerliga våtrötningsförsöket. Det hygieniserade substratet från 

samrötningsanläggningen hade lägre TS-halt jämfört med resultat från analys av 

gödseltyperna. Detta var ett väntat resultat eftersom det hygieniserade substratet var i 

flytande form och gödseln var fast. Det kan jämföras med definition från Linné m.fl. (2008) 

där fastgödsel beskrivs med TS-halt > 20 %. Vidare visade samtliga material ett högt 

innehåll av VS vilket är önskvärt i en biogasprocess. 

 
Tabell 25. Analysresultat av TS/VS för det kontinuerliga våtrötningsförsöket. 

  TS (vikt-%) VS (% av TS) 

Hygieniserat substrat från Åby samrötningsanläggning 14,1 % 92 % 

Avvattnad kogödsel 28,1 % 90 % 

Stallgödsel från svin 23,9 % 89 % 
 

8.2.2 Biogasproduktion 
I figur 25 visas medelvärdet av biogasproduktionen för respektive våtrötningsreaktor 

(analysdata för tre HRT vilket totalt omfattade dag 27-117). Modifiering av data utfördes 

för de dagar då mätning av gasflödet inte var fullständigt. Berörda dagar sammanfattas i 

tabell 26 nedan.  
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Tabell 26. Sammanställning av data som exkluderats från figur 25 till följd av ofullständig gasmätning. 
  Berörd bioreaktor Orsak till exkluderad data 

Dag 40–41 

(HRT 1) 

Experimentreaktorn Problem med skumbildning som förhindrade att 

gasen leddes vidare till gasflödesmätaren. 

Dag 92 

(HRT 3) 

Kontrollreaktorn och 

experimentreaktorn 

Metansensorer och övervakningsprogram 

startades om under dagen. All gasproduktion 

registrerades inte för aktuell dag. 

 

Kontrollreaktorn hade i genomsnitt producerat 22,6 N liter biogas/dag och motsvarande 

medelvärde för experimentreaktorn var 25,9 N liter biogas/dag. Resultatet visade att 3,3 

N liter gas/dag hade producerats i medeltal från gödsel över tre HRT. En tillsats av 

avvattnad gödsel gav således 3,3 N liter högre biogasproduktion per dag. 

 

 

Figur 25. Genomsnittlig biogasproduktion för kontrollreaktorn (svart stapel), experimentreaktorn (grön 

stapel) och gödsel (lila stapel) med avseende på HRT. 

8.2.3 Specifik gasproduktion 
Den specifika biogasproduktionen från våtrötningsreaktorerna illustreras i figur 26 

nedan. Grafen visar Nml per g VS som funktion av tid och beskriver hur mycket biogas 

som producerades per mängd tillförd organiskt material. Den inledande delen av den 
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specifika gasproduktionskurvan (dag 0-26) visar uppstartsfas och den period då 

reaktorerna tillfördes lika stor belastning för att åstadkomma en stabil och jämn process.  

  

Den experimentella försöksperioden startade dag 27 då belastningen för 

experimentreaktorn ändrades till 4,80 g VS/liter och dag genom att addera en blandning 

av avvattnad kogödsel och stallgödsel från svin till substratet. Belastningen för 

kontrollreaktorn förblev 3,80 g VS/liter och dag. Den ökade belastningen påverkade 

experimentreaktorn med responsen av lägre specifik gasproduktion i jämförelse med 

kontrollreaktorn. Det kan bero på att gödselns sammansättning inte var lika lättillgänglig 

vid nedbrytning samt att materialet redan har genomgått en nedbrytning i djurets 

tarmsystem vilket medför att det generellt inte är lika energirikt som det substrat som 

tillfördes kontrollreaktorn.  

 

 
Figur 26. Specifik biogasproduktion från kontrollreaktorn och experimentreaktorn.  

Skumbildning uppstod i reaktorerna vilket främst påverkade den experimentella 

reaktorn då den dagligt producerade gasen förhindrades att ledas vidare till 

gasflödesmätaren och metansensorn (dag 40-41). Data över experimentreaktorns 

gasproduktion förlorades till följd av det. Som åtgärd för skumbildningen sänktes den 

aktiva volymen från 8,9 liter till 7,6 liter i samtliga reaktorer (dag 41). För att dämpa 

vidare skumbildning ökades omrörningshastigheten från 160 varv per minut till 180 varv 

per minut. I förebyggande syfte installerades även en slamfälla i experimentreaktorn. 
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Vidare ökades omrörningshastigheten till 240 varv per minut under ett par minuter innan 

helgen, detta för att reducera mängd bildat skum så att extra matvolym enklare kunde tas 

ut inför helgen. 

 

Den specifika biogas- och specifika metanproduktionen från gödsel som producerades vid 

respektive HRT visas i figur 27. Den specifika biogasproduktionen från gödsel var i 

medeltal (för tre HRT) 423 Nml/g VS och den specifika metanproduktionen från gödsel 

var i genomsnitt 246 Nml CH4/g VS. Det är ett bra resultat då metanproduktionen var 

inom intervallet 200-300 Nml CH4/g VS som efter litteratursökning uppskattades kunna 

produceras från en blandning av nötgödsel och svingödsel.  

 

 
Figur 27. Genomsnittlig specifik biogasproduktion (blå stapel) och specifik metanproduktion (röd stapel) 

från gödsel med avseende på HRT. Medelvärdet för samtliga HRT beräknades och återfinns längst till höger i 
stapeldiagrammet. 

Att den specifika metanproduktionen från gödseln blev högre för varje HRT kan även 

illustreras via den dagliga produktionen i figur 28 nedan. Metanproduktionen från 

gödseln var jämn genom hela försöket om än något högre under HRT 3 vilket kan bero på 

att det vid dag 101-105 observerades temporärt lägre gasproduktion i kontrollreaktorn 

till följd av problem med omrörare.  
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Figur 28. Specifik metanproduktion från avvattnad gödsel i experimentreaktorn. 

8.2.4 Utrötningsgrad och rötrestens TS/VS 
Beräkning av utrötningsgraden ger ett approximativt mått på hur mycket av det organiska 

materialet i substratet som har omvandlats till gas i nedbrytningsprocessen (Ahlberg 

Eliasson, 2015). Resultatet visas i figur 29 och kan användas för att utvärdera processens 

effektivitet. Grafen visar en marginellt högre utrötningsgrad i kontrollreaktorn jämfört 

med experimentreaktorn. I genomsnitt rötades 75 % av det organiska materialet i 

kontrollreaktorn jämfört med motsvarande medelvärde 74 % i experimentreaktorn. För 

en stabil biogasprocess är utrötningsgraden ofta kring 50-70 % (Schnürer & Jarvis, 2017). 

Med hänsyn till det och att processen har varit stabil genom hela försöket bedöms 

utrötningsgraden vara på en bra nivå. Den något lägre utrötningsgraden för 

experimentreaktorn var troligtvis en effekt av att gödsel har tillförts substratet vilket kan 

bestå av inert material som inte bidrog till gasproduktionen. Det kan till exempel vara 

inslag av sand och grus, men även organiskt material som är tidskrävande att bryta ned i 

rötkammaren. Svårnedbrytbara material kan vara komponenter från foderrester eller 

bäddmaterial som innehåller cellulosa eller lignin. 
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Figur 29. Utrötningsgraden för experimentreaktorn (grön kurva) och kontrollreaktorn (svart kurva).  

Analysresultat för rötrestens TS visas grafiskt i figur 30 och resultat för rötrestens VS 

illustreras i figur 31 som funktion av tid. Tillsats av avvattnad gödsel i 

experimentreaktorn bidrog till en kontinuerligt högre TS-halt i reaktorn. Det tyder på att 

koncentrationen av avvattnad gödsel ackumulerades i experimentreaktorn över tid vilket 

även utmärkte sig på viskositeten som upplevdes något mer trögflytande i jämförelse med 

kontrollreaktorns rötrest.  Även kontrollreaktorns TS-halt ökade, om än långsamt. VS-

halten var konstant högre i experimentreaktorns rötrest jämfört med motsvarande halt i 

kontrollreaktorn. 
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Figur 30. Resultat från analys av rötrestens TS-halt i kontrollreaktorn och experimentreaktorn. 

 

 
Figur 31. Resultat från analys av rötrestens VS-halt i kontrollreaktorn och experimentreaktorn. 

 



78 
 

8.2.5 Gassammansättning 
Från regelbundet samlingsprov analyserades föreningarna metan (CH4), koldioxid (CO2), 

syrgas (O2), svavelväte (H2S) och övriga gaser (BAL). Samlingsprovet var viktigt för att 

analysera halten av svavelväte, men även som kontroll av metanmätningen som utfördes 

online. Analysresultat från försöksperioden visade att gasen höll jämn kvalitet i båda 

våtrötningsreaktorerna. Halten av svavelväte var stabilt mycket låg genom hela 

försöksperioden (i medeltal 7 ppm), se figur 32. Svavelväte är en gas som produceras då 

proteinrika substrat bryts ned i reaktorn, där för höga koncentrationer kan vara skadligt 

för biogasprocessen (Gerardi, 2003). Analysresultatet kan jämföras med observerade 

värden av svavelväte som beskrivs av Ahlberg Eliasson (2015), där anläggningar som 

samrötade gödsel rapporterades ha uppmätta värden av svavelväte inom intervallet 500-

1000 ppm. Den låga koncentrationen av svavelväte i laborationsförsöket var troligtvis en 

följd av att processhjälpmedel blandades in med substratet. Genom att tillföra järn till 

processen skapas en fällning av järnsulfid vilket medför reducerad halt av svavelväte 

(Moestedt m.fl., 2013). 

 

 
Figur 32. Analysresultat av svavelväte (H2S) från samlingsprov för experimentreaktorn (grön kurva) och 

kontrollreaktorn (svart kurva). 

8.2.6 pH, alkalinitet och VFA 
I figur 33 presenteras resultat från pH-analyser. PH-värdet varierade mellan 7,5–8,1 för 

kontrollreaktorn och 7,5–8,0 för experimentreaktorn vilket bedöms vara stabila värden 

genom hela försöket. De båda reaktorerna hade ett medelvärde på pH 7,8. 
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Figur 33. Analysresultat av pH som funktion av tid för experimentreaktorn (grön kurva) och kontrollreaktorn 

(svart kurva). 

Resultatet som presenteras i figur 34 visar att alkaliniteten varierade i intervallet 12000–

14000 mg HCO3/liter för båda våtrötningsreaktorerna. Efter tre HRT var medelvärdet av 

den totala alkaliniteten för de båda CSTR cirka 13000 mg HCO3/liter. Den totala 

alkaliniteten rekommenderas att vara inom intervallet 5000–20000 mg HCO3/liter för att 

biogasprocessen ska klassas som stabil (Schnürer & Jarvis, 2017), vilket uppfylls genom 

hela våtrötningsförsöket. Med hänsyn till medelvärdet för de båda reaktorerna bedöms 

alkaliniteten vara på en stabil nivå. En hög alkalinitet motsvarade en god buffertförmåga 

för den anaeroba processen vilket var viktigt för att bevara ett jämnt pH. 
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Figur 34. Analysresultat av alkalinitet för experimentreaktorn (grön kurva) och kontrollreaktorn (svart 

kurva). 

Resultat från analys av flyktiga fettsyror (VFA) påvisade endast låga koncentrationer i 

respektive reaktor. Att VFA vid 15 av 17 mättillfällen låg under detektionsgränsen tyder 

på att mikroorganismerna kunde hantera syrahalten i rötkamrarna samt att alkaliniteten 

hade god buffertförmåga. I figur 35 presenteras summerad data från analys av VFA i 

experimentreaktorn respektive kontrollreaktorn över tid. Vid dag 27 observerades en 

liten ökning av VFA för båda reaktorerna som bestod av ättiksyra. Det är vanligt med 

förekomst av ättiksyra för processer med pH nära 8,0 (Appels m.fl., 2008). 

