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Abstract 
 
During the 19-century a global warming has been observed, which includes increases in 
global air and ocean temperatures, widespread melting of ice and snow, and rising global sea 
level. There is a clear connection between emissions of greenhouse gases caused by the 
human and the increase in temperature. Climatic changes caused by global warming can be 
stopped trough decreased emission of fossil fuels, for example by an increased use of biogas. 
Biogas is a renewable energy source which is produced through anaerobic (oxygen free) 
digestion of organic material. The gas is a mixture of methane (CH4) and carbon dioxide 
(CO2) and can be among others used as fuel in vehicles. Greengas is biogas produced from 
grains. 
 
The aim with this master’s thesis was to investigate a two-stage process for digestion of a rest 
by product from ethanol production, called drankvatten. Laboratory experiments were carried 
out with two process sets, each with two continues stirred tank reactors (CSTR). The process 
consisted of a thermophilic (55ºC) reactor as the first step in which the substrate was added. 
Afterwards there was a mesophilic (38ºC) second reactor in which the material from the first 
reactor was further degraded to produce more gas. The results were intended to be used for an 
assessment of whether a two-stage process is more efficient then a single-stage process in a 
full-scale production facility. One of the reasons to have a thermophilic first reactor is that the 
material has an average temperature around 80 ºC when it arrives to the facility today.  
 
It was proved that a two-stage process with this type of substrate generated a higher gas 
production but the improvements weren’t big enough to motivate a reconstruction of the 
facility into a two-stage process. The thermophilic process was stable with a retention time of 
15 days and a loading rate of 6 g VS/(l·dygn). This retention time was the shortest which was 
achieved during that loading rate. During earlier mesophilic experiments a higher loading rate 
was achieved however the used retention time was longer. On the basis of this work no 
conclusions could be drawn whether a thermophilic process could withstand a higher loading 
rate then a mesophilic one. Longer adaptation times is probably needed to reach higher 
loading rates. In this work it also has been studied if it’s necessary to have continues mixing 
in the biogas reactors. The conclusion of this experiment is that continues mixing isn’t 
necessary, which results in less mixing and in that way less energy costs. 
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Sammanfattning 
 
En global uppvärmning har tydligt observerats under 1900-talet, med bl.a. ökade luft- och 
vattentemperaturer, utbredd is- och snösmältning samt en stigande havsnivå. Det finns en klar 
koppling mellan människans utsläpp av växthusgaser och denna temperaturökning. 
Klimatförändringar orsakade av den globala uppvärmningen kan hindras genom minskade 
utsläpp av fossila bränslen, till exempel genom en ökade användning av biogas. Biogas är en 
förnyelsebar energikälla som bildas genom anaerob nedbrytning (syrefri) av organiskt 
material. Gasen är en blandning av metan (CH4) och koldioxid (CO2) och kan bland annat 
användas som fordonsbränsle. Med gröngas menas biogas producerad från grödor, så som 
spannmål och vall. 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka en tvåstegsprocess för rötning av drankvatten, vilket 
är en restprodukt från etanolframställning. Laboratorieförsök genomfördes med två 
processuppsättningar, där varje uppsättning bestod av två kontinuerligt omrörda tankreaktorer 
(CSTR). Som första steg bestod processen av en termofil (55ºC) reaktor där drankvatten 
tillsattes. Därefter fanns en mesofil (38ºC) andra reaktor där material från det första steget 
rötades vidare för att bilda ytterligare gas. Resultatet var tänkt att användas i en utvärdering av 
huruvida tvåstegsrötning är mer effektivt än enstegsrötning i en fullskaleanläggning. En av 
anledningarna till att ha ett termofilt första reaktor var att materialet som tas emot till 
anläggningen har en medeltemperatur på 80ºC. 
 
Det visade sig att tvåstegsrötning med denna typ av substrat genererade högre gasproduktion 
men att förbättringen inte blev tillräckligt stor för att det i nuläget ska anses motiverat att 
bygga om anläggningen till en tvåstegsprocess. Den termofila processen fungerade stabilt på 
uppehållstiden 15 dygn och belastningen 6 g VS/(l·dygn). Denna uppehållstid var den lägsta 
processen klarade vid så hög belastning. Vid tidigare försök har mesofila processer klarat en 
högre belastning men då vid en längre uppehållstid. Utifrån detta arbete kan alltså inga 
slutsatser dras om att termofila processer kan belastas hårdare än mesofila. Det krävs troligen 
längre anpassningstid för att processen ska klara av högre belastningar. I arbetet studerades 
även huruvida kontinuerlig omrörning är nödvändigt i biogasreaktorer. Slutsatsen av detta 
försök var att kontinuerlig omrörning inte är nödvändigt vilket betyder att mindre omrörning 
medför lägre energikostnader. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Med ökade luft- och vattentemperaturer, utbredd is- och snösmältning samt en stigande 
havsnivå har en global uppvärmning tydligt observerats under 1900-talet. Det har konstaterats 
att större delen av denna temperaturökning sannolikt beror på de utsläpp av växthusgaser som 
orsakas av människan. Om utvecklingen får fortsätta som idag medför det att utsläppen av 
växthusgaser kommer att öka. Det kommer i sin tur att förändra det globala klimatsystemet 
med negativa effekter, så som hotade ekosystem och extrema vädersituationer. En anledning 
till att koncentrationen av växthusgaser har ökat är den ökade användningen av fossila 
bränslen och det är därför viktigt att minska denna användning. Användningen av biogas är ett 
steg i rätt riktning. Förbränningen av biogas ger inget nettotillskott av CO2 till atmosfären. 
Det beror på att koldioxiden i biogasen funnits i luften och sedan tagits upp av växterna. 
Denna koldioxid ingår på så sätt redan i naturens kretslopp och därför räknas biogas som en 
förnyelsebar energikälla. (IPCC 2007; www.sbgf.info) 
 
I samhället produceras stora mängder organiskt avfall som behöver genomgå någon form av 
bearbetning innan det återförs till naturens kretslopp. En sådan behandling är anaerob 
nedbrytning där mikroorganismer bryter ner organiskt material till en rötrest som kan 
användas som gödsel samt till den energirika biogasen. Gasen är en blandning av framförallt 
metan (CH4) och koldioxid (CO2) och kan användas som energi vid exempelvis el- och 
värmeproduktion samt som fordonsbränsle. (www.sbgf.info) 
 
Ju mer organiskt avfall som rötas desto större mängd rötrest fås som biprodukt från 
biogasprocessen. Beroende på vilket material som rötas så lämpar sig rötresten olika bra för 
olika ändamål. När det är gödsel, sorterat organiskt avfall samt jordbruksprodukter som 
används brukar rötresten kallas biogödsel. Det mesta innehållet av växtnäring som det 
ursprungliga materialet innehöll finns kvar i biogödslet som lämpar sig för jordbruk. 
(www.sbgf.info) 
 
Biogasens sammansättning beror på vilken rötteknik samt vilket substrat som används. 
Normalt innehåller den ca 60 % metan. För att gasen ska kunna användas som fordonsbränsle 
krävs en uppgradering till en metanhalt över 97 %. Gasen kan sedan komprimeras och 
distribueras till tankställen där bilister kan tanka. (www.sbgf.info) 
 
Gröngas är biogas producerad från grödor som exempelvis spannmål och vall. Processen har 
utvecklats utifrån tanken att behovet av en förnyelsebar energikälla ökar samtidigt som det 
avfall som används i traditionella biogasanläggningar inte kommer räcka för att möta den 
ökande efterfrågan av fordonsgas. (www.svenskbiogas.se) Eftersom substratet enligt ABP-
förordningen inte räknas som avfall krävs ingen hygienisering av materialet (www.sjv.se). 
ABP-förordningen är den s.k. biproduktsförordningen som tar upp hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Substratet i en 
gröngasanläggning är mer väldefinierat och skiljer sig inte åt på samma sätt som vid 
avfallsrötning. Detta leder till att belastningen i processen lättare kan kontrolleras och på så 
sätt hållas på en önskad och jämn nivå. (Opubl. interndokument Tekniska Verken i Linköping 
AB, 2004) 
 