Koncentrationen av ättiksyra var under detektionsgränsen vid nästa analystillfälle och 

var så under resterande tidsperiod.  
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Figur 35. Låga halter av VFA för experimentreaktorn (grön kurva) och kontrollreaktorn (svart kurva). 

8.2.7 Ammoniumkväve och ammoniak 
I figur 36 visas resultat från analys av ammoniumkväve (NH4-N) och ammoniak (NH3-N) 

för kontrollreaktorn och experimentreaktorn. I genomsnitt var nivån av ammoniumkväve 

2820±420 mg NH4-N/kg för kontrollreaktorn och motsvarande medelvärde för 

experimentreaktorn var 2940±440 mg NH4-N/kg. Den ökade ammoniumhalten i 

experimentreaktorns rötrest motsvarade i genomsnitt 4 % mer växttillgängligt kväve. 

Båda reaktorernas ammoniumhalt bedöms vara på stabil nivå. Ahlberg Eliasson m.fl. 

(2017) beskriver höga värden av ammoniumkväve i en fullskalig process, 3200-4400 mg 

NH4-N/liter, utan indikation på processtörning. Således bedöms halten av 

ammoniumkväve i försöket inte vara kritiskt för biogasprocessen. 

 

Vidare beräknades koncentration av ammoniak med hänsyn till pH, ammonium och 

temperatur. Ammoniak var i medeltal cirka 270 mg NH3/liter för båda bioreaktorerna. 

Höga värden observerades i samband med högt pH eftersom att den kemiska jämvikten 

förskjuts mot ammoniak vid högre pH-förhållanden (Schnürer & Jarvis, 2017). Då 

biogasprocessen inte visade någon förändring som indikerade inhibering av 

mikroorganismerna bedöms halten ammoniak inte vara toxisk för processen. 
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Figur 36. Analysresultat av ammoniumkväve (röd graf) och ammoniak (blå graf) för experimentreaktorn 

(streckad linje) och kontrollreaktorn (heldragen linje). 

8.2.8 Utvärdering av våtrötningsförsöket 
Att tillsätta avvattnad gödsel till substratet gav upphov till cirka 3,3 N liter högre 

gasproduktion per dag i experimentreaktorn (jämfört med kontrollreaktorn). Vidare 

uppskattades bidraget från gödsel (i genomsnitt) ha gett upphov till specifik 

metanproduktion motsvarande 246 Nml CH4/g VS. Det var ett bra resultat som var inom 

rimligt intervall för en välfungerande biogasprocess (200-300 Nml CH4/g VS). Vidare var 

utrötningsgraden 75 % för kontrollreaktorn respektive 74 % för experimentreaktorn. Att 

tillsats av avvattnad gödsel inte ökade utrötningsgraden i experimentreaktorn var 

troligtvis en effekt av att gödsel kan bestå av svårnedbrytbara material som cellulosa eller 

lignin, samt att gödseln redan har genomgått en degradering i djurets mage.  

 

Biogasproduktionen var relativt jämn genom hela försöket, trots skumbildning i främst 

experimentreaktorn strax efter att matning med gödsel startade och gasproduktionen 

ökade. Problemet med skumbildning avtog när nivån sänktes i reaktorerna. De analyser 

som utfördes (VFA, alkalinitet, pH, kväve) visade alla stabila värden och indikerade inga 

processtörningar.   
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8.3 Satsvis torrötning värmeskåp 

8.3.1 TS/VS på ymp och substrat 
Analysresultat av TS/VS för ympsorter och substrat som användes i den första satsvisa 

torrötningsomgången presenteras i tabell 27 nedan. Då lika andelar gödsel användes i 

torrötningsförsöket presenteras även medelvärdet av TS och VS för gödselblandningen. 

Analysresultatet visade låg TS-halt i ympen från Åby och hög TS-halt i resterande material. 

Det överensstämde med förväntningar då ympen från Åby var flytande och substrat samt 

ymp från Nykvarn var av stapelbar karaktär. 

 
Tabell 27. Analysresultat av TS/VS för ymp och substrat som  
ingick i den första satsvisa torrötningsomgången. 

 TS (vikt-%) VS (% av TS) 

Ymp från Nykvarn 26,6 % 67 % 

Ymp från Åby 4,5 % 72 % 

Avvattnad kogödsel 28,1 % 90 % 

Stallgödsel från svin 23,9 % 89 % 

Gödselblandning 26,0 % 90 % 

8.3.2 Metanproduktion med ymp från Åby 
Resultat för testserie med gödsel och 5 % samt 10 % VS från Åby-ympen illustreras i figur 

37 respektive figur 38. Metanproduktionskurvan korrigerades genom att ta bort ympens 

bidrag till gasproduktionen (se bilaga B för referensens metanproduktion). Graferna visar 

att nedbrytningsfasen började omgående för samtliga testflaskor, om än med snabbare 

uppstart med inblandning av 10 % VS ymp. Den något snabbare uppstartsfasen var 

troligtvis en följd av att fler mikroorganismer fanns tillgängliga i serien med 10 % VS ymp. 

Då ingen lagfas uppvisades tyder det på att den mikrobiella kulturen i ympen hade god 

förmåga att anpassa sig till miljön i testflaskorna. Efter cirka 20 dagar minskade 

nedbrytningshastigheten gradvis och avtog långsamt tills försöket avslutades efter 83 

dagar. Vid försökets slut hade de båda testserierna producerat snarlika metanvolymer. 

Replikatens medelvärde av den specifika metanproduktionen med inblandning av 5 % VS 

ymp var 222 Nml CH4/g VS (standardavvikelsen 8,6 Nml CH4/g VS). Resultat för 

substratblandningen med 10 % VS ymp från Åby var 236 Nml CH4/g VS 

(standardavvikelse 10,8). Även om försöket pågick under lång tid hade inte 

metanproduktionen avtagit helt. Den erhållna specifika metanproduktionen var inom 

intervallet 200-300 Nml CH4/g VS som användes vid jämförelse. 
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Figur 37. Metanproduktion från serie med gödsel och 5 % VS ymp från Åby. 

 

Figur 38. Metanproduktion från serie med gödsel och 10 % VS från Åby-ymp. 
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8.3.3 Metanproduktion med ymp från Nykvarn 
Vid användning av ymp från Nykvarn utformades tre testserier med gödsel och 5 %, 10 % 

samt 20 % inblandad VS från ymp.  Samtliga metanproduktionskurvor korrigerades 

genom att ta bort bakgrundsproduktion från ympen (se bilaga B för resultat från 

referensserie). Resultat från torrötningsförsök med gödsel och 5 % VS från Nykvarnsymp 

presenteras grafiskt i figur 39. Grafen visar lång lagfas där produktionen kom igång i en 

av testflaskorna efter cirka en månad och då med hög produktion jämfört med övriga tre 

testflaskor.  Då spridningen var stor mellan testflaskorna gav beräkning av medelvärde 

ett mycket osäkert resultat, 55 Nml CH4/g VS med standardavvikelse 52,5 Nml CH4/g VS 

(dag 83). Med hänsyn till spridningen var beräkning av medelvärde inte en bra metod för 

att beskriva utrötningens resultat, istället utvärderades resultatet på en biologisk nivå. 

Den långa lagfasen tyder på att mikroorganismerna inte var anpassade till 

levnadsförhållandet i testflaskorna, eller substratets sammansättning. En annan orsak 

kan vara att mikroorganismerna var för få till antalet. De tre testflaskor med mycket låg 

produktion hade eventuellt blivit inhiberade till följd av överbelastning och ökad 

koncentration av flyktiga fettsyror vilket kan ha orsakat sänkt pH. Möjligtvis klarade 

mikroorganismerna i en flaska att anpassa sig till levnadsmiljön eftersom produktionen 

kom igång efter en månad. Resultatet för den produktionsdugliga testflaskan var 134 Nml 

CH4/g VS (dag 83). Gasproduktionen hade inte upphört helt då försöket avslutades. 

 

 
Figur 39. Metanproduktion från testserie med gödsel och 5 % VS ymp från Nykvarn.  



86 
 

Även för testserie med gödsel och 10 % VS från Nykvarnsymp var spridningen stor i 

resultatet med mycket ojämn gasproduktion. Det var således inte rimligt att ta ett 

medelvärde av replikaten för att bedöma försökets specifika metanproduktion. Försöket 

resulterade i en snabbare uppstartstid jämfört med 5 % VS ymp, om än med ojämn 

gasproduktion. För två av testflaskorna kom nedbrytningsprocessen igång efter cirka två 

veckor, för övriga testflaskor dröjde det cirka en månad. Resultat från testserie visas 

grafiskt i figur 40. Efter cirka två månader hade produktionshastigheten avtagit i tre av 

fyra testflaskor. Vid avslut av försöket (dag 83) hade testflaskan med högst specifik 

metanproduktion bildat 155 Nml CH4/g VS.  

 

 
Figur 40. Producerad metanmängd från testserie med gödsel och 10 % VS från Nykvarnsymp.  

Av testserier med ymp från Nykvarn visade sig 20 % VS från ymp vara den testserie som 

fungerade bäst. Det var den serie där flest mikroorganismer fanns tillgängliga för 

nedbrytning av substrat och produktion av metan. I relation till övriga serier med 

Nykvarnsymp var lagfasen betydligt kortare, cirka en vecka (figur 41). Produktionen var 

jämn genom hela försöket och efter cirka 40 dagar hade 80 % av produktionen uppnåtts. 

Då produktionen var jämn med liten spridning kunde medelvärdet för de fyra replikatens 

specifika metanproduktion beräknas vilket var 162 Nml CH4/g VS (standardavvikelse 6) 

dag 83.  
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Figur 41. Resultat av försök med gödsel och inblandning av 20 % VS från Nykvarnsymp. 

8.3.4 Utvärdering av satsvis utrötning i värmeskåp 
Den första satsvisa torrötningsomgången omfattade fem substratblandningar, ymp från 

Åby samrötningsanläggning och Nykvarns reningsverk samt enbart gödselblandningen. 

Resultatet för substratblandningarna (se sammanställning i tabell 28) visade att 

förhållandet mellan ymp och substrat var betydelsefullt för att få en effektiv process. Att 

använda 5 % VS från Nykvarnsymp resulterade i ofullständig och ojämn nedbrytning av 

substrat med mycket låg gasproduktion i tre av fyra testflaskor. Vidare visade även 10 % 

VS med ymp från Nykvarn en ojämn nedbrytningsprocess och stor variation mellan 

ingående testflaskor. På grund av den stora spridningen mellan replikaten var 

medelvärde inte en bra metod för att beskriva metanutbytet. Gemensamt för båda 

serierna var att det tog lång tid innan processen startade vilket tyder på att 

mikroorganismerna var för få till antalet och/eller att de behövde tid för att anpassa sig 

till nya förhållanden i omgivande miljö. Anpassningen kan till exempel bero på att 

kvävehalterna i batchflaskorna var högre än ympens ursprungliga miljö eller förändring 

av pH. Den långa lagfasen gör att en fullskalig anläggning blir dyr med lång uppehållstid 

varför det ur produktionsperspektiv är önskvärt att förkorta lagfasen. Med hänsyn till 

lagfasen, samt att replikatens spridning gav ett mycket osäkert resultat, förkastades 

blandningsförhållanden med 5 % och 10 % VS ymp från Nykvarn då dessa ansågs vara för 

låga med denna typ av ymp. 
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Tabell 28. Resultat av metanproduktion (Nml CH4/g VS) givet i medeltal för substratblandningar i det första 
satsvisa torrötningsförsöket. I samtliga serier ingick fyra replikat. De testserier där nedbrytning och 
biogasproduktion varit tillfredsställande är markerat med grått. 

Serie Metanutbyte 

[Nml CH4/g VS] 

Kommentar 

Gödsel och 5 % VS 

ymp från Nykvarn 

 134 Observera att metanutbytet avser en testflaska då 

övriga tre visade mycket låg gasproduktion. 