Svensk Biogas AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB. Företaget 
arbetar med produktion och utveckling av biogas som fordonsbränsle. Svensk Biogas AB 
driver två produktionsanläggningar, en i Linköping och en i Norrköping. I Linköping är det 
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framförallt slakteriavfall som rötas. Anläggningen i Norrköping är en gröngasanläggning, där 
drankvatten och spannmål används som substrat. Drankvatten är en restprodukt från 
etanolframställning. (www.svenskbiogas.se) Processen sker idag under mesofila (38ºC) 
förhållanden. Avdelningen Vatten, Teknik och Process under Affärsområde Vatten arbetar 
kontinuerligt med processutveckling för att öka gasutbytet och för att kunna belasta processen 
hårdare. Målet med detta utvecklingsarbete är att sänka produktionskostnaderna. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka en tvåstegsprocess för rötning av drankvatten. 
Resultatet var tänkt att användas för att utvärdera huruvida tvåstegsrötning är mer 
processeffektivt än enstegsrötning i en fullskaleanläggning. En utbyggnad av anläggningen i 
Norrköping med ytterligare en rötkammare är planerad. Tanken är att resultaten från detta 
examensarbete ska vara en del i analysen om anläggningen ska byggas ut till en 
tvåstegsprocess eller om två enstegsprocesser ska köras parallellt. Resultatet ska svara på vid 
vilken temperatur det är mest fördelaktigt att driva processen. En av anledningarna till att det 
är intressant att undersöka en termofil process är att drankvattnet, som används vid 
anläggningen i Norrköping, håller en temperatur på ca 80ºC, när det tas emot. Därför krävs 
det ingen energi för uppvärmning av materialet och mindre energi för kylning än vid mesofila 
processer.  
 
Därför provades en process uppdelad i en termofil (55ºC) första reaktor och en mesofil (38ºC) 
andra reaktor. 

1.3 Hypotes 
Tvåstegsrötning av drankvatten ger en högre gasproduktion per reaktorvolym samt ett högre 
gasutbyte per gram VS. 
 
För att kunna bekräfta eller förkasta hypotesen har följande frågor ställts upp: 
 
Hur hårt kan den termofila processen belastas? 
En termofil process bör kunna belastas hårdare än en mesofil process, eftersom 
tillväxthastigheten är högre och reaktionsförloppen snabbare vid en högre temperatur.  
 
Hur kort uppehållstid går att uppnå i den termofila processen? 
En kortare uppehållstid medför att en reaktor körd under termofila förhållanden kan vara 
volymmässigt mindre än en under mesofila och samtidigt producera lika mycket metan. Det 
innebär lägre investeringskostnader alternativt kan en större volym behandlas i ett termofilt 
steg med kortare uppehållstid. 
 
Hur stor gasproduktion per rötkammarvolym och substrat ger tvåstegsprocessen och hur hårt 
kan systemet belastas?  
Materialet skulle kunna rötas ut effektivare i en tvåstegsprocess och på så vis medföra en ökad 
gasproduktion samtidigt som systemet då kan belastas hårdare än en enstegsprocess. 
 
Vilken typt av omrörning är optimal för de termofila- respektive de mesofila processerna?  
Mindre omrörning skulle kunna medföra en mer gynnsam miljö och på så sätt kan processen 
belastas hårdare samtidigt som energiåtgången minskar.  
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1.4 Metod 
Metoden för examensarbetet har bestått av en teoretisk del med litteraturstudier samt en 
praktisk del med rötförsök i laboratorieskala utförda på Tekniska Verkens laboratorium. 
Resultaten från den teoretiska delen låg till grund för hur laboratorieförsöken genomfördes. 
Resultaten både från den teoretiska studien och från de praktiska försöken har analyserats för 
att kunna bekräfta eller dementera hypotesen samt svara på de frågor som hypotesen delats 
upp i. Under hela examensarbetet har de teoretiska litteraturstudierna varvats med det dagliga 
praktiska arbetet på laboratoriet med rötförsöken.     

1.5 Begränsningar 
För att kunna genomföra försöken inom tidsramen för examensarbetet har de laborativa 
momenten begränsats till två termofila och två mesofila processer. Det begränsar möjligheten 
att variera olika parametrar. 
 
Ytterligare en begränsning är att ingen hänsyn har tagits till de ekonomiska förutsättningarna 
för de olika biogasprocesser som utvärderats. De energimässiga förutsättningar som 
processerna medför har inte beaktats. Detta bör beaktas när det gäller de slutsatser som dragits 
av arbetet. 
 
Examensarbetet fokuserar på analys av en tvåstegsprocess i jämförelse med tidigare 
genomförda enstegsförsök. Det finns naturligtvis ytterligare alternativ som skulle behöva 
utredas och jämföras med mina tvåstegsförsök innan slutsatser dras för en eventuell 
tillbyggnad med en ny rötkammare.  
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2. Teori 

2.1 Anaerob nedbrytning 
Vid anaerob nedbrytning metaboliseras organiskt material stegvis till en slutprodukt 
bestående av metan och koldioxid (Figur 1). Nedbrytningsprocessen innefattar flera steg och 
många olika reaktioner som alla katalyseras av specifika enzymer (Polprasert, 1996). Först 
hydrolyseras (Figur 1, steg 1) komplexa polymerer till monomerer. Därefter fermenteras 
monomerer till fettsyror, alkoholer och H2(Figur 1, steg 2 och 3). Dessa komponenter 
omvandlas slutligen till metan och koldioxid (Figur 1, steg 4). 
(Gottschalk, 1986; Verma, 2002) 

 
Figur 1 Överblick över anaerob nedbrytning 

2.1.1 Hydrolys 
Anaeroba mikroorganismer producerar extracellulära enzymer som möjliggör den 
nedbrytningens första steg, hydrolysen. Exempel på sådana enzymer är lipaser, cellulaser och 
proteaser. Dessa enzymer bryter ner komplexa polymerer till mono- och oligomerer. 
Kolhydrater bryts ner till socker med hjälp av cellulaser, proteiner till aminosyror med hjälp 
av proteaser och lipider till långa fettkedjor och glycerol med hjälp av lipaser. Hur snabbt 
hydrolysen sker beror bland annat på substrat- och bakteriekoncentration samt yttre faktorer 
som temperatur och pH. (Polprasert, 1996; Zinder, 1984) 
 
Hydrolysen är det hastighetsbegränsade steget i anaerob nedbrytning om substratet består av 
mycket svårnedbrytbara partiklar. Består substratet däremot av mer lättnedbrytbart proteinrikt 
material är metanbildningen det hastighetsbegränsande steget. (Rozzi & Remigi, 2004) 
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2.1.2 Acidogenes 
Socker, långa fettsyror och aminosyror, som bildats i hydrolysen fungerar som substrat i den 
anaeroba nedbrytningens andra steg, syrabildning eller acidogenesen. Denna nedbrytning sker 
med hjälp av fermentativa mikroorganismer. (Björnsson, 2000; Polprasert, 1996) 
 
I en välfungerande process hålls vätgasens partialtryck lågt tack vara H2-konsumerande 
metanoger. Under sådana förhållanden är oxidation av NADH till vätgas fördelaktig vilket gör 
att den huvudsakliga nedbrytningen sker via acetat, koldioxid och vätgas (Reaktion 1). 
Nedbrytningen till acetat, koldioxid och vätgas ger ett högre energiutbyte för 
mikroorganismerna och dessa produkter kan direkt användas i metanbildningen. Detta högre 
energiutbytet beror på att energin i substratet utnyttjas bättre och att dessa reaktioner därför 
genererar mer energi i form av ATP. (Björnsson, 2000; Polprasert, 1996; Zinder, 1984) 
 
Reaktion 1: 

 
 
Reaktion 2: 

 
 
Vid ett högre H2-tryck bildas mer reducerade fermentationsprodukter (Reaktion 2). För att 
dessa produkter ska kunna användas i metanbildningen måste de genomgå omvandling till 
acetat, koldioxid och vätgas. Denna nedbrytning sker med hjälp av protonreducerande 
organismer i den process som kallas acetogenesen. (Björnsson, 2000; Zinder, 1984) 
 
Även då processen är stabil och nedbrytningen främst sker via acetat, koldioxid och vätgas så 
sker Reaktion 2. Dessa produkter bildas kontinuerligt genom nedbrytning av lipider och 
aminosyror. Exempelvis bildas propionat då långa fettsyror med udda antal kolatomer bryts 
ner. (Björnsson, 2000) 