Medelvärde beräknades inte då det gav ett mycket 

osäkert resultat (stor spridning). 

Gödsel och 10 % VS 

ymp från Nykvarn 

 155 Ojämn produktion och stor spridning för 

replikaten. Observera att metanutbytet avser den 

testflaska som visade högst produktion. 

Medelvärde beräknades inte då det gav ett mycket 

osäkert resultat. 

Gödsel och 20 % VS 

ymp från Nykvarn 

162 Medelvärde av fyra replikat. Standardavvikelse 6. 

Gödsel och 5 % VS 

ymp från Åby 

222 Medelvärde av fyra replikat. Standardavvikelse 8,6. 

Gödsel och 10 % VS 

ymp från Åby 

236 Medelvärde av fyra replikat. Standardavvikelse 

10,8. 

 

De testserier med tillfredsställande nedbrytning och biogasproduktion visades vara 

försöken med inblandning av Åby-ymp (5 % och 10 % VS), samt den serie där 20 % VS 

från Nykvarnsymp användes (det var även en blandning av dessa seriers rötrester som 

användes vid ympning i uppföljande torrötningsomgång). För testserie med 20 % VS från 

Nykvarnsymp kom torrötningsprocessen igång efter cirka en vecka vilket var en klar 

förbättring jämfört med testserier där lägre andel Nykvarnsymp blandades in. Vidare 

resulterade utrötningen i en jämn, genomsnittlig specifik metanproduktion motsvarande 

162±6 Nml CH4/g VS. En snabbare uppstart (utan lagfas) samt högre metanproduktion 

erhölls däremot från serier med mikrobiell kultur från Åby; 222±8,6 Nml CH4/g VS 

respektive 236±10,8 Nml CH4/g VS. En sammanställning av metanutbytet som erhölls 

efter 83 dagar presenteras grafiskt i figur 42. Den specifika metanproduktionen angavs i 

medeltal och standardavvikelse för respektive serie. 
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Figur 42. Sammanställning av specifik metanproduktion given i medeltal för testserier med tillfredsställande 

nedbrytning. Resultatet avser den första satsvisa torrötningsomgången som pågick i 83 dagar. 

 

Experimentet med satsvis torrötning i värmeskåp visade att valet av ympsort hade stor 

betydelse för resultatet. Ympen från Åby härstammar från en välfungerande anläggning 

som främst samrötar substraten matavfall, slakteriavfall och organiskt avfall från 

livsmedelsindustrin. Behandling av proteinrika substrat har gjort ympen tålig för höga 

halter av kväve. En varierad sammansättning av näring hos substraten möjliggör en bred 

mikrobiell kultur då olika mikroorganismer kan tillväxa. Det är därför troligt att Åby-

ympen innehöll många mikroorganismer per liter som snabbt kunde anpassa sig till den 

nya anaeroba miljön i batchflaskorna, vilket kan vara förklaringen till att det inte uppstod 

någon lagfas. Den ymp som hämtades från Nykvarns reningsverk var avvattnad vilket kan 

innebära förlust av näringsämnen och mikroorganismer vid separation. Det är därför 

troligt att ympen från Nykvarn bidrog med en lägre koncentration av näringsämnen och 

mikroorganismer jämfört med ympen från Åby. Att uppstartsfasen tog längre tid för 

testserier med inblandning av Nykvarnsymp kan vara en effekt av att mikroorganismerna 

från Nykvarn inte var lika aktiva och krävde mer tid för att anpassa sig till den nya miljön. 

Möjligtvis var dessa faktorer förklaringen till att det maximala metanutbytet var högre i 

testserier med ymp från Åby. Nykvarnsympen behövdes för att testa inblandning med 20 

% VS ymp då det inte var möjligt att utföra med Åby-ympen till följd av dess låga TS-halt. 

Inblandning med 20 % VS ymp från Åby hade inte fallit inom ramen för torrötning. 

Nykvarnsympen var dessutom likt material från torrötning eftersom den var avvattnad. 
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Samtliga serier rötades över 80 dagar. Det är relativt lång tid jämfört med normal 

uppehållstid i en storskalig satsvis torrötning som ofta är cirka en månad vid 

garagerötning (Chiument m.fl., 2017; Weiland, 2010). De testserier i laborationsförsöket 

som gav tillfredsställande resultat hade nått 80 % av slutvärdet efter cirka 30-40 dagar 

vilket kan användas som en fingervisning av vad metanutbytet hade varit om 

uppehållstiden istället hade varit cirka en månad. Det ska dock betonas att processen inte 

var optimal, bland annat till följd av bristande omrörning. 

8.4 Satsvis torrötning AMPTS II 

8.4.1 TS/VS ymp 
Resultat från analys av TS/VS på ymp som användes i den andra satsvisa 

torrötningsomgången presenteras i tabell 29. Ympen avser rötrestblandning från tre 

testserier med tillfredsställande nedbrytning från första torrötningsomgången (5 % och 

10 % VS ymp från Åby samt 20 % VS ymp från Nykvarn). Resultatet var i nivå med det 

förväntade värdet från planeringsfasen där TS uppskattades vara 12 % och VS 83 %. 

 
Tabell 29. Analysresultat av TS/VS för ymp som ingick i den  
andra satsvisa torrötningsomgången. 

  TS (vikt-%) VS (% av TS) 

Ymp 13,6 % 80 % 

 

8.4.2 Metanproduktion  
I figur 43 (gödsel och 15 % VS ymp) och figur 44 (gödsel och 30 % VS ymp) visas resultat 

av satsvis torrötning i AMPTS II. Grafen korrigerades med avseende på 

bakgrundsproduktion från ymp (se bilaga B för referensserie) och visar att nedbrytningen 

av substratet startade omgående för båda testserierna vilket tyder på en funktionell ymp 

i tillräcklig mängd. Graferna visar även jämn produktion över tid. Vid försökets avslut (dag 

53) hade nedbrytning av substrat avtagit i samtliga testserier. I medeltal producerades 

137 (standardavvikelse 9) Nml CH4/g VS med 15 % VS ymp inblandat (dag 53). 

Motsvarande genomsnittliga produktion med 30 % VS ymp var vid samma tidpunkt 153 

(standardavvikelse 6) Nml CH4/g VS.  
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Figur 43. Metanproduktion från testserie med gödsel och 15 % VS ymp. 

 

 
Figur 44. Metanproduktion från testserie med gödsel och 30 % VS ymp. 
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8.4.3 Utvärdering av satsvis utrötning i AMPTS II 
Resultatet av att återanvända rötrest från föregående torrötningsomgång som 

ympmaterial till efterföljande batch visade sig fungera väl. Förhållandet mellan ymp och 

substrat var bra för båda testserierna med avseende på att gasproduktionen kom igång 

omgående samt att produktionen var jämn över tid. Vid dag 53 fanns en liten tendens till 

att högre andel VS från ymp skulle vara mer gynnsamt för processen. Detta baserades på 

att produktionen vid dag 53 var marginellt högre vid användning av 30 % VS ymp (153±6  

Nml CH4/g VS) jämfört med testserien där hälften så stor mängd ymp användes  (137±9 

Nml CH4/g VS). Det är intressant för en fullskalig process med garage-koncept där 

recirkulering av rötrest medför att ympen upptar utrymme i rötkammaren, volym som 

istället kan fyllas ut av substrat. 

 

8.5 Sammanfattning av laborationsförsök 
Laborationsförsöken visade att avvattnad gödsel kan användas som substrat vid 

kontinuerlig våtrötning och satsvis torrötning. Inmatning av avvattnad gödsel till våt 

process utfördes genom att späda det med annat flytande substrat. Ympen som användes 

kom från en välfungerande anläggning. Det kontinuerliga våtrötningsförsöket utfördes 

med genomgående stabil process och medelvärdet av metanproduktionen var 246 Nml 

CH4/g VS. Det var ett bra resultat som låg inom rimligt intervall (200–300 Nml CH4/g VS) 

för välfungerande metanproduktion från gödselblandningen.  

 

Det satsvisa torrötningsförsöket utfördes i två omgångar där den första omgången testade 

olika andelar ymp för att få en uppfattning om vilken andel som kan vara lämplig att starta 

en torrötningsprocess med. Andel ymp var, förutom ur produktionssynpunkt, intressant 

att utreda eftersom att ympen upptar utrymme från substratvolymen i rötkammaren. För 

att möjliggöra undersökning av olika andelar ymp krävdes det att två ympsorter 

användes. Detta eftersom den ena ympen (från Åby samrötningsanläggning) var av 

flytande form med låg TS-halt vilket medförde att en större volym ymp inte kunde 

undersökas då försöket inte hade fallit inom ramen för torrötning. Laborationsförsöket 

med satsvis torrötning avsåg att simulera så kallad garagerötning vilket innebar att 

rötrest från den första satsvisa utrötningen användes vid ympning till uppföljande 

process. Resultatet varierade mellan olika testserier och indikerade att det var viktigt att 

använda en aktiv ymp som var anpassad till substratets sammansättning, samt att ympen 

innehöll många mikroorganismer per liter. Försöket dimensionerades med avseende på 

VS vilket inte var en helt perfekt metod för att säkerställa att många mikroorganismer 

tillfördes processen. Dock var det den bästa metoden som fanns att tillgå med rimligt 

enkla medel. De två torrötningsförsök som producerade mest biogas var försök med 
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inblandning av ymp från Åby; 5 % och 10 % VS ymp som gav 222±8,6 Nml CH4/g VS 

respektive 236±10,8 Nml CH4/g VS. Dessa metanvolymer var på samma nivå som 

uppgifter från litteratur (200–300 Nml CH4/g VS).  Det ska dock nämnas att 

rötningsperioden varade över 80 dagar vilket vid storskalig drift kan bli dyrt. 

  

De två ympsorter som användes i den första satsvisa torrötningsomgången kom från 

välfungerande anläggningar. Dock skilde de sig åt i TS-halt. Ympen från Nykvarns 

reningsverk var avvattnad med hög TS-halt och ympen från Åby var flytande med låg TS-

halt. Möjligtvis medförde avvattningen förlust av näringsämnen och mikroorganismer 

som kan ha påverkat resultatet. De olika TS-halterna innebar att ympen krävde olika 

volym i batchflaskorna. Inblandning av 5 % VS från Nykvarnsymp med hög TS-halt 

innebar tillsats av 3,33 g ymp (0,60 g VS ymp) och 5 % VS ymp från Åby motsvarade 18,40 

g ymp (0,60 g VS). Om dessa båda serier hade producerat lika stor metanvolym hade 

ympen från Nykvarn varit att föredra eftersom lägre mängd ymp frigör utrymme för 

substratet i en storskalig anläggning. Nu visade resultatet tvärtom, det vill säga att ympen 

från Åby var mycket mer effektiv vid produktion. Förutom att de båda ymparna 

förmodligen hade olika antal mikroorganismer per liter så kan produktionsskillnaden 

bero på att ympen från Åby var mer kvävetålig och van vid substratets sammansättning. 

Det kan jämföras med Nykvarnsympen som krävde olika lång tid för att anpassas till 

substratet och omgivande miljö i batchflaskan. Försök med ymp från Nykvarn visade att 

lagfasen förkortades ju mer ymp som användes. I fallet med 5 % inblandad VS ymp 

startade nedbrytningsprocessen genast då ymp från Åby användes. Resultat med 5 % VS 

från Nykvarn gav istället mycket osäkra resultat då processen kom igång efter en månad 

(vid den tidpunkten hade användning av 5 % VS ymp från Åby producerat 80 % av 

slutproduktionen) och uppvisade mycket låg gasproduktion i tre av fyra flaskor. Försöket 

visade därför att det är av stor vikt att välja ymp som passar miljön i rötkammaren, har 

tillräckligt antal ingående mikroorganismer och att substratets sammansättning har den 

näring som ympen behöver. 