2.1.3 Acetogenes 
I acetogenesen metaboliseras produkter från acidogenesen som inte direkt kan användas i 
metanbildningen. I acetogenesen omvandlar H2-producerande organismer de reducerade 
fermentationsprodukterna. Dessa produkter omvandlas här till acetat, koldioxid och vätgas 
samtidigt som protoner upptas. Denna nedbrytning är viktig för biogasproduktionen eftersom 
substraten annars inte kan användas i metanbildningen. Exempel på reaktioner är β-oxidation 
av fettsyror samt oxidation av propionat. (Björnsson, 2000; Zinder, 1984) 
 
De organismer som sköter acetogenesen är långsamtväxande och beroende av ett lågt 
partialtryck för vätgasen. Det uppnås genom syntrofi med H2-konsumerande metanbildare. 
Vid ett lågt partialtryck gynnas de H2-producerande acetogena reaktionerna samtidigt som den 
H2-konsumerande metanbildningen inte gynnas. (Björnsson, 2000; Zinder, 1984) 
 
Då energiutbytet är lågt för dessa mikroorganismer är deras reproduktionstid lång och de är 
känsliga för förändringar i flöde och belastning. (Björnsson, 2000) 
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2.1.4 Metanogenes 
Metanogenesen är den anaeroba nedbrytningens sista steg. De organismer som sköter denna 
metabolism till metan och koldioxid tillhör gruppen Archea. (Zinder, 1987) Dessa 
mikroorganismer kan delas in i två grupper där den ena gruppen är de acetoklastiska 
metanbakterierna som bryter ner acetat. Den andra gruppen är de vätgaskonsumerande 
metanogenerna. 70% av metanbildningen sker via acetat och återstående del via vätgas och 
koldioxid. Det finns dock fler substrat som kan användas för metanbildningen. Dessa substrat 
är inte betydelsefulla i biogasrocessen, eftersom de inte finns representerade på grund av de 
substrat som används. (Björnsson, 2000; Polprasert, 1996) 
 
Metan bildas som ovan nämnts genom några olika reaktionsvägar. En av dessa är reduktion av 
koldioxid till metan. Den reaktionen sker med hjälp av elektroner som kommer från 
oxidationen av den vätgas som bildats tidigare i nedbrytningen. Som ses i Reaktion 3 krävs 
fyra mol vätgas och en mol koldioxid för bildningen av en mol metan. (Ferry, 2002) De H2-
konsumerande mikroorganismerna har låg tillväxthastighet och i anaerob nedbrytning sker 
därför bara en ackumulering av vätgas då processen störs, t ex vid överbelastning eller vid 
toxisk inhibering av dessa mikroorganismer. (Björnsson, 2000) 

 
Reaktion 3: 

 
   

Vid metanbildning från acetat (Reaktion 4) klyvs kol-kol bindningen i acetat och därefter 
reduceras metylgruppen till metan med hjälp av elektroner, som frigörs då karbonylgruppen 
oxideras till koldioxid. (Ferry, 2002) 
 
Reaktion 4: 

  
 

Metanogenesen innebär en konsumtion av fettsyror och på så sätt regleras pH i systemet. 
Metanbildning via koldioxid och vätgas är av stor betydelse för att hålla vätgasens partialtryck 
lågt i systemet. Om metanbildarna av någon anledning inte fungerar som de ska kommer det 
leda till en ackumulering av organiska syror, eftersom det organiska materialet omvandlas till 
reducerade fermentationsprodukter och inte vidare till metan. 
(Björnsson, 2000; Polprasert, 1996; Zinder, 1984) 
  

2.2 Viktiga parametrar för processen 
Anaerob nedbrytning är en biologisk process, där många olika parametrar har betydelse. Olika 
parametrar kan påverka processen direkt genom egen effekt eller genom att interagera med 
andra parametrar och på så sätt vara av betydelse för processen. Det finns också parametrar 
som inte direkt påverkar processen men som är viktiga för att reaktorerna ska fungera bra. 
(Polprasert, 1996) 

2.2.1 pH och alkalinitet 
Anaerob nedbrytning sker optimalt vid ett pH mellan 6,6 och 7,6. De flesta metanbildare har 
sitt optimum runt pH 7. Syrabildande bakterier har däremot ett lägre optimum, runt pH 6 pH 
är ofta något högre i termofila än i mesofila processer (Song et al., 2004). I en anaerob 
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nedbrytningsprocess sjunker pH i takt med att organiska syror bildas. Då det i metanogenesen 
sedan konsumeras syror stiger pH och stabiliseras. En ackumulering av flyktiga fettsyror 
(VFA) kan bero på att belastningen är för hög eller att substratet innehåller något som 
inhiberar metanogenernas aktivitet. Substratets sammansättning påverkar alltså pH i reaktorn. 
(Björnsson, 2000; Polprasert, 1996) 
 
Alkalinitet är ett mått på processens buffringskapacitet, alltså förmågan att hålla ett stabilt pH. 
pH är som processindikator starkt beroende av alkaliniteten. (Björnsson et al., 2001) 
Alkaliniteten är beroende av substratets sammansättning och belastningen (se 2.2.4). Flyktiga 
fettsyror (VFA), bikarbonat och ammoniak är viktiga faktorer som påverkar alkaliniteten i en 
anaerob reaktor. Substrat med mycket organiskt bundet kväve kan medföra en högre 
alkalinitet på grund av produktion av ammoniak. Då en minskning i pH inträffar bör 
matningen av reaktorn stoppas och buffertkapaciteten ökas genom tillsatts av till exempel 
natriumkarbonat. (Björnsson, 2000) 

2.2.2 Organiska syror 
För att få en uppfattning om processens tillstånd analyseras halten organiska syror. En ökad 
koncentration indikerar att hydrolysen och acidogenesen sker snabbare än metanogenesen. 
Skumning kan vara en följ av detta. (Albertsson, 2007) 
 
Samspelet mellan vätgasproducerande och vätgaskonsumerande organismer är nödvändigt för 
en bra anaerob nedbrytning. De acetatproducerande organismerna (acetogenerna) har lägre 
tillväxthastighet än de syrabildande organismerna och därför tar acetogenerna längre tid på sig 
för återhämtning vid en processtörning. Det i sin tur medför en ackumulering av substrat till 
acetogenesen, alltså av bland annat organiska syror. När detta sker så inhiberas även 
metanogenesen och det medför att vätgaskoncentrationen kommer att öka och på så sätt så 
inhiberas acetogenesen ytterligare och koncentrationen syror stiger. Det betyder alltså att en 
ökad halt av organiska syror kan vara en indikation på en processtörning. 
(Björnsson, 2000; Polprasert, 1996) 
 
Studier visar att vilka syror som finns representerade kan ha betydelse för den toxiska 
effekten av organiska syror. Ackumulering av en viss syra kan tala om vilket steg i den 
anaeroba nedbrytningen som inhiberas. Höga koncentrationer av syror är i sig inte toxiska för 
processen men visar på obalans i systemet, eftersom nedbrytning av dessa bara är möjlig då 
vätgasens partialtryck är lågt. Nedbrytning av propionsyra kräver ett särskilt lågt partialtryck, 
vilket betyder att denna syra ackumuleras tidigare än övriga syror när vätgasens partialtryck 
stiger. (Björnsson, 2000; Polprasert, 1996; Zinder, 1984)       

2.2.3 Temperatur, mesofilt vs termofilt 
Temperaturen är en av de viktigaste omgivningsfaktorerna för mikrobiell tillväxt. 
Metanproduktionen är därför starkt beroende av temperaturen. En liten temperaturvariation 
kan leda till att tillväxten och reaktionsförloppen hos viktiga organismer inhiberas. 
(Madigan et al., 2003; Polprasert, 1996) 
 
Olika organismer har optimum vid olika temperaturer. En ökande temperatur medför att 
kemiska och enzymatiska reaktioner sker snabbare och att tillväxthastigheten ökar. Denna 
ökning sker till en viss temperatur då reaktionerna istället inhiberas. Varje organism har ett 
minimum, under vilken tillväxt inte sker, ett optimum, vid vilken tillväxten är optimal och ett 
maximum, över vilken ingen tillväxt är möjlig (Figur 2). När temperaturen når över optimum 
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inaktiveras ett eller flera viktiga proteiner i organismens celler och på så sätt slutar cellen 
fungera. (Madigan et al., 2003) 