  

Våtrötningsförsöket var en totalomblandad process och det satsvisa torrötningsförsöket 

utfördes i frånvaro av omrörare. Fullskaliga torrötningsanläggningar som drivs med 

garage-koncept använder återföring av vätska för att öka kontaktytan mellan substrat och 

ymp. Det är därför troligt att den bristande omrörningen kan ha påverkat resultatet. 

Vidare tillsattes processhjälpmedel till våtrötningsförsöket för att reducera halten av 

svavelväte i gasen som kan vara toxiskt för mikroorganismerna. Processhjälpmedel 

tillfördes inte vid det satsvisa försöket men kan vara aktuellt att utreda vidare. 

Sammantaget är det tydligt att de två rötningsteknikerna skiljer sig åt.  I en kontinuerlig 
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process tas rötkammarvolym ut i samband med att nytt material tillsätts vilket ökar 

möjligheten att övervaka processen då analyser av rötresten kan utföras kontinuerligt 

under försöksperioden. En satsvis process är mer begränsad eftersom att allt material 

som ska behandlas innesluts i rötkammaren och förblir där tills processtiden är över. 

  

Kontinuerlig våtrötning är en teknik som funnits länge i Sverige och torrötning är i 

dagsläget mer okänd. Simuleringen av avvattnad gödsel med våtrötning var relativt likt 

en storskalig process, om än med väldigt bra förutsättningar. Simuleringen av 

garagerötning med batchflaskor var däremot långt från en fullskalig lösning, men kunde 

trots allt ge en någorlunda indikation på användning av avvattnad gödsel som substrat 

vid torrötning. 

8.6 Förslag till framtida försök 
Till framtida försök rekommenderas fler noggranna analyser och experiment. 

Rekommendationerna avser framförallt torrötningstekniken då det idag är en relativt 

okänd teknik i Sverige med möjligheten att öppna upp för användning av fler substrat på 

marknaden. Det labskaliga våtrötningsförsöket ligger relativt nära en fullskalig lösning, 

dock med optimala förhållanden i labskala. Nedan listas förslag på punkter att gå vidare 

med: 

 

● Tillsats av processhjälpmedel kan förbättra nedbrytningsprocessen och 

stabiliteten vid satsvis torrötning, dock medför det en extra kostnad vilket måste 

tas i beaktande för en storskalig anläggning. Effekten av tillförd processhjälpmedel 

bör först utredas i labskaliga försök. Ett annat alternativ vore att samröta 

avvattnad gödsel med annat organiskt material för att optimera näringstillförseln 

och förhållandet för den mikrobiella blandkulturen. 

● Uppehållstiden behöver optimeras då det första satsvisa torrötningsförsöket 

pågick över 80 dagar. En lång uppehållstid kan bli dyrt vid storskalig drift. 

● Bristande omrörning kan ha påverkat resultatet till följd av försämrad kontaktyta 

mellan ymp och substrat och därmed ineffektivt utnyttjande av 

rötkammarvolymen. Det är därför av stort intresse att göra fler experiment med 

torrötning i labskala för att förbättra simuleringen av en verklig anläggning, det 

vill säga inte använda batchflaskor utan istället skapa en lösning där det är möjligt 

att recirkulera vätska från botten till toppen likt en verklig “garage”-rötkammare.  

● Experiment med andra (avvattnade) gödselfördelningar och/eller gödseltyper kan 

med fördel undersökas vidare. 
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● Utredning kring arbetsbelastning och arbetsmiljö för garagerötning bör utredas 

för att kartlägga hur tekniken påverkar människor som arbetar med driften, till 

exempel vid in- och utlastning av material till rötkamrarna. 
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9 Resultat och diskussion för systemstudie 
I följande kapitel presenteras resultat och diskussion från den utförda systemanalysen 

rörande hantering av gödsel. Inledningsvis presenteras en jämförelse mellan de fyra olika 

gödselhanteringssystemen (referenssystem + tre biogassystem) där växthusgaserna 

redovisas per ton hanterad gödsel. Därefter redovisas resultatet av den 

hållbarhetsberäkning som utfördes för den producerade biogasen i de två 

biogasscenarierna samt den osäkerhetsanalys som utfördes och dess resultat. 

Avslutningsvis sammanfattas systemanalysens resultat och rekommendationer om 

framtida studier och analyser ges. 

9.1 Jämförelse av klimatpåverkan per ton gödsel 
Emissioner av växthusgaser från konventionell gödselhantering samt de tre olika 

biogassystemen beräknades utifrån de antaganden som presenterades i kapitel 7 samt i 

bilaga D. För mer detaljerade resultat för varje scenario och varje delprocess, se bilaga E. 

  

I figur 45 presenteras analysens resultat för hantering av gödsel, uttryckt i kg CO2-ekv per 

ton hanterad gödsel. Emissionerna för de undersökta systemens delprocesser redovisas 

separat i figuren. Även systemens totala emissioner, koldioxidekvivalenter som sparas vid 

en systemutvidgning samt det totala antalet emissioner efter systemutvidgningen 

redovisas i figur 45. Negativa värden i figuren innebär undvikna emissioner och sker för 

de scenarier där systemens producerade biogas antogs ersätta fossila bränslen. 
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Figur 45. Växthusgasemissioner per ton hanterad gödsel för de olika systemen. Diagrammet visar systems 

totala klimatpåverkan samt varje enskild delprocess bidrag till systemens totala växthusgasemissioner. 

Diagrammet visar även ersättningen av fossila bränslen för biogassystemen samt systemens totala 

klimatpåverkan vid utförd systemutvidgning. 

  

Vid konventionell gödselhantering, som i denna systemstudie användes som 

referenssystem, uppgick emissionerna totalt till 43 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel. 

För system 2 uppgick emissionerna totalt till 7 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel medan 

emissionerna för system 3A och 3B uppgick till 14 respektive 15 kg CO2-ekv per ton 

hanterad gödsel. Detta innebar en reducering med 83 % för system 2 samt en reducering 

på 68 respektive 64 % för system 3A och 3B. För system 3A och 3B berodde reduceringen 

främst på att den producerade biogasen användes i en systemutvidgning där den antogs 

användas som fordonsbränsle och ersätta fossila bränslen. Den lägre reduceringen för 

system 3A och 3B jämfört med system 2 berodde på att den vätskefas som bildas vid 

separation av gödsel antogs lagras och spridas som flytgödsel. Vid lagring och spridning 

för system 3A och 3B så var det vätskefasen som svarade för störst andel av emissionerna 

för system 3A och 3B. På grund av vätskefasens emissionsbidrag beräknades även den 

potentiella klimatnyttan för systemen om emissionerna som sker vid lagring och 
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spridning av vätskefasen kan reduceras, vilket utfördes genom att exkludera vid lagring 

och spridning av vätskefasen. Resultatet för dessa beräkningar redovisas som system 3A2 

och 3B2. I figur 46 redovisas klimatpåverkan för dessa system tillsammans med 

klimatpåverkan för referenssystemet och system 2. 

 

 
Figur 46. Växthusgasemissioner per ton hanterad gödsel för de olika systemen, där vätskefasen har 

exkluderats för system 3A2 och 3B2. Diagrammet visar systems totala klimatpåverkan samt varje enskild 

delprocess bidrag till systemens totala växthusgasemissioner. Diagrammet visar även ersättningen av fossila 

bränslen för biogassystemen samt systemens totala klimatpåverkan vid utförd systemutvidgning. 

  

Resultatet då vätskefasen inte ingår innebar att klimatnyttan för system 3A2 och 3B2 

ökade till -13 respektive -12 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel och innebar att systemen 

fick en positiv effekt på miljön. Detta motsvarade en reducering på 56 respektive 55 kg 

CO2-ekv per ton hanterad gödsel jämfört med referenssystemet samt en reducering på 

drygt 27 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel för båda systemen jämfört med systemens 

klimatpåverkan då vätskefasen var inkluderad. Enligt Meers m.fl. (2015) undveks det i 

Europa år 2015 totalt cirka 8 kg CO2-ekv per ton producerad gödsel vid produktion av 

gödselbaserad biogas istället för konventionell gödselhantering samtidigt som det enligt 
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Jordbruksverket (2017) undveks drygt 17 kg CO2-ekv per ton gödsel jämfört med 

konventionell gödselhantering under perioden 1 januari 2015 till 30 september 2016 i 

Sverige. Dessa värden ligger i linje med klimatnyttan av att använda avvattnad gödsel som 

substrat om vätskefasens emissioner kan åtgärdas. Reduceringen av 

växthusgasutsläppen i detta fall berodde på minskade förluster av kväve vid spridning 

samt minskat metanläckage vid lagring. Liknande resultat fick även Tufvesson m.fl. 

(2013) samt Lantz och Björnsson (2016). Den minskade kväveförlusten vid spridning 

berodde på att kväve blir mer växttillgängligt vid rötning, vilket leder till att en större 

andel kväve tas upp efter spridning. Den ökade andelen växttillgängligt kväve innebär att 

riskerna för övergödning och försurning av vattendrag och marker kan minskas, förutsatt 

att gödseln sprids vid rätt tidpunkt på året. Reduceringen av metanläckage berodde på att 

den gödsel som skulle användas som substrat antogs lagras en kortare tid på gårdarna 

jämfört med konventionell gödselhantering där gödseln lagras på gårdarna tills den 

sprids. För samtliga biogassystemen antogs det att denna gödsel transporterades till den 

centralt belägna biogasanläggningen och att endast 5 % av emissionerna som skedde vid 

konventionell lagring av gödseln kvarstod vid lagring för biogassystemen. För system 3A 

och 3B innebar det, som nämnt tidigare, att vätskefasen stod för störst andel emissioner. 

Genom att exkludera vätskefasens visas dess påverkan på systemen. För system 3A, 3A2, 

3B och 3B2 beräknades de kvarstående emissionerna för den avvattnade gödseln baserat 

på konventionell lagring av fastgödsel medan det för system 2 baserades på emissionerna 

i systemstudiens referenssystem. 

  

I figur 47a-f visas en tydligare fördelning av delprocessernas påverkan på systemens 

totala klimatpåverkan innan systemutvidgning. För konventionell gödselhantering bidrog 

lagring av gödsel för störst andel av referenssystemets emissioner och svarade för 

ungefär 24 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel av totalt 43 kg CO2-ekv per ton hanterad 

gödsel. Vid våtrötning av flytgödsel (system 2) var emissionerna störst vid spridning av 

flytgödsel samt vid själva biogasproduktionen och som svarade för 37 respektive 33 % av 

de totalt 49 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel innan systemutvidgningen. För system 

3A och 3B stod spridning för den absolut största andelen av systemens emissioner och 

svarade för 44 respektive 46 % av systemens totala emissioner, vilket motsvarar ungefär 

18 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel för båda systemen. För system 3A2 och 3B2 stod 

istället biogasproduktionen för störst andel av de totala emissionerna, tätt följt av lagring 

av rötresten och spridning. För system 3A2 svarade biogasproduktionen för 38 % men 

stod endast för 6 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel. För system 3B2 stod istället 

biogasproduktionen för 4 kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel, vilket motsvarade ungefär 

35 % av systemets totala växthusgasutsläpp. Lagring av rötresten samt spridningen stod 
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för system 3A2 för ungefär 29 respektive 28 % medan samma delprocesser för system 3B2 

istället svarade för 31 respektive 29 %. 