 
 
 

Figur 2 Relationen mellan temperatur och tillväxt för psykrofila, mesofila, termofila och hypertermofila 
mikroorganismer (Madigan, 2003) 

 
I en mesofil process bör temperaturen ligga mellan 25-40˚C, medan en termofil process 
kräver över 45˚C. Anaerob nedbrytning sker vanligtvis under mesofila eller termofila 
förhållanden. (Björnsson, 2000)        
 
Fördelarna med en mesofil biogasprocess är att systemet är tåligare i jämförelse med termofila 
system. Mesofila processer är t ex inte lika känsliga som termofila för förändringar i t ex 
temperatur och ammoniakkoncentration. Anaerob nedbrytning under mesofila förhållanden 
kräver en relativt lång uppehållstid (≥ 20 dygn), samtidigt som utrötningen av det organiska 
materialet inte alltid är tillfredställande. Detta tillsammans med möjligheten att avdöda 
patogena organismer är anledningen till att termofila biogasprocesser utvecklats. 
(Song et al., 2004) 
 
Fördelen med ett termofilt system är  att processen sker snabbare än under mesofila 
förhållanden. En termofil process är ofta mer svårstyrd och den kräver mer energi för 
uppvärmning. (Nilsson et al., 2001) Ytterligare fördelar med termofila processer är ett högt 
avdödande av patogener samt en ökad nedbrytning av långa fettsyror. Studier har visat att 
optimum för termofila kulturer ligger nära 60˚C. Det kan ändå vara motiverat att hålla 
temperaturen något lägre då mikroorganismerna är känsliga för om temperaturen skulle stiga 
något över optimum. (Madigan et al., 2003; Song et al, 2004; Zinder, 1984) 
 
En välfungerande termofil process kan belastas hårdare (se 2.2.4) och köras vid en kortare 
uppehållstid än en mesofil process. Detta beror på att tillväxthastigheten är högre för de 
termofila organismerna. (Kim et al., 2002; Zinder, 1984) 

Temperatur 
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2.2.4 Torrsubstans (TS) och glödförlust (VS)  
Ett materials torrsubstans och organiskt innehåll ger information om potentialen för 
nedbrytning av substratet. Allt det organiska innehållet i ett material bryts dock inte ner i en 
rötningsprocess. Det kan bero på att vissa partiklar är för stora eller svårnedbrytbara. 
(Nilsson et al, 2001) Torrsubstans (TS) är den del av materialet som inte är vatten, alltså den 
del som återstår efter torkning. Glödförlusten (VS, volatile solids) är ett mått på halten flyktigt 
organiskt material, alltså den andel av TS som försvinner efter att materialet glödgats.  
(Svensk standard, 1981)  
 
TS-halten kan skilja mycket mellan olika material och är bara ett par procent för avloppsslam 
medan halm har en TS-halt på nästan 90 %. VS-halten hos potentiella substrat varierar inte 
lika mycket och oftast mellan 70 och 95 %. (Nilsson et al., 2001) 
 
För att få en uppfattning om hur mycket organiskt material substratet innehåller och hur 
effektivt materialet har rötats ut analyseras TS och VS. Utrötningsgraden i denna studie 
beräknas enligt Formel 1. 
 
Formel 1: 

 

 

2.2.5 Belastning 
Belastning anger hur mycket organiskt material som tillförs processen per tidsenhet 
(Nilsson et al., 2001). Belastningen anges som g VS/(l·dygn), se också 2.2.4.  
Om belastningen är för hög hinner inte organismerna med att metabolisera substratet varvid 
halten av organiska syror stiger och medför en minskning av pH. Det beror på att 
metanogenesen ofta är det hastighetsbegränsande steget vilket gör att de syror som bildats inte 
konsumeras tillräckligt snabbt vid hög belastning. Om det istället är så att acetogenesen är 
hastighetsbegränsande kan metanproduktionen vara oförändrad medan koncentrationen av 
VFA ökar. Ytterligare en följd av för hög belastning är att de vätgaskonsumerande 
organismerna inte hinner med och att vätgaskoncentrationen därför ökar. Eftersom 
nedbrytning av propionsyra och butyrat bara är möjlig vid lågt partialtryck för H2, medför 
denna ökning en ackumulering av dessa syror. (Polprasert, 1996; Zinder, 1984)  
 
Gunaseelan (1997) har kommit fram till att en termofil process för rötning av avloppsslam 
fungerade med belastningen 13,4 g VS/(l·dygn) vid en uppehållstid på 8,5 dygn. 
Carlsson (2005) har i laboratorieförsök visat att en belastning på mellan 5-7,5 g VS/(l·dygn) 
fungerade både i termofil och i mesofil rötning av restavfall men med en lägre utrötningsgrad. 
Restavfall kommer från hushåll och är den fraktion som blir kvar efter källsortering. Den 
komposterbara delen av detta lämpar sig för rötning. (Carlsson, 2005) Tidigare försök vid 
Tekniska Verken i Linköping AB har genomfört och visat att mesofila processer för rötning 
av drankvatten och i vissa fall även spannmål har klarat en belastning på 6,5 g VS/(l·dygn). 
(Opubl. interndokument Tekniska Verken i Linköping AB, 2006) 
 

2.2.6 Uppehållstid 
En partikels genomsnittliga tid i reaktorn kallas för uppehållstid. Den optimala uppehållstiden 
varierar med processtemperatur och substratsammansättning. Det krävs längre uppehållstider 
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för mesofila processer, eftersom reaktionerna och organismernas tillväxt sker långsammare i 
jämförelse med termofila, se kapitel 2.2.3. (Madigan et al., 2003; Verma, 2002) I studier av 
Song et al. (2004) har mesofil rötning av avloppsslam genomförts vid uppehållstider över 20 
dygn, medan det vid termofil rötning har fungerat med 10 dygns uppehållstid. Verma (2002) 
skriver att en uppehållstid på 10 dygn för termofil rötning och på 20 dygn för mesofil rötning.  
 
För en given volym substrat medför en kortare uppehållstid att mindre reaktorer kan 
användas, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. (Dugba & Zhang, 1999) Uppehållstiden beräknas 
enligt Formel 2. 
Formel 2: 

                                            

                    
 
Uppehållstiden har betydelse för de organiska syrornas möjlighet att omvandlas till gas. Vid 
en för kort uppehållstid hinner inte mikroorganismerna med att metabolisera substratet 
samtidigt som en för lång uppehållstid betyder att reaktorn är onödigt stor. Den optimala 
uppehållstiden beror på substratets sammansättning och på förhållandet i reaktorn. 
(Polprasert, 1996) 

2.2.7 Näringsämnen 
Mikroorganismer behöver näringsämnen i rätt mängd och proportion för att metabolismen ska 
fungera optimalt. Dessa ämnen brukar delas in i makro- och mikronäringsämnen. Med 
makronäringsämnen menas de ämnen som mikroorganismer behöver i relativt stor mängd för 
att fungera. Exempel på sådana är kväve och fosfor. Mikronäringsämnen är sådana som 
behövs i små mängder. Nickel och kobolt är exempel på mikronäringsämnen. 
(Gottshalk, 1986; Madigan et al, 2003; Rozzi & Remigi, 2004) 
 
I ett visst steg i nedbrytningsprocessen, exempelvis metanbildningen, kan vissa näringsämnen 
vara extra viktiga. Kväve och fosfor är tillgängligt för bakterierna i form av NH4

+-N samt 
HPO4

- -P. Dessa föreningar är i löst form. Järn, kobolt, nickel och sulfid är kritiska för 
metanbildningen. Det finns även andra ämnen som kan vara nödvändiga för en bra process. 
Exempel på sådana är wolfram, barium, kalcium samt selen. (Gerardi, 2003)  
 
Då proteiner bryts ner i biogasprocessen frigörs kväve (N) i form av ammoniak (NH3) och 
ammonium (NH4

+). (Albertsson, 2007) I processen råder jämvikt mellan NH4
+ och NH3 och 

mellan vätejoner (H+) och oxidjoner (OH-). Förhållandet mellan NH4
+ och NH3 är beroende 

av pH och temperatur. Ett lågt pH och en låg temperatur skjuter jämvikten mot mer NH4
+ och 