 

Vid lagring av gödsel samt rötrest minskade de sammanlagda emissionerna vid lagring 

med ungefär 43 % för system 2 medan reduceringen för system 3A och 3B var cirka 30 % 

jämfört med lagring för referenssystemet. För system 3A2 och 3B2 minskade lagringens 

totala emissioner med cirka 80 % jämfört med referenssystemet och med drygt 73 % 

jämfört med systemen om vätskefasen inkluderades. Vid spridning var emissionerna för 

system 2, 3A och 3B snarlika med referenssystemet och låg runt 19 kg CO2-ekv per ton 

hanterad gödsel. För system 3A2 och 3B2 minskade emissionerna med drygt 80 % jämfört 

med referenssystemet och med klimatpåverkan för systemen (3A och 3B) om vätskefasen 

var inkluderad. Av Tufvesson m.fl. (2013) framgick det att emissionerna vid våtrötning av 

gödseln istället för konventionell gödselhantering reducerade de totala 

metanemissionerna för lagring av gödseln och rötrest med cirka 62 %, medan 

lustgasemissionerna vid spridning reducerades med drygt 88 %. Samtidigt rapporterade 

Lantz och Björnsson (2016) att våtrötning av olika gödseltyper hade en varierande 

reducering mellan 54 och 84 % beroende på gödseltyp. De stora variationerna av 

rapporterade resultat beror på att antaganden av parametrar som görs vid utförandet av 

en systemanalys bidrar med osäkerheter (Baumann & Tillman, 2004). 
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Figur 47. Procentuell fördelning av växthusgasemissioner för de olika systemens delprocesser. 

 

Vid jämförelse av de tre biogassystemen var den stora skillnaden av emissioner kopplade 

till biogasproduktionen samt lagring av gödsel och rötrest. Att system 3A och 3B hade en 

lägre klimatpåverkan vid biogasproduktionen berodde på att det för system 2 krävdes 
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mer energi i form av värme och elektricitet då en större mängd substrat antogs användas 

och som måste värmas upp samt omblandas i rötkammaren. I denna systemstudie antogs 

även våtrötning ha en högre energiförbrukning än torrötning, vilket förklarar 

emissionsskillnaden mellan system 3A och 3B. Den lägre energiförbrukningen vid 

torrötning beror på att avvattnad gödsel väger mindre än flytgödsel. Avvattnad gödsel har 

dock samtidigt en högre koncentration av organiskt material. Det organiska materialet är 

den del av substratet som bidrar till produktionen av biogas. Vid en högre koncentration 

kan därmed en större andel biogas bildas. I dessa system var dock mängden organiskt 

material högre för system 2 än för system 3A och 3B, då den totala mängden gödsel som 

används är större. För system 3A och 3B var mängden gödsel som används endast 20 % 

av den mängd som används i system 2. Mängden organiskt material var samtidigt 67 % 

för system 3A och 3B jämfört med system 2. I system 3A och 3B rötas dock enbart en del 

av det organiska materialet, då resterande organiskt material återfinns i vätskefasen, 

vilket leder till en lägre klimatnytta för systemen. Vid lagring av gödsel berodde 

emissionsskillnaderna mellan biogassystemen på, som nämnt tidigare, att vätskefasen 

som bildas vid separation i system 3A och 3B lagras som flytgödsel och bidrar till stora 

emissioner. Vid lagring av rötresten hade system 2 istället en nästan 3 gånger så stor 

klimatpåverkan jämfört med system 3A och 3B, vilket berodde på att en större mängd 

rötrest bildas för systemet. En större mängd rötrest innebär en större andel organiskt 

material som bidrar till emissioner av metan. 

 

9.2 Hållbart bränsle 
För systemstudiens tre biogassystem beräknades även systemens klimatpåverkan per MJ 

uppgraderad biogas, vilket gjordes för att ge en indikation på om systemens producerade 

biogas kan klassas som hållbart bränsle. Enligt Europa Direktivets hållbarhetskriterier 

(Renewable Energy Directive, RED) klassas biogas som hållbart bränsle om reduceringen 

av klimatpåverkan för systemen är 50 % eller större jämfört med EUs satta referensvärde 

för fossila bränslen på 83,8 g CO2-ekv per MJ fossil bränsle (Europaparlamentet, 2009). 

Resultatet av dessa beräkningar ger endast en indikation på om systemen producerar 

hållbart bränsle då distribution av den uppgraderade biogasen inte inkluderades i denna 

systemstudie. I figur 48 visas skillnaderna mellan de tre systemen samt referensvärdet. 

Ersättningen av fossila bränslen innebar för system 2 en emission på 36 g CO2-ekv per MJ, 

vilket motsvarar en reducering på 57 % jämfört med referensen. För system 3A och 3B 

innebar ersättningen en reducering på 33 respektive 28 %. Den låga reduceringen 

berodde även vid dessa beräkningar på att vätskefasen lagrades som flytgödsel vid 

konventionell gödselhantering och bidrog till stora emissioner av metan. Därför 

beräknades även här systemens potentiella klimatnytta om lagring av vätskefasen kan 
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reduceras. Resultaten för dessa beräkningar redovisas också i figur 48 (system 3A2 och 

3B2). 

  

 
Figur 48. Växthusgasemissioner per MJ uppgraderad biogas samt standardvärde för fossila bränslen. 

  

Om lagring av vätskefasen inte ingår, då denna fraktion inte transporteras eller används 

för rötning, reducerades systemens klimatpåverkan till 19 respektive 18 g CO2-ekv per MJ 

jämfört med referensvärdet. Detta innebar en reducering på 77 samt 79 % jämfört med 

referensvärdet. I tabell 30 visas den procentuella reduceringen för alla system. 

Exkluderingen innebar att dessa system uppfyllde EUs hållbarhetskrav med marginal. För 

system 2 var reduceringen tillräckligt stor för att systemets biogas skulle kunna klassas 

som hållbart bränsle men på grund av att reduceringen endast låg strax över den tillåtna 

reduceringsnivån samt osäkerheter kring antagandet av parametrar vid beräkning av 

systemanalysen, behövs det för system 2 utföras fler analyser för att undersöka om 

biogasen i system 2 med säkerhet ska kunna klassas som hållbar bränsle. Enligt EUs 

hållbarhetskriterier är standardvärdet för växthusgasutsläpp för gödselbaserad biogas 

antingen 16 eller 15 g CO2-ekv per MJ beroende om flyt- eller fastgödsel används 

(Europaparlamentet, 2009). För system 3A2 och 3B2 ligger klimatpåverkan vid detta 

värde, vilket ger ytterligare en indikation på att dessa systems biogas kan klassas som 

hållbart bränsle. 
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Tabell 30. Växthusgasemissioner och reducering för systemen jämfört med fossil referens. 

System g CO2-ekv/MJ Reducering (%) jämfört med referens 

Våtrötning med flytgödsel (2) 36 57 

Våtrötning med avvattnad gödsel (3A1) 52 37 

Våtrötning med avvattnad gödsel (3A2) 19 77 

Torrötning med avvattnad gödsel (3B1) 55 34 

Torrötning med avvattnad gödsel (3B2) 17 79 

 

9.3 Osäkerhetsanalys 
Vid utförandet av en systemanalys finns det osäkerheter kring antaganden som görs för 

de olika parametrar som används. För att undersöka hur systemens resultat påverkas av 

olika parametrar utfördes en osäkerhetsanalys, där valet av parametrar som undersöktes 

baserades på osäkerheten kring parameterns antagande samt om litteraturvärden för 

dessa parametrar hade stor variation. Genom att utföra denna typ av analys kan även 

resultatens robusthet undersökas. Detta görs genom att visa osäkerheten med resultatet. 

Det övergripande resultatet blir mer robust då det antas ligga inom ett intervall snarare 

än att vara ett specifikt värde. Resultatets stabilitet kan också påvisas genom att jämföra 

basfallets resultat och osäkerheten. Kan samma slutsatser som för basfallet dras så är 

resultatet robust. Vid beräkning av resultatets osäkerhet är det önskvärt att resultatet ska 

ha en låg osäkerhet samt en hög robusthet. Nedan presenteras inledningsvis de 

parametrar som undersökts samt de förändringar som gjordes. Därefter presenteras 

resultatet för analysen. 

 

● Metanutbyte vid produktion av biogas: gödselns metanutbyte påverkar hur 

mycket biogas som kan produceras från varje ton gödsel och påverkar därmed 

systemens resultat. I basfallet antogs det att 80 % av den specifika 

metanproduktionen från laborationsförsökets våtrötning av avvattnad gödsel 

kunde fås vid en storskalig våtrötning medan det vid storskalig torrötning antogs 

att 70 % kunde fås. I denna analys visas förändringen av resultatet då 

metanutbytet istället antogs vara detsamma som vid laborationsförsöket eller 

enbart var 50 %. 

● Metankonverteringsfaktorn (MCF): vid lagring av gödsel står metan för den 

största andelen av växthusgasemissionerna, där det i de undersökta scenarierna 

är flytgödseln samt vätskefasen som bidrar till störst andel av utsläppen. I basfallet 

baserades valet av MCF på den svenska klimatrapporteringen och sattes därför till 

3,5 % av det teoretiskt maximala metanutbytet. I tidigare svenska studier har dock 
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olika lagringsförsök gett lägre MCF på 1,3 % för nötflytgödsel samt 2,8 % för 

svinflytgödsel (Rodhe m.fl., 2012a; Rodhe m.fl., 2013). I denna analys visas 

resultatet om dessa värden används istället. Även IPCCs schablonvärde på 10 % 

analyserades. För avvattnad gödsel behålls samma emissionsfaktor som i basfallet. 

● Separationseffekt: fördelningen av det organiska materialet, näringsinnehållet 

och massan vid separation av flytgödsel baserades i basfallet på studier utförda av 

Bauer m.fl. (2009), där fördelningen av massan var 80/20. I denna analys visas 

resultatet om fördelningen av massan var 90/10 samt 70/30. Detta innebär även 

att näringsinnehållet samt det organiska materialet i båda faserna ändras. Då 

fördelningen av massan antogs ändras med ±10 % så antogs det även att 

fördelningen av näringsinnehållet och det organiska materialet ändrades med ±10 

% för de olika faserna. 

● Transport: avståndet som gödsel samt rötrest transporteras mellan gård och 

anläggning sattes i basfallet till 10 km. I verkligheten varierar avståndet mellan 

gårdar och anläggning och i många fall är transportavståndet längre än i basfallet. 

Enligt Börjesson och Berglund (2003) varierar avståndet vanligtvis mellan 3 till 15 

km men kan ibland gå upp till 25 km. I denna analys visas transportens ökade 

klimatpåverkan med ökat transportavstånd samt resultatet om 

transportavståndet minskade eller ökade till 3 eller 25 km. 

I tabell 31 presenteras analysens resultat efter att ovan nämnda förändringar på 

parametrarna utförts individuellt. Tabellen visar de olika systemens resultat från 

basfallet samt systemens resultat i ett intervall, där det lägre värdet i intervallet 

motsvarar systemens bästa utfall. Intervallet visar storleken på osäkerheten kring valda 

parametrar i basfallet, där ett brett intervall innebär en större osäkerhet då resultatet har 

en större variation. 

Tabell 31. Systemens klimatpåverkan vid basfallet samt sämsta och bästa utfallet vid individuell förändring av 

parametrarna, uttryckt i kg CO2-ekv per ton hanterad gödsel. Sist presenteras även variationen av resultatet 
om samtliga parametrar ändras samtidigt. 

  Referenssystem System 2 System 3A System 3B 
Metanutbyte - 7 (-2–21) 14 (8–23) 15 (6–21) 
MCF 43 (38–71) 7 (6–15) 14 (12–23) 15 (14–25) 
Separationseffekt - - 14 (-8–18) 15 (-6–19) 
Transport - 7 (7–8) 14 (13–14) 15 (15–16) 
Totalt 43 (38–71) 7 (-4–30) 14 (-19–34) 15 (-21–34) 

 

Vid förändring av MCF varierade resultatet för referenssystemet betydligt mer jämfört 

med övriga system, vilket visas i tabell 31. Denna parameter hade därmed stor påverkan 

på referenssystemets resultat och att systemets resultat var mindre robust vid 
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förändringar av parametern. Genom att öka säkerheten kring antagandet av denna 

parameter kan osäkerheten minskas och stabiliteten för systemets resultat öka. Vid 

förändringar av övriga parametrar var systemens intervall för resultaten snarlika 

varandra. I tabell 31 syns det att transportavståndet hade en väldigt liten eller ingen 

variation vid förändring av parametern vilket innebar att denna parameter hade en liten 

eller ingen påverkan på systemens resultat. I figur 49 visas därför transportens 

individuella klimatpåverkan med ett ökat transportavstånd. Transportens 

klimatpåverkan ökade betydligt snabbare för system 2 än för system 3A och 3B, vilket 

berodde på att en större mängd gödsel antogs transporteras samtidigt som 

drivmedelsförbrukningen för flytgödsel per km är högre än drivmedelsförbrukningen för 

den avvattnade gödseln. 