H+. (Sung et al., 2003) Ammoniakinhibering orsakas av fri ammoniak.(Hansen et al., 1998) 
Att ett ökat pH och en ökad temperatur ökar risken för inhibering beror som tidigare nämnts 
på att ökningar i dessa parametrar leder till att jämvikten skjuts mot mer fri ammoniak. 
(Sung et al., 2003) Mikroorganismerna är känsligare för ammoniak än ammonium och det 
innebär att en termofil process reagerar tidigare än en mesofil om kvävekoncentrationen 
stiger. (Albertsson, 2007) Vid en total inhibering stiger koncentrationen av bl a flyktiga 
fettsyror (VFA) vilket leder till att pH sjunker. Därigenom motverkas effekten av 
ammoniakinhiberingen, eftersom ett lägre pH skjuter jämvikten mot ammonium istället för 
ammoniak. Förhållandet mellan fri ammoniak, VFA och pH kan leda till något som i 
litteraturen kallas för inhiberat steady state, vilket innebär att processen går stabilt men vid ett 
lågt metanutbyte. Detta kan inträffa då substrat med mycket kväve används. 
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(Hansen et al., 1998) I artikeln av Hansen et al. (1998) redovisas resultat från försök, där en 
halt på 6 g N/l testades i fyra CSTR-reaktorer med olika temperaturer. Det visade sig att 
metanutbytet sjönk med ökad temperatur, vilket styrker tidigare uppgifter om att en process 
vid lägre temperatur klarar högre kvävehalter. (Hansen et al., 1998) Enligt Sung et al. (2003) 
skedde en inhibering i en ickeadapterad process vid en kvävekoncentration på 1,5-2,5 g/l. 
Flera källor menar att anaeroba processer kan adapteras att tolerera betydligt högre 
ammoniakkoncentrationer.(Hansen et al, 1998; Sung et al., 2003) Enligt Hansen et al. (1998) 
sker en inhibering då kvävekoncentrationen är 1,5-2,5 g/l men anaeroba processer kan 
anpassas att tolerera 4 g N/l. Sung et al. (2003) visar på att en mesofil process kan adapteras 
till en koncentration av totalt ammoniumkväve på 9 g/l. 
(Hansen et al., 1998; Sung et al., 2003) 
 
Svavel behövs bl a för aminosyrasyntesen. För att organismerna ska få tillräckligt med svavel 
måste det finnas i ickejoniserad form, H2S. Höga halter av sulfat är toxiskt för processen och 
bör undvikas (Gerardi, 2003). För höga halter av svavel kan dessutom medföra luktproblem 
från processen. Genom tillsatts av järnklorid kan sulfidhalterna hållas på en lagom nivå 
eftersom järnkloriden binder svavel och bildar järnsulfider. (Drifterfarenheter Tekniska 
Verken i Linköping AB; Opubl. interdokument, Tekniska Verken i Linköping AB, 2004) 
  
Det finns ett antal mikronäringsämnen som den anaeroba nedbrytningsprocessen behöver för 
att fungera optimalt. Nickel och kobolt är framförallt viktiga för metanogenesen. Nickel i för 
hög koncentration kan inhibera metanogenerna men är samtidigt nödvändigt för aktivering av 
en kofaktor som är involverad i metanogenesen. Kobolt fungerar som aktivator för 
enzymsystem hos vissa metanbildande bakterier. Genom nickel och kobolt kan den anaeroba 
nedbrytningen stimuleras. (Gerardi, 2003; Rozzi & Remigi, 2004)  
 
För att en biogasprocess ska fungera bra behöver mikroorganismerna ha tillgång till ett antal 
spårämnen. Det finns potential att öka hastigheten för processen genom tillsats av sådana 
näringsämnen o de inte redan finns i tillräcklig mängd. Kalcium, magnesium och järn är 
näringsämnen som är viktiga för enzymaktiviteten samtidigt som dessa kan ha inhiberande 
effekt på processen i för stora koncentrationer. För att anaeroba organismer ska kunna ta 
tillvara på järn krävs att det finns i löst form. (Gerardi, 2003; Rozzi & Remigi, 2004) 
 
Enligt Kim et al. (2002) medförde en tillsats av Ca, Fe, Co och Ni att gasproduktionen ökade 
samt att koncentrationen av alla organiska syror utom propionat minskade i både mesofila och 
termofila processer. Dessa ämnen ökar hastigheten både för metanogenesen och för 
acidogenesen, vilket leder till att acidogenesen producerar mer syror och vätgas samtidigt som 
metanogenesen reducerar mer substrat, så som VFA och H2. Dessa näringsämnen var särskilt 
viktiga vid höga belastningar på processen. (Kim et al., 2002) 
 
Med tanke på biogödslet som processen genererar är det också viktigt att kontrollera de 
ämnen som ingår i biogödslet. För att rötresten ska kunna användas som gödsel i lantbruket är 
det viktigt att det inte innehåller för höga halter av oönskade ämnen, såsom metaller. 
Substratmixen och tillsatser av näringsämnen bör därför hanteras så att biogödslet passar för 
sitt ändamål. (www.avfallsverige.se, SPCR120; www.sbgf.info)  

2.2.8 Omrörning 
Anledningen till omrörning i en reaktor är att nytt material som tillsätts ska blandas med det 
befintliga och på så vis komma i kontakt med mikroorganismerna i reaktorn. Omrörning 
motverkar även att temperaturgradienter uppstår i reaktorn. För häftig omrörning kan leda till 
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skumbildning och till att kontakten mellan mikroorganism och organiskt material försvåras. 
Samspelet eller syntrofin mellan olika mikroorganismer kan också försvåras vid alltför häftig 
omrörning. Det finns många olika typer av omrörare som lämpar sig olika för olika typer av 
reaktorer. (Karim et al., 2005; Verma, 2002)  
 
Det råder delade meningar om vilken variant av omrörning som är optimal vid anaerob 
nedbrytning. De finns de som visar på att bra omrörning är viktigt för att förbättra spridningen 
av substrat, enzymer och mikroorganismer. Men det finns andra som hävdar att 
metanproduktionen blir högre i processer med mindre omrörning. I ytterligare studier 
rekommenderas intermittent omrörning. Enligt Karim et al. (2005) så är omrörningen av 
betydelse först, när substratet innehåller TS över 10 %. (Karim et al., 2005)  
 
Om omröraren inte är igång hela tiden medför det att det går åt mindre energi, vilket betyder 
att det ur energisynpunkt är ett bättre alternativ med intermittent omrörning än med 
kontinuerlig omrörning. 
 

2.3 Enstegs- respektive tvåstegsrötning  
Anaeroba nedbrytningsprocesser kan delas in i enstegs- och flerstegsprocesser. I 
enstegsprocesser sker hela den anaeroba nedbrytningsprocessen i en och samma reaktor under 
konstant temperatur. I flerstegsprocesser separeras nedbrytningsprocessens olika reaktionssteg 
fysiskt i olika reaktorer. (Wilson et al., 2006)  
 
Enstegsrötning innebär att syrabildningen (acidogenesen) och metanbildningen 
(metanogenesen) sker under samma förhållanden i samma reaktortank.  Där lever de olika 
organismgrupperna i balans med varandra även om de skiljer sig åt när det gäller fysiologi, 
behov av näringsämnen, tillväxtkinetik och känslighet mot omgivande parametrar. 
(Demirel & Yenigün, 2002)  
 
För att förbättra de anaeroba nedbrytningsprocesserna har tvåfasrötning och tvåstegsrötning 
utvecklats. Vid tvåstegsrötning sker samma reaktionsförlopp i båda reaktorerna, men 
förhållandena i de två stegen kan skilja sig åt, exempelvis när det gäller temperatur och 
uppehållstid. Tvåstegsrötning innebär att det till viss del nedbrutna materialet från den första 
reaktorn används som substrat i den andra, där nedbrytningen får fortsätta. Fördelen med 
tvåstegsrötning är att den totala uppehållstiden kan vara kortare än motsvarande 
enstegsprocess samt att en högre gasproduktion kan uppnås. (Gunaseelen, 1997) 
 
Vid tvåfasrötning skiljs syrabildningen och metanbildningen åt i två olika reaktorer. Det 
betyder att de olika omgivande faktorerna kan optimeras för de syrabildande organismerna i 
den ena reaktorn och för de metanbildande organismerna i den andra. 
(Demirel & Yenigün, 2002) Det material som till viss del brutits ner i den första reaktorn 
används som substrat till det andra steget, där nedbrytningen av materialet fortsätter. Fördelen 
med en sådan separation är framförallt att parametrar för optimal tillväxt kan optimeras för 
syrabildningen i den första reaktorn och för metanogenesen i den andra. 
(Cheunbarn & Pagilla, 2000; Gunaseelan, 1997) Det finns även försök som visar på att 
tvåfasrötning ger ett högre totalt metanutbyte vilket också är en anledning för att välja denna 
processvariant. (Mata-Alvarez et al., 2000)  
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2.4 Rötrest/Biogödsel   
Ju mer organiskt avfall som rötas desto större mängd rötrest bildas som en biprodukt från 
biogasprocessen. Beroende på vilket material som rötas så lämpar sig rötresten olika bra för 
olika ändamål. När det är gödsel, sorterat organiskt avfall samt jordbruksprodukter som rötas 
brukar rötresten benämnas biogödsel. Allt innehåll av växtnäring som det ursprungliga 
materialet innehåller finns kvar i biogödslet som lämpar sig bra för jordbruk. Under 
rötningsprocessen övergår organiskt bundet kväve till ammonium, vilket är positivt då 
växterna snabbt och lätt kan ta upp löst ammonium. En omvandling av ammonium till flyktig 
ammoniak kan undvikas genom att lagra biogödsel i slutna tankar. Om ammoniumet får 
övergå till flyktig ammoniak så försvinner det näringsrika kvävet i rötresten som ammoniak. 
För att lantbrukarna ska vilja använda biogödslet är det viktigt att kunna garantera en hög 
kvalitet. Detta har medfört att ett certifieringssystem för miljö och kvalitet har utvecklats. 
(www.sbgf.info) Ett sådant system innebär att kvaliteten på rötresten dokumenteras och 
kontrollerar att rötresten följer vissa krav på bland annat smittskydd och metallinnehåll. 
(Baky et al., 2006) Certifieringssystemet SPCR 120 (2006) innehåller certifieringsregler för 
biogödsel.  
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3. Material och metod 

3.1 Reaktoruppställning 
Försöksuppställningen bestod av fyra kontinuerligt omrörda tankreaktorer (CSTR), varav två 
mesofila och två termofila. Reaktorerna betecknades MD1 och MD2 (mesofila), TD1 och 
TD2 (termofila). De två mesofila reaktorerna startades en dryg månad innan försöket inleddes 
och de termofila var igång sedan ungefär ett halvår. Reaktorerna var av glas och tillverkas av 
Svenska Labglas AB (Stockholm, Sverige). De hade en volym på 5 liter med en aktiv volym 
av 3 liter. De var placerade i vattenbad, de mesofila vid 38ºC och de termofila vid 55ºC. 
Reaktorerna (Figur 3) hade en mindre öppning för provtagning och matning och en större 
öppning, båda försedda med gummiproppar. Genom gummiproppen i den större öppningen 
gick en slang för gasuttag samt en motordriven propelleromrörare.  
 
Alla fyra reaktorerna hade vid försöksstarten kontinuerlig omrörning med propelleromrörare. 
Försök med intermittent omrörning gjordes med TD1 och MD1. Under denna försöksperiod 
var belastningen och uppehållstiden parvis lika i TD1 och TD2 respektive i MD1 och MD2. 
Två varianter av intermittent omrörning analyserades: Omrörning ca 10 min efter provtagning 
och matning (manuellt reglerad) respektive omrörning under 5 min 6 gånger per dygn, vilket 
styrdes med timers. Under senare delen av försöksperioden, från dag 88, ändrades 
omrörningen till 15 min 8 gånger per dygn i all reaktorerna. Detta gjordes för att materialet 
skulle blandas tillräckligt, när reaktorerna kördes vid relativt hög belastning.  
 
Reaktorerna matades dagligen och i den utsträckningen det var möjligt vid samma tidpunkt. 
Prover togs ur reaktorerna på morgonen knappt ett dygn efter matning fem dagar i veckan. 
Uttagen mängd motsvarade den mängd som respektive reaktor matades med. På måndagar 
justerades reaktorvolymen för att kompensera för att inget prov tagits ur reaktorerna under 
helgen. Försöken pågick under 114 dagar. 

 
Figur 3 Försöksreaktor kopplad till gasmätare: 1) propelleromrörare, 2) provtagnings- och matningsrör, 
3) rör för gasuttag, 4) gasledning mellan rötkammare och gasmätare och 5) gasmätare, se beskrivning i 

kapitel 3.5.4 

3.2 Ymp 
De två mesofila reaktorerna ympades med material från rötkammaren vid Norrköping Biogas. 
De två termofila reaktorerna var uppstartade i samband med tidigare försök under våren 2007 
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och då hade termofil ymp från biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala 
använts.(Wiberg, 2007) 

3.3 Substrat och processhjälpmedel 
Substratet till de två termofila reaktorerna var drankvatten från Agroetanol i Norrköping. 
Agroetanol är ett etanolproducerande företag som använder höstvete, rågvete och korn som 
råvara för framställning av etanol. Drank, drankvatten, våtkaka och sirap är de fyra 
huvudsakliga biprodukterna från etanolproduktionen. I destillationssteget i etanolprocessen 
bildas en proteinrik drank. Dranken leds sedan till en tork och efter detta steg återstår våtkaka 
och drankvatten. Våtkakan torkas till pellets och säljs som djurfoder. En blandning av 
drankvatten och sirap är det material som rötas till biogas vid anläggningen i Norrköping. 
Denna blandning har en TS-halt runt 14% och en VS-halt runt 90%. Substratet levererades en 
gång i veckan och vid varje tillfälle analyserades TS/VS-halten. (Muntlig referens 
Christiansson, A., Tekniska Verken i Linköping AB; www.agroetanol.se) 
 
Utifrån TS/VS-halterna kunde mängden drankvatten, som motsvarade önskad belastning, 
beräknas. Substrat till de mesofila reaktorerna bestod av material uttaget från de termofila 
reaktorerna. I början av försöken tillsattes även en liten del drankvatten till de mesofila 
reaktorerna. Då de belastades väldigt lite och knappt producerade någon gas alls gjordes detta 
för att se till att mikroorganismerna i processen var aktiva. Från och med dag 29 fick de 
mesofila reaktorerna bara material direkt från de termofila. 
  
Processhjälpmedlet KMB1 och järnklorid (PIX211), som tillverkas av Kemira (Helsingborg, 
Sverige), tillsattes till de termofila reaktorerna under hela försökstiden. PIX211 används för 
svavelvätebekämpning. En gång i månaden analyserades koncentrationen av detta i rötresten 
av personal på Tekniska Verkens laboratorium. Det gjordes med metoden ICP-AES 
(inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy) enligt Svensk Standard (1998) 
och uppslutning standard enligt Svensk Standard (1993). Utifrån dessa analyser doserades 
KMB1 och järnklorid två till fem gånger i veckan för att hålla koncentrationerna på en så 
jämn nivå som möjligt.  
 
Dag 95 tillsattes Ni och Ca till de två termofila reaktorerna för att studera om ämnena hade 
någon positiv påverkan på gasproduktionen. Det var bara den dagen denna tillsats gjordes. 
Det tillsattes 200 mg/l Ca i formen CaCl22H2O samt 0,5 mg/l Ni i form av Ni(NO3). 

3.4 Uppehållstid och belastning 
Uppehållstiden styrdes genom ändrad mängd tillsatt substrat. Vid starten var uppehållstiden 
20 dygn i de termofila reaktorerna och 30 dygn i de mesofila. Belastingen (g VS/(l·dygn)) 
ökades under försökens gång från 4 g VS/(l·dygn) i de termofila reaktorerna och 
0,5 g VS/(l·dygn) i de mesofila reaktorerna. Om mängden uttagen rötrest överskred mängden 
substrat tillsattes vatten i substratblandningen för att konstant vätskevolym skulle bibehållas i 
reaktorn. Under försöken ökades belastningen i de termofila reaktorerna genom att mindre 
andel vatten tillsattes vid matning.  