 

 
Figur 49. Transportens ökade klimatpåverkan med ökat transportavstånd enkel väg. 

Vid förändring av samtliga parametrar samtidigt, ökade osäkerheten kring systemens 

osäkerhet, vilket visas i figur 50. För system 3A och 3B var osäkerheten större vilket 

innebar att resultatet för referenssystemet och system 2 varierar mindre vid förändring 

av parametrarna. Detta innebar att resultatet för system 3A och 3B påverkades mer av 

förändring av dessa parametrar och att resultatet för referenssystemet och system 2 var 

mer stabilt. Enligt Börjesson och Berglund (2006) kunde klimatnyttan för gödselbaserad 

biogas vid ersättning av fossila bränslen bli cirka 17 kg CO2-ekv per ton gödsel inklusive 

uppgradering. Detta resultat låg inom osäkerhetsintervallet för samtliga system förutom 

för referenssystemet som hade en betydligt högre lägsta nivå. Trots en lägre osäkerhet 

kring resultatet för system 2 jämfört med system 3A och 3B vid förändring av samtliga 
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parametrar, kunde system 3A och 3B få en högre positivt effekt på miljön och därmed en 

högre klimatnytta. På grund av detta gick det inte att med säkerhet säga vilket system som 

hade stabilast resultat. 

 
Figur 50. Osäkerheten kring resultatet av systems klimatpåverkan vid förändring av samtliga parametrar 

samtidigt. 

9.4 Sammanfattning av systemanalys 
Sammanfattningsvis indikerade systemanalysens resultat att biogassystem som 

använder avvattnad gödsel som substrat har större klimatnytta jämfört med 

konventionell gödselhantering, om den producerade biogasen används som fordonsgas 

och ersätter fossila bränslen. Jämfört med biogassystem som tillämpar våtrötning av 

flytgödsel är denna typ av system dock inte lika fördelaktigt ur miljösynpunkt. System 3A 

och 3B hade ungefär dubbelt så hög klimatpåverkan som system 2, vilket berodde på att 

den vätskefas som bildas vid separation av gödsel antogs ha samma emissionsfaktorer 

som flytgödsel och bidrog till stora växthusgasemissioner. Om vätskefasens emissioner 

kan åtgärdas indikerade systemanalysens resultat att biogassystem som använder 

avvattnad gödsel som substrat får högre klimatnytta jämfört med våtrötning av flytgödsel. 

Utan vätskefasens emissioner indikerar resultatet dessutom att system 3A2 och 3B2 

producerar hållbart bränsle och har en reducering på 77 och 79 % jämfört med EUs 

standardvärde för fossila bränslen. 
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Reduceringarna för de olika biogassystemen jämfört med konventionell gödselhantering 

var främst kopplade till minskade metanläckage vid lagring av gödseln. Vid spridning av 

gödseln var dock växthusgasutsläppen snarlika för referenssystemet, system 2, 3A och 

3B. För system 3A2 och 3B2 innebar exkludering av vätskefasen en reducering på drygt 80 

% jämfört med konventionell gödselhantering vid både lagring samt spridning. 

Skillnaderna mellan de olika biogassystemen var kopplade till biogasproduktionen samt 

lagring av gödsel och rötrest. System 3A och 3B hade en lägre klimatpåverkan vid 

biogasproduktionen och lagring av rötresten än system 2 men hade högre emissioner av 

växthusgaser vid lagring av gödsel innan rötning. Detta berodde till stora delar på att det 

i system 2 antogs rötas en större mängd gödsel och en större mängd rötrest bildades. Vid 

lagring av gödseln antogs flytgödseln i system 2 hämtas från gårdarna vilket minskade 

emissionerna för den delprocessens medan det, som nämnt tidigare, för system 3A och 

3B var vätskefasen som stod för höga emissioner då den antogs lagras en längre tid på 

gårdarna innan den spreds direkt. 

 

Den utförda osäkerhetsanalysen visade dessutom att resultatet är relativt instabilt då 

resultatet varierar mycket vid förändring av de utvalda parametrarna, där förändringar 

av MCF hade störst påverkan på resultatet. Antaganden som gjordes kring MCF hade 

därmed stor betydelse på vilka resultat som systemanalysen gav. Minst påverkan på 

resultatet hade transportavståndet. 

9.5 Rekommendationer för framtida analyser och studier 
Resultatet av systemanalysen visar att det krävs ytterligare analyser framförallt kopplade 

till vätskefasen och den avvattnade gödseln, då osäkerheten kring fasernas 

emissionsegenskaper samt påverkan på systemens totala klimatpåverkan idag är hög. 

Biogas baserad på avvattnad gödsel skulle dock kunna öka klimatnyttan. Nedan 

presenteras ett par olika rekommendationer om vidare studier: 

 

● Utförligare analyser kring systemens klimatpåverkan med större fokus på 

systemens bidrag till andra miljöeffekter som till exempel försurning (acidification 

potential, AP), övergödning (eutrophication potential, EP) samt partiklar i luften. 

Systemens bidrag till försurning och övergödning är intressant att undersöka då 

en ökning av dessa kan bidra till bland annat biologisk utarmning samt bottendöd 

medan systemens bidrag av partiklar i luften bör undersökas då exponering av 

dessa anses hälsoskadligt även vid låga nivåer och kan leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar samt ökad risk för cancer.  

● Utförligare analys där reducerade växthusgasemissioner vid ersättning av 

mineralgödsel inkluderas i en systemutvidgning för att undersöka om 
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biogassystem, som rötar avvattnad gödsel, kan få ökad klimatnytta. Detta då 

näringsämnena blir mer växttillgängliga vid rötning och behovet av mineralgödsel 

minskar. Även biogassystemens påverkan på markkolet bör undersökas. 

● Fullständig analys och jämförelse med Europa Direktivets standardvärde för 

fossila bränslen där alla delprocesser inkluderas, då denna systemstudie endast 

kunde ges en indikation på om systemens biogas klassades som hållbart bränsle.  

● Att praktiskt undersöka separationsfasernas emissioner vid lagring och spridning 

då det i denna systemstudie antogs att faserna hade samma emissionsfaktorer som 

flyt- och fastgödsel. 

● Ytterligare analyser som jämför olika tekniker för biogasproduktion där avvattnad 

gödsel används. I denna systemstudie ligger systemen med avvattnad gödsel nära 

varandra och det går inte att med säkerhet säga vilket alternativ som är mest 

fördelaktigt utan ytterligare undersökningar och ökad kunskap. 
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10 Slutsats 
Under projektets gång utvärderades avvattnad gödsel som substrat vid biogasproduktion 

genom praktiska experiment (försök i labskala) samt en systemstudie (teoretiskt 

baserad).  

 

De labskaliga experimenten utfördes med två olika tekniker - kontinuerlig våtrötning 

samt satsvis torrötning där den sistnämnda tekniken avsåg att simulera så kallad 

garagerötning. Det kontinuerliga våtrötningsförsöket genomfördes med stabil process 

och producerade i medeltal 246 Nml CH4/g VS.  Det var ett bra resultat som var inom 

rimligt intervall för välfungerande metanproduktion från gödselblandningen (200-300 

Nml CH4/g VS). Vidare visade det satsvisa torrötningsförsöket varierat resultat beroende 

på val av ympsort samt mängd mikroorganismer per liter. Försöket testade två olika 

mikrobiella kulturer från välfungerande anläggningar (Nykvarns reningsverk samt 

Tekniska verkens samrötningsanläggning i Åby) där ympen från reningsverket var 

avvattnad. Separeringen kan ha lett till förlust av näringsämnen och mikroorganismer 

vilket kan ha påverkat resultatet med denna ympsort. Simulering av garagerötning gav 

bäst resultat med användning av ymp från Åby. Genomsnitt av fyra replikat motsvarade 

222±8,6 Nml CH4/g VS (inblandning av 5 % VS ymp) respektive 236±10,8 Nml CH4/g VS 

(inblandning av 10 % VS ymp). Resultatet var inom rimligt intervall för metanproduktion 

(200-300 Nml CH4/g VS).  

 

Laborationsförsöket visade att kontinuerlig våtrötning var relativt likt en storskalig 

process, om än med optimala förhållanden i labskala. Torrötningsförsöket med garage-

konceptet var däremot långt från en fullskalig lösning och det är därför önskvärt att 

utveckla metoden med fler noggranna försök. Förslagsvis genom att skapa förutsättning 

för återföring av vätska så att simuleringen blir mer lik en verklig anläggning. 

Experimentet visade att det var viktigt att använda en funktionell ymp i tillräcklig mängd 

för att få ett bra metanutbyte. Trots vissa brister kunde det satsvisa utrötningsförsöket ge 

en grov indikation på användning av avvattnad gödsel som substrat vid torrötning. 

 

Systemanalysen indikerade att biogassystem som använder avvattnad gödsel för 

produktion av biogas är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv jämfört med konventionell 

gödselhantering om den producerade biogasen kan ersätta fossila bränslen. I denna typ 

av biogassystem var det den vätskefas som bildas vid separation av gödsel som hade 

störst påverkan på systemens totala klimatpåverkan. Resultatet indikerade dock att 

klimatnyttan för denna typ av system kan förbättras avsevärt om vätskefasens emissioner 

kan reduceras. En reducering av vätskefasens emissioner skulle kunna innebära en högre 
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positiv effekt på miljön jämfört med biogassystem som tillämpar våtrötning av flytgödsel. 

Osäkerhetsanalysen visade dessutom att resultatet varierade vid förändring av de 

undersökta parametrarna, där antagandena kring metankonverteringsfaktorn hade 

störst påverkan på resultatet. Transportavståndet hade däremot en väldigt liten påverkan 

på resultatet. För att minska osäkerheten, speciellt för system 3A och 3B som hade en 

högre osäkerhet jämfört med referenssystemet och system 2, krävs det att ytterligare 

studier utförs. 

 

Systemanalysens resultat visade även att biogassystem som använder avvattnad gödsel 

som substrat, antingen genom våt- eller torrötning, har en snarlik klimatpåverkan. För att 

kunna avgöra vilken tekniktyp som är att föredra krävs det att ytterligare studier utförs 

som jämför dessa tekniker mer noggrant med avseende på rötning av avvattnad gödsel. 
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Bilaga A: Kontinuerlig våtrötning 

Formler och beräkningar 

Beräkning av TS/VS  
TS anger materialets torrsubstanshalt och beräknas enligt nedan: 
 

𝑇𝑆 =  
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 105℃ 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 [%] 

 
Beräkning av GR anger glödresten/askan efter att materialet har värmts vid 550°C under 
cirka två timmar. Provets organiska material har försvunnit vid värmning. GR är ett mått 
på provets oorganiska materialhalt: 
 

𝐺𝑅 =  
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 550℃ 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 105℃
∗ 100 [% 𝑎𝑣 𝑇𝑆]  

 
VS anger den del av TS som innehåller organiskt material och inte omfattas av glödresten 
och beräknas enligt: 
 
𝑉𝑆 = 100 − 𝐺𝑅 [% 𝑎𝑣 𝑇𝑆] 

Beräkning av uppehållstid 

𝑈𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 =  
𝑉𝑅

𝑉𝑖𝑛
 

 
𝑉𝑅  Anger aktiv volym i rötkammaren 
𝑉𝑖𝑛  Anger volym in i rötkammaren 
 

Beräkning av belastning 

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑇𝑆𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑉𝑆𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑉𝑅
 

 
𝑉𝑅  Anger den aktiva rötkammarvolymen 
 

Beräkning av specifik gasproduktion och specifik metanproduktion 
 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑔𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑉𝐺𝑎𝑠

𝑉𝑅 ∗ 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 [

𝑁 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑔 𝑉𝑆
] 
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𝑉𝐺𝑎𝑠 Anger den gasvolym som produceras per dygn 
𝑉𝑅 Anger den aktiva rötkammarvolymen  

 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑔𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗   % 𝐶𝐻4 [
𝑁 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝐶𝐻4

𝑔 𝑉𝑆
] 

Beräkning av utrötningsgraden 

𝑈𝑡𝑟ö𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
1 − 𝑉𝑆𝑅ö𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑉𝑆𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡
 

Analyser 

Metaller 
Tabell A1. Analysresultat av metaller för kontrollreaktorn och experimentreaktorn för tre HRT. 