3.5 Analys 
Prover från reaktorerna analyserades dagligen. De analyser som gjordes presenteras nedan. 
Att det prov som togs ur reaktorn var homogent var viktigt då det representerade materialet i 
hela reaktorn. Därför pumpades provmaterialet ut och in i reaktorn några gånger innan prov 
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togs med hjälp av spruta. Då materialet i dessa reaktorer var förhållandevis homogent var 
denna osäkerhet relativt liten. 

3.5.1 Organiska syror 
Beroende på hur stabil processen var och vilka förändringar som gjordes analyserades 
koncentrationen av organiska syrornas med olika tidsintervall, oftast 2-5 gånger per vecka. En 
spektrofotometrisk metod från HACH n 8196 modifierad efter egen metodutveckling 
(Laboratoriet på Tekniska Verken, Linköping) användes. Metoden kalibrerades med acetat 
och därför angavs koncentrationen organiska syror i mg acetat/l (mg HAc/l). Mätosäkerheten 
för metoden är ±10% av analysvärdet.   

3.5.2 pH och alkalinitet 
pH och alkalinitet analyserades 1-5 gånger i veckan beroende på hur stabil processen var och 
vilka förändringar som gjordes. En multical pH-meter från WTW (Weilheim, Germany) 
användes enligt Svensk Standard (1979). pH-metern var utrustad med en Hamilton Polilyte 
pro elektron tillverkad av Hamilton Bonaduz AG (Bonaduz, Schweiz) och köpt av Christian 
Berner AB (Mölnlycke, Sverige). Analysen genomfördes i 25ºC. Alkaliniteten bestämdes som 
karbonatalkalinitet och angavs i mg HCO-

3/l enligt Svensk standard (1996). Mätosäkerheten i 
metoden för alkaliniteten är ±1-3% av analysvärdet. 

3.5.3 Torrsubstans (TS), glödförlust (VS) och utrötningsgrad 
För att kunna jämföra olika material och de olika försöken analyserades TS-halten. TS-halten 
mättes och beräknades efter att provet upphettats till 105ºC i 3 timmar enligt Svensk 
Standard (1981). Analysen gjordes 2 gånger i veckan på uttaget material från alla fyra 
reaktorerna samt vid leverans av nytt substrat. TS-halten anges i procent och beräknades 
enligt Formel 3. Mätosäkerheten i metoden för TS är ± 0,1% av analysvärdet.  
  
Formel 3: 

 

 
 

VS-halten, eller halten organiskt material, analyserades enligt Svensk standard SS 02 81 13 
och genomfördes alltid i samband med TS-analys. Metoden bygger på att största delen av det 
organiska materialet antänder och förångas och att det oorganiska materialet återstår som 
aska. VS-halten mättes efter att provet upphettats till 550ºC i 3 timmar och beräknades enligt 
Formel 4. Mätosäkerheten för VS är ±1% av analysvärdet. Risken att det prov som använts 
inte är riktigt homogent medför också en viss osäkerhet i TS/VS-halterna, som dock är svår 
att uppskatta. 
 
Formel 4: 

 

  
Utrötningsgraden uttrycks i % som den andel av VS som försvunnit i reaktorn och beräknas i 
denna studie enligt Formel 1 (2.2.4). 
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3.5.4 Gasproduktion 
Total gasproduktion per dygn för de fyra reaktorerna mättes dagligen i samband med matning 
och gasmätarna (Figur 3) nollställdes efter avläsning. Gasmätarna var från TuTech 
Hamburg/Harburg Technical University (Tyskland). De registrerade förändringar i 
vätskenivåer beroende på tryckskillnader. De består av en yttre och en inre cylinderformad 
behållare. När gas från reaktorn når gasmätarens inre behållare sjunker volymen i cylindern. 
Vätska pressas då bort och vätskenivån i den yttre behållaren stiger. Med hjälp av en flottör 
skickas en signal till räkneverket varje gång vätskan passerar en viss nivå. Vid en något högre 
nivå släpps gasen ut och de ursprungliga vätskenivåerna återställs. Genom att mängden gas 
som krävs för att få ett utslag på räknaren är konstant kan mängden producerad gas beräknas. 
Utifrån mängden producerad gas samt belastning kan den specifika gasproduktionen beräknas 
enligt Formel 5:  
Formel 5: 

 

 
Den specifika gasproduktionen uttrycks i l gas/(g VS·dygn). För att studera gasproduktionen 
användes i detta arbete medelvärden för gasproduktionen beräknade på fem dagar. 
Medelvärdet beräknas enligt Formel 6: 
Formel 6: 

 

 
Gasmätarna kalibrerades flera gånger under försöksperioden, vanligtvis 1-3 gånger/månad. 
Vid kalibreringen pumpades gas med ett bestämt flöde till mätaren under ett dygn.  
 
Metanhalten i den producerade gasen analyserades en gång i veckan vid Tema Vattens 
laboratorium vid Linköpings universitet. Det togs då både ett stickprov och ett samlingsprov 
från varje reaktor. Stickprovet togs direkt från reaktorn, medan samlingsprovet togs genom att 
en gasballong fick samla upp den producerade gasen mellan två matningar. Ur ballongerna 
togs sedan 1 ml gas till gasflaskor med volymen 30 ml. Gasprovet späddes alltså 1:31. Under 
denna tid var den ordinarie gasmätaren frånkopplad. Varje prov analyserades två gånger för 
att minimera risken för fel vid injicering av prov. För metananalysen användes en Hewlett 
Packard 5880A gaskromatograf med en Poraplot T kolonn. Injektortemperaturen var satt till 
150ºC, detektorteperaturen till 150ºC och ugnstemperaturen till 80ºC. Vidare användes 
kvävgas (N2) som bärgas (flödet 30 ml/min) och en Flame Ionization Detector (FID) med luft 
(flöde 250 ml/min) och vätgas (H2) (flöde 30 ml/min).  
 
Den gas som samlats i ballongen analyserades även med en digital gasmätare av modell 
GA94A gasanalyser från Geotechnical Instruments (Leamington, Storbritannien). Gasmätaren 
användes för att få en uppfattning om svavelhalterna (H2S) i reaktorerna. Analysen 
genomfördes 1 gång i veckan på de gasprover som samlats i ballonger.  
 
Halten av vätgas analyserades vid ett tillfälle under försöken. Analysen gjordes med 
Shimadzu gaskromatograf GC-8A med en 3 m/2 mm Alltech #8011/2 kolonn med argon 
(flöde  30 ml/min) som bärgas. Gaskromatografen var utrustad med en Thermal Conductivity 
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Detector (TCD). Detektortemperaturen var satt till 100ºC och kolonntemperaturen till 60ºC 
och strömmen var 80 mA vid Tema Vattens laboratorium vid Linköpings universitet. 
 
Osäkerhet i mätning av gasproduktion 
De gasmätare som användes för daglig analys av producerad gasmängd bidrar till osäkerhet i 
data. Precisionen var ungefär ±50 ml för den totala gasproduktionen, vilket medförde en 
osäkerhet på ±1-3% för den specifika gasproduktionen. Även kalibreringen medförde en viss 
osäkerhet i data, som dock var svårt att uppskatta. 
 
Vid provtagning för analys av metan fanns flera moment som bidrog till osäkerhet i data. Då 
1 ml prov togs med spruta ur reaktorn uppskattades osäkerheten till ± 1% av provmängden. 
När sedan en nål sattes på sprutan fanns risk för kontaminering med luft, en osäkerhet som 
uppskattades till ± 1% av provmängden. Därefter överfördes provet till en provflaska, vilket 
innebar en uppskattad osäkerhet på ± 1% av provmängden. Prov injicerades sedan från 
provflaskan till GC:n, vilket även det medför en uppskattad osäkerhet på ± 1% av 
provmängden. Själva GC-analysen innebar också en osäkerhet som bland annat innefattar 
standardkurvans osäkerhet. Det finns alltså många källor som tillsammans bidrar till en 
relativt stor osäkerhet i mätvärdena för gasproduktionen. Detta är viktigt att vara medveten 
om vid senare slutsatser av bland annat uppskalningsberäkningar (Kap. 5).  