Reaktor Dag Kobolt [mg/kg] Järn [mg/kg]  

Kontrollreaktor 34 0,776 855  

  62 0,734 803  

  93 0,814 890  

Experimentreaktor 34 0,824 822  

  62 0,771 860  

  93 0,826 942  
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Specifik produktion 

 

Figur A1. Specifik produktion av metangas från kontrollreaktorn (svart kurva) och den experimentella 
reaktorn (grön kurva).  

 

 

Figur A2. Specifik biogasproduktion från gödsel. Vid dag 27 startade experimentfasen och grafen återger 
data för dag 0-121. Samtliga startpunkter för HRT är markerade i figuren. 
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Bilaga B: Satsvis torrötning 

Försöksplanering värmeskåp 
För att få rätt blandningsförhållande mellan ymp och substrat användes analysresultat på 

TS och VS. Innan resultatet fanns till hands uppskattades dessa parametervärden vilka 

sedan ersattes med korrekt värde då analysen var genomförd. 

 

Vid försöksplaneringen uppskattades 3 liter biogas kunna produceras från substratet 

med antagandet av specifik biogasproduktion 300 Nml/g VS, vilket krävde cirka 10 g VS 

från gödsel. Blandningsförhållandet med hälften svingödsel och hälften avvattnad 

kogödsel medförde 11,70 g VS från substratet vilket bedömdes vara nära det önskade 

värdet på 10 g VS. 

 

Försöket avsåg att utföras med tre nivåer av andel ymp för att utreda en lämplig mängd. 

Vid bestämning av låg, medel och hög nivå av VS ymp studerades redan genomförda 

försök som presenterades i litteratur. Liksom beskrivet i avsnitt 6.2.1. användes ett 

intervall för specifik biogasproduktion från Kothari m.fl. (2014) motsvarande 200-300 

Nml/g VS som mål. Det var ett villkor för att få bra gasproduktion och välfungerande 

process. Vidare studerades blandningsförhållandet mellan ymp och substrat för de försök 

som producerade biogas inom ett rimligt intervall.  

 

Vid försök utfört av Li m.fl. (2014) producerades 32 liter biogas. Det motsvarade 267 N 

liter/kg VS vilket var ett rimligt värde jämfört med andra försök. Därefter studerades hur 

stor andel VS ymp som hade använts vid försöket som visades vara cirka 10 % (VS ymp 

dividerat med VS substrat). Vidare presenterade Chiumenti m.fl. (2017) resultat för en 

välfungerande biogasanläggning där cirka 35 % av andel VS användes vid uppstart av ny 

rötningsprocess. Därefter ympades nästa rötningsprocess med cirka 13 % andel VS. Vid 

försöksplanering observerades också försök av André m.fl. (2016) där gasproduktion inte 

var inom rimligt intervall då den specifika gasproduktionen var 7 N liter/kg VS. I det 

försöket användes cirka 6 % av andel VS från ymp.  

 

Med bakgrund till litteratursökning, och i samråd med handledare (Sören Nilsson 

Påledal), beslutades att testa 5 %, 10 % och 20 % inblandad andel VS från ymp. 

 
Till det första satsvisa utrötningsförsökets som utfördes i värmeskåp användes två olika 

ympsorter för att möjliggöra användning av tre nivåer med ymp. Då ympen från 

samrötningsanläggningen i Åby var av flytande form med låg TS-halt var 20 % VS ymp 

inte möjligt att blanda in med substratet eftersom att TS-halten i testflaskorna inte skulle 
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falla inom ramen för torrötning. För att nå 20 % VS (motsvarande cirka 2 g VS) krävdes 

det nämligen att cirka 90 g ymp blandades med 50 g gödsel (se formel 1 och 2 nedan). 

Andel våtvikt av ymp i förhållande till substratets våtvikt hade då utgjort 180 % (90 g ymp 

dividerat med 50 g gödsel) och TS-halten i testflaskorna hade varit cirka 11 %. Då ympen 

från Åby var så utspädd behövdes även avvattnad ymp från Nykvarns reningsverk vilket 

var av stapelbar karaktär och uppskattades ha hög TS-halt. Motsvarande andel våtvikt 

med Nykvarnsymp var vid användning av 20 % VS uppskattningsvis 25 % (12 g ymp 

dividerat på 50 g gödsel).  

 

Formel (1): Vikt VS ymp som behövdes för att nå X % VS ymp 
 
𝑔 𝑉𝑆 𝑦𝑚𝑝 = 𝑔 𝑉𝑆 𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝑋 % 
 
Formel (2): Våtvikt ymp som behövdes för att nå X % VS ymp 
 

𝑔 𝑦𝑚𝑝 =  
𝑔 𝑉𝑆 𝑦𝑚𝑝 

𝑇𝑆 𝑦𝑚𝑝 ∗  𝑉𝑆 𝑦𝑚𝑝
 

 

I tabell B1 nedan ges en detaljerad beskrivning kring invägda mängder för ymp och 

substrat i varje testflaska med analyserade värden av TS/VS. 
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Tabell B1. Beskrivning av invägda mängder i samtliga testflaskor som ingick i det satsvisa torrötningsförsöket som 
utfördes i värmeskåp.  

 

Försöksplanering AMPTS II 
Metoden för satsvis torrötning i AMPTS II-systemet byggde på utförande och resultat från 

föregående försök som utfördes i värmeskåp. Liksom då användes nu 50 g gödsel 

motsvarande 11,70 g VS, det vill säga antagandet att 3 liter biogas kunde produceras 

under försöksperioden. Vidare beslutades att använda två testserier i försöket, en låg och 

en hög nivå av VS ymp. Ympen var den begränsande faktorn och med hänsyn till det samt 

resultat från tidigare blandningsförhållanden krävdes planering för att komma till beslut 

om andelar VS från ymp. Ympen utgjordes av återanvänd rötrest från tidigare försök där 

rötrest från de bästa serierna blandades ihop. Vidare uppskattades att hälften av ingående 

material skulle vara tillgängligt som ymp. Således bedömdes cirka 400 g ymp finnas till 

förfogande. 

 

I samband med bildande av biogas har mängden organiskt material minskat i rötresten 

jämfört med ingående substrat. Chiumenti m.fl. (2017) beskrev att ingående material 
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hade TS-halt 21,9 % och VS-halt 81 % och att utgående material hade TS-halt 13,4 % samt 

VS-halt 76 %. Det innebar att TS-halten hade reducerats med cirka 9 % och VS-halten med 

5 %. Dessa siffror användes för att uppskatta TS/VS i rötrestblandningen innan erhållet 

analysresultat. 

 

Beräkningar utfördes för att uppskatta rötrestens TS/VS-halt (det vill säga blandning från 

tre testserier). Det utfördes genom att först beräkna TS/VS-halt i testflaskorna för att 

sedan beräkna ett medelvärde av TS/VS av de tre bästa serierna där materialet användes 

som ymp. Beräkningen visade att TS-halten i rötrestblandningen uppskattades vara 21 % 

och VS-halten 88 % före rötning. Med hänsyn till bildad biogas och beskrivning av 

Chiumenti m.fl. (2017) reducerades TS-halten med 9 % och VS-halten med 5 %. Ympen 

uppskattades därför under planeringsfasen ha TS-halt 12 % och VS-halt 83 %. Dessa 

värden användes vid dimensionering av försöket innan analysresultat av rötresten fanns 

tillgänglig. Liksom beskrivet i avsnitt 6.3.1. baserades andel ymp på inspiration från 

Chiumenti m.fl. (2017) samt resultat från föregående torrötningsomgång i värmeskåp 

som visade att fler ingående mikroorganismer gav ett jämnare nedbrytningsförlopp samt 

förbättrad uppstart. I samråd med handledare (Sören Nilsson Påledal) beslutades 15 % 

och 30 % VS ymp att gå vidare med i AMPTS II. Fördelningarna uppskattades vara 

lämpliga för att få ut ympmaterial från testflaskor i värmeskåp. 

 
I tabell B2 ges detaljerad beskrivning av invägda mängder från ymp och substrat till 
AMPTS II-systemet. 
 
Tabell B2. Beskrivning av invägda mängder för testserier som ingick i det satsvisa torrötningsförsöket som 
utfördes i AMPTS II-system. 

 

Resultat gödsel satsvis utrötning värmeskåp 

Resultat från testserie med enbart gödsel (Se figur B1) indikerade att torrötning inte bör 

utföras i frånvaro av ymp då det gav ett mycket lågt metanutbyte, jämfört med testserier 

där ymp hade tillförts. Gödselblandningen hade varit fryst vilket antagligen var orsaken 
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till den låga metanproduktionen. Kulturen med mikroorganismer som initialt fanns i den 

färska avvattnade kogödseln hade troligtvis blivit kraftigt hämmad eller dött till följd av 

nedfrysningen. Medelvärdet av den specifika metanproduktionen (dag 83) var 8,9 

(standardavvikelse 0,3) Nml CH4/g VS.   
  

 

Figur B1. Metanproduktion från gödsel i frånvaro av ymp. 

Referensserier för satsvis torrötning i värmeskåp 
Referensserie med ymp från Åby (figur B2) och ymp från Nykvarn (figur B3) avgasades i 

värmeskåp innan försöket startade. Båda kontrollerna visade lågt metanutbyte i 

jämförelse med testserier där ympen hade blandats in med substrat. Testflaskor med ymp 

från Nykvarn innehöll i genomsnitt 10,76 g VS och motsvarande mängd med ymp från Åby 

var i medel 6,49 g VS. Det kan vara en förklaring till att produktionen med ymp från Åby 

var lägre jämfört med Nykvarnympens resultat. Vid dag 83 var genomsnittet av specifik 

metanproduktion 3,8 Nml CH4/g ympmaterial för Åby-referensen respektive 18 Nml 

CH4/g ympmaterial för referens med ymp från Nykvarn. Ymparna bedömdes vara väl 

avgasade. Produktionen hade inte avstannat helt då försöket avslutades.  
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Figur B2. Metanproduktion från referensserie med ymp från Åby. 

 
Figur B3. Metanproduktion för referensserie med ymp från Nykvarn.  
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Referensserie satsvis torrötning AMPTS II 

Ympens metanproduktion visas i figur B4. Ympen förvarades i värmeskåp innan försöket 

startade. Varje testflaska i referensserien innehöll cirka 10,88 g VS vilket är ungefär lika 

mycket som användes i referensserien med Nykvarnsymp vid satsvis torrötning i 

värmeskåp. Referensserien visade låg gasproduktion jämfört med testserier där substrat 

hade blandats in med ympen och nedbrytningen kom genast igång med jämn produktion. 

Vid dag 53 hade i genomsnitt 30 Nml CH4/g VS producerats från triplikaten i 

referensserien. 

 

 
Figur B4. Metanproduktion för referensserien i AMPTS II-systemet. 
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Bilaga C: Karakteriseringsindex 
 
Tabell C1. Omräkningsfaktorer för växthusgaser enligt IPCC:s fjärde (4AR) utvärderingsrapport 
(tidsperspektiv 100 år). 

Växthusgas GWP-faktor (kg CO2-ekv/kg) 
Koldioxid 1 
Metan 25 
Lustgas 298 

 
Tabell C2. Omräkningsfaktorer för energi. 

 GHG-faktor (kg CO2-ekv/kWh) 
Elektricitet 0,0631 
Värme 0,0542 
Drivmedel (diesel) 0,301683 

1. EcoInvent 3 database 
2. Zackarisson, 2014 
3. Europaparlamentet, 2009 

 
Tabell C3. Omvandlingsfaktorer mellan energienheter. 

 kg kWh MJ 
kg 1 9,28 33,4 
kWh 0,11 1 3,6 
MJ 0,03 0,28 1 
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Bilaga D: Emissionsfaktorer 
I denna bilaga presenteras de värden som används vid beräkning av emissionsfaktorer 

för de olika scenarierna samt de formler som användes. 

Emissioner av lustgas 

Vid beräkning av emissioner av lustgas togs både direkta och indirekta emissioner av 
lustgas i åtanke. Direkta emissioner av lustgas beror på det totala kväveinnehållet i 
gödseln medan de indirekta emissionerna av lustgas beror på den andel av gödselns kväve 
som avgår som ammoniak. I tabell D1 och D2 visas de emissionsfaktorer som användes 
för beräkning av lustgasemissioner vid lagring samt spridning. Emissionsfaktorerna är 
baserade på den mängd kväve som återfinns i ammoniak (NH3-N) samt lustgas (N2O-N). 
För att få den totala mängden ammoniak och lustgas som avgick multiplicerades den 
beräknade emissionen med antingen faktor (17/14) eller (36/28). 
  
Tabell D1. Emissionsfaktorer som används vid beräkning av lustgasemissioner vid lagring av gödsel. 

Gödseltyp   Nötgödsel Svingödsel 
Flytgödsel NH3-N (% av N-tot) 3 4 

N2O-N – indirekt (% av NH3-N) 1 1 
N2O-N – direkt (% av N-tot) 0,5 0,5 

Avvattnad gödsel NH3-N (% av N-tot) 20 20 
N2O-N – indirekt (% av NH3-N) 1 1 
N2O-N – direkt (% av N-tot) 0,5 0,5 

*Rötresten i system 2 och 3A (våtrötning) antogs ha samma emissionsfaktor som vid lagring av flytgödsel 
medan emissionsfaktorn för rötresten i system 3B (torrötning) antogs vara detsamma som vid lagring av 
avvattnad gödsel. Emissionsfaktorn för avvattnad gödsel är baserad på emissionsfaktorn för fastgödsel. 

  
Tabell D2. Emissionsfaktorer som används vid beräkning av lustgasemissioner vid spridning av gödsel samt 
rötrest. N/A innebär att uppgifter saknas. 

Gödseltyp   Nötgödsel Svingödsel Rötrest 
Flytgödsel NH3-N (% av N-tot) 10 10 10 

N2O-N – indirekt (% av NH3-N) 1 1 1 
N2O-N – direkt (% av N-tot) 1 1 1 

Avvattnad gödsel NH3-N (% av N-tot) N/A N/A 10/20 
N2O-N – indirekt (% av NH3-N) N/A N/A 1 
N2O-N – direkt (% av N-tot) N/A N/A 1 

*Rötresten i system 2 och 3A (våtrötning) antogs ha samma emissionsfaktor som vid spridning av flytgödsel 
medan emissionsfaktorn för rötresten i system 3B (torrötning) antogs vara detsamma som vid spridning av 
fastgödsel. 

Emissioner av metan 
De metanemissioner som bildades i de olika delprocesserna beräknades utifrån IPCCs 

metod för emissioner av metan, se formel 3. Metoden baseras på mängden organiskt 

material i gödseln eller rötresten, ett teoretiskt maximalt metanutbyte, en 

metanomvandlingsfaktor samt densiteten för metan. Det teoretiskt maximala 
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metanutbytet, B0, beror på djurslag och påverkas inte av olika gödselhanteringssystem 

medan metanomvandlingsfaktorn, MCF, beror på gödselslag, temperatur samt 

lagringstid. MCF anger de faktiska emissionerna i förhållande till det teoretiskt maximalt 

möjliga. I tabell X visas de olika värdena för B0 och MCF som används vid beräkning vid 

de olika delprocesserna. 

 
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝐶𝐻4 = 𝑀𝑉𝑆 × 𝐵0 × 𝑀𝐶𝐹 × 0,72                                        (3) 
 
𝑀𝑉𝑆 = 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑉𝑆) 𝑖 𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑛 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑟ö𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑔)  

𝐵0 = 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡 (
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑘𝑔 𝑉𝑆
) 

𝑀𝐶𝐹 = 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (% 𝑎𝑣 𝐵0) 

0,72 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

  
Tabell D3.  Värden för B0 och MCF som används vid beräkning av metans emissionsfaktorer. 

 Nötgödsel Svingödsel Rötrest 
B0 (m3 CH4/ton VS) 240 450 120 
MCF flytgödsel (% av B0) 3,5* 
MCF avvattnad gödsel (% av B0) 2,0* 

*Rötresten i system 2 och 3A (våtrötning) antogs ha samma emissionsfaktor som flytgödsel medan 
emissionsfaktorn för rötresten i system 3B (torrötning) antogs vara detsamma som avvattnad gödsel. 
Emissionsfaktorn för avvattnad gödsel är baserad på emissionsfaktorn för fastgödsel. 
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Bilaga E: Sammanställning av systemanalysens resultat 
I denna bilaga sammanställs systemanalysens resultat. Bilagan är uppdelad per system 

och visar systemens totala växthusgasutsläpp samt systemens växthusgasutsläpp per 

delprocess och växthusgas. 

 

Referenssystem - konventionell gödselhantering 
  
Tabell E1. Klimatpåverkan för referenssystemet, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 
Lagring 0 1512756 757857 2270613 22,7 
Spridning 209500 0 3543646 3753146 37,5 
Totalt 209500 1512756 4301502 6023758 60,2 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 

System 2 - våtrötning av flytgödsel 
 
Tabell E2. Klimatpåverkan för system 2, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 
Lagring av gödsel 0 75638 37893 113531 1,1 
Transport av gödsel och rötrest 77575 0 0 77575 0,8 
Våtrötning 1097955 493102 0 1591057 15,9 
Lagring av rötrest 0 347276 757857 1105133 11,1 
Spridning av rötrest 209500 0 1475100 1684600 16,8 
Totalt 1385030 916016 2270849 4571896 45,7 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 

System 3A - våtrötning av avvattnad gödsel, inklusive vätskefasen 
 
Tabell E3. Klimatpåverkan för system 3A, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 
Avvattning 2520 0 0 2520 0,03 
Lagring av gödsel 0 552442 585333 1137775 11,4 
Transport av gödsel och rötrest 28157 0 0 28157 0,3 
Våtrötning 236577 331569 0 568146 5,7 
Lagring av rötrest 0 233513 166007 399520 4,0 
Spridning av rötrest 214528 0 3241106 3455634 34,6 
Totalt 479262 1117524 3992445 5591751 55,9 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 
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System 3A2 - våtrötning av avvattnad gödsel, exklusive vätskefasen 
 
Tabell E4. Klimatpåverkan för system 3A, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 
Avvattning 2520 0 0 2520 0,03 
Lagring av gödsel 0 29063 7918 36981 0,4 
Transport av gödsel och rötrest 84470 0 0 84470 0,8 
Våtrötning 236577 331569 0 568146 5,7 
Lagring av rötrest 0 233513 166007 399520 4,0 
Spridning av rötrest 46928 0 333818 380746 3,8 
Totalt 367975 594145 507743 1472383 14,7 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 

System 3B - torrötning av avvattnad gödsel, inklusive vätskefasen 
 
Tabell E5. Klimatpåverkan för system 3B, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 
Avvattning 2520 0 0 2520 0,03 
Lagring av gödsel 0 552442 585333 1137775 11,4 
Transport av gödsel och rötrest 28157 0 0 28157 0,3 
Torrötning 149855 290130 0 439985 4,4 
Lagring av rötrest 0 133436 217370 350806 3,5 
Spridning av rötrest 214528 0 3264395 3478923 34,8 
Totalt 395060 976008 4067098 5438165 54,4 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 

System 3B2 - torrötning av avvattnad gödsel, exklusive vätskefasen 
 
Tabell E6. Klimatpåverkan för system 3A, uttryckt i CO2-ekv/år samt CO2-ekv/ton hanterad gödsel. 

  Koldioxid Metan Lustgas Totalt CO2-ekv/ton* 

Avvattning 2520 0 0 2520 0,03 

Lagring av gödsel 0 29063 7918 36981 0,4 

Transport av gödsel och rötrest 84470 0 0 84470 0,8 

Torrötning 149855 290130 0 439985 4,4 

Lagring av rötrest 0 133436 217370 350806 3,5 

Spridning av rötrest 46928 0 357107 404035 4,0 

Totalt 283773 452629 582396 1318798 13,2 

*ton hanterad gödsel (100 000 ton) 
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Bilaga F: Livscykelanalysens faser 
En LCA består av fyra olika faser; definition av syfte och mål, inventering, analys av 

miljöpåverkan samt tolkning av resultatet. Processen är interativ, vilket innebär att 

processen inte följer en kronologisk ordning av faserna utan att det i många fall krävs att 

man går tillbaka och ändrar förutsättningarna för studien (Greppa Näringen, 2011). 

Nedan beskrivs respektive fas kortfattat. 

Definition av mål och omfattning 
I den första fasen vid utförandet av en LCA bestäms vilken produkt eller tjänst som ska 

studeras. Enligt ISO standarden 14040 ska anledningen för studien samt vilka som är 

målgruppen för studien bestämmas i denna fas (Baumann & Tillman, 2004). I denna fas 

specificeras även olika val kopplade till analysens utformande, till exempel den 

funktionella enheten, systemavgränsningar och vilka typer av miljöeffekter som ska 

undersökas (Baumann & Tillman, 2004). 

Inventeringsfasen 
Under inventeringsfasen samlas data in för de in- och utflöden som sker under 

produktens livscykel och som är kopplade till systemets miljöpåverkan (Baumann & 

Tillman, 2004). Dessa in- och utflöden har ofta en negativ påverkan på miljön. Flöden som 

inte påverkar miljön försummas därmed i denna typ av analys (Baumann & Tillman, 

2004). Resursåtgången beräknas därefter på vald funktionell enhet. För att få en 

översiktlig bild över systemet och dess in- och utflöden görs ofta ett systemdiagram. 

Miljöpåverkansbedömning 
Miljöpåverkansbedöming (LCIA, Life Cycle Impact Assessment) beskriver eller indikerar 

vilken påverkan som produkten har på miljön (Baumann & Tillman, 2004). Bedömningen 

delas upp i två steg; klassificering och karaktärisering. Klassificering innebär att 

parametrarna från inventeringen sorteras efter vilken typ av miljöpåverkan de bidrar till 

medan karaktäriseringen innebär att alla relativa bidrag med samma typ av 

miljöpåverkan samlas ihop (Baumann & Tillman, 2004). 

Tolkning av resultatet 
Sist i en LCA ska resultatet från inventeringen och miljöpåverkansbedömningen tolkas 

och utvärderas (Baumann & Tillman, 2004). I denna fas är det viktigt att framhäva vilka 

parametrar som haft störst påverkan på resultatet samt att lyfta osäkerheter med 

analysen (Baumann & Tillman, 2004). För att styrka resultatets stabilitet kan det i denna 

fas utföras känslighet- och osäkerhetsanalyser (Baumann & Tillman, 2004). Baserat på 

tolkningar av resultatet kan därefter slutsatser dras och rekommendationer ges. 

 