3.5.5 Kjeldahlkväve, ammoniumkväve, totalfosfor och ortofosfat 
Koncentrationen kväve och fosfor analyserades en gång var fjärde vecka under hela 
försökstiden. För kväveanalyser analyserades det totala kvävet genom Kjeldhal-kväve med 
Tectors analysmetod för Kjeltec AN300Sv 1999-04-09 version 2. Det fria kvävet 
analyserades genom ammoniumkväve enligt FOSS tectors metod för Kjeltec application sub 
note 3503. För analys av totalfosfor och ortofosfat (nedbrutet men inte upptagen fosfor) 
användes analys enligt Svensk standard (2005). Dessa fyra analyser utfördes av personal på 
Tekniska Verkets laboratorium. 
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4. Resultat och diskussion 

4.1 Körschema för processerna 
I Error! Reference source not found. och Error! Reference source not found. presenteras 
de förändringar, med avseende på belastning och uppehållstid, som gjordes under körningarna 
av reaktorerna. Diagram för syrakoncentrationen, pH, alkalinitet samt TS/VS-halten för 
respektive reaktor ses i Bilaga 1. 
 
Tabell 1 Schema för de förändringar i belastning och uppehållstid som gjordes i TD1 och TD2 

  Belastning  
(g VS/(l·dygn)) 

Uppehållstid  
(dygn) 

Händelse Dag TD1 TD2 MD1 MD2 
1 1 4,0 4,0 20 20 
2 3 4,5 4,5   
3 10 5,0 5,0   
4 22 5,5 5,5   
5 38   15 15 
6 51 6,0 6,0   
7 57   10  
8 72  6,5   
9 79 0    
10 80   15  
11 82 3,0    
12 83 4,0    
13 88  6,0   
14 94  0   
15 97  2,0   
16 98  3,0   
17 100  4,0   
18 101 4,5    
19 103 0    
20 104 4,5 4,5   
 
Tabell 2 Schema för de förändringar i belastning och uppehållstid som gjordes i MD1 och MD2 

  Belastning 
(g VS/(l·dygn)) 

Uppehållstid 
(dygn) 

Händelse Dag MD1 MD2 MD1 MD2 
A 1 0,6 0,6 30 30 
B 3 1,1 1,1   
C 6 0,6 0,6   
D 10 1,0-1,2 1,0-1,2   
E 29 0,5-0,9 0,7-1,0   
F 88   20  
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4.1 TD1 och TD2 

4.1.1 Gasproduktion 
De första 20 dagarna pendlade värden för gasproduktionen i TD1 och TD2 mycket men följde 
varandra relativt väl (Figur 4). Vid de tillfällen när det var stora skillnader mellan de två 
reaktorerna berodde det oftast på att någon av gasmätarna behövde kalibreras, exempelvis 
runt dag 30 och dag 44. Efter kalibrering gick de jämnt igen. Från dag 26 var gasproduktionen 
i TD1 och TD2 jämnare. Tendensen var fram till dag 72 att gasproduktionen i de två termofila 
reaktorerna ökade med tiden och att värdena var mer stabila mellan 900 och 12000 ml/dygn i 
total gasproduktion eller mellan 0,55 och 0,70 l/(g VS·dygn) i specifik gasproduktion. 
Anledningen till att den totala gasproduktionen ökade var den ökande belastningen (Error! 
Reference source not found.).  
 

 
Figur 4 Medelvärde för total gasproduktion för TD1 (▲) och TD2 (●) samt flytande medelvärde för 
specifik gasproduktion för TD1 (∆) och TD2 (○). 

 
Vid försökens början belastades de två termofila reaktorerna med 4 g VS/(l·dygn) och hade en 
uppehållstid på 20 dygn (Error! Reference source not found.). Efter en vecka med denna 
belastning ansågs processen stabil och belastningen ökades till 4,5 g VS/(l·dygn) dag 3 i både 
TD1 och TD2. Koncentrationen av organiska syror, alkalinitet samt pH analyserades för att se 
hur väl processen fungerade vid en viss belastning (Bilaga 1). Höga halter av syror betyder att 
processen inte hinner med att bryta ned materialet och att belastningen eventuellt är för hög 
(Polprasert, 1996; Zinder, 1984). Syrahalten kan dock öka direkt efter en belastningsökning 
för att sedan sjunka igen då processen anpassat sig, så att mikroorganismerna hinner med att 
bryta ner materialet (Björnsson, 2000). Då syrorna stiger kan det leda till att pH sänks samt att 
alkaliniteten sjunker, vilket är tecken på att processen är instabil 
(Polprasert, 1996; Zinder, 1984).  
 
Efter en vecka med belastningen 4,5 g VS/(l·dygn) ökades belastningen dag 10 till 
5,0 g VS/(l·dygn). Under denna period steg syrakoncentrationerna i TD1 och TD2 som en 
följd av att belastningen ökades två gånger de första 15 dagarna. Efter 12 dagar med denna 
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belastning ansågs processen vara stabil med avseende på syrahalter och pH, varför en ny 
ökning gjordes dag 23. Dag 38 ansågs processen åter stabil och uppehållstiden sänktes till 15 
dygn i både TD1 och TD2. Då belastningen nu var relativt hög kördes reaktorerna en längre 
tid för att processerna skulle anpassa och stabilisera sig även på denna belastning. Denna 
slutsats kunde dras dag 50, vilket ledde till att belastningen ökades till 6,0 g VS/(l·dygn) i 
både TD1 och TD2.  
 
Fram till runt dag 70 låg pH mellan 7,7 och 8,1 i TD1 och TD2. Från dag 35 var dock 
tendensen att pH minskade i båda reaktorerna (bilaga 1). Alkaliniteten var jämn i TD1 och 
TD2 fram till dag 64 (Bilaga 1). Värdena låg till denna tidpunkt mellan 6 000 och 8 000 mg/l.  
 
I litteraturen finns uppgifter om att termofila processer fungerade bra vid en uppehållstid på 
10 dygn. (Song, 2004; Verma, 2002) Utifrån detta sänktes uppehållstiden till 10 dygn i TD1 
efter att reaktorn belastats med 6,0 g VS/(l·dygn) under en veckas tid och kördes sedan under 
dessa förhållanden i tre veckor innan problem uppstod. Anledningen till att problemen inte 
uppstod tidigare kan vara att TD1 först nu gått tillräckligt länge på den nya uppehållstiden för 
att påverka processen i stor utsträckning. Det är sannolikt att den korta uppehållstiden är av 
stor betydelse för de problem som uppstod, eftersom 10 dygn var gränsen för uppehållstiden i 
termofila processen i flera artiklar och eftersom det tar ett par uppehållstider innan nya 
förändringar gör sig gällande i processen (Song, 2004; Verma, 2002). Minskningen i pH och 
alkalinitet samt ökningen i organiska syror kan alltså vara konsekvenserna av den kortade 
uppehållstiden i kombination med den relativt höga belastningen på 6,0 g VS/(l·dygn) (Bilaga 
1). En kortare uppehållstid betyder att materialet som skall brytas ner befinner sig i reaktorn 
en kortare tid och det medför en minskad buffertkapacitet och en ökad risk för 
mikroorganismerna att sköljas ut om det inte tillväxer tillräckligt fort. Dag 72 började även 
gasproduktionen att sjunka i både TD1 och TD2 (Figur 4). För TD1 berodde minskningen 
troligen på att den kortare uppehållstiden gjorde sig gällande, vilket indikerades av 
processparametrarna. För att rädda reaktorn ökades uppehållstiden till 15 dygn igen, gjordes 
ingen matning dag 82, medan belastningen var 3,0 g VS/(l·dygn) dag 83. Från dag 84 och 
fram till dag 101 var belastningen i TD1 4,0 g VS/(l·dygn). pH och alkaliniteten sjönk, vilket 
även ledde till att reaktorn buffrades med CaCO3 dag 79 då pH var 6,1 (Bilaga 1). Genom att 
på detta sätt öka alkaliniteten och pH så undviks att reaktorn körs sur med påföljande hämning 
av mikroorganismerna. Efter denna åtgärd ökade alkaliniteten och pH som önskat. Reaktorn 
buffrades ytterligare en gång, dag 89, för att pH då sjunkit och alkaliniteten var på väg ner 
efter att belastningen ökats. De organiska syrorna och pH återhämtade sig och därför ökades 
belastningen till 4,5 g VS/(l·dygn) dag 101. Denna ökning resulterade i att pH sjönk snabbt 
med ökande koncentrationen av syror. För att halten syror skulle minska belastades inte TD1 
alls dag 103 samtidigt som reaktorn buffrades med CaCO3 för att öka pH och alkaliniteten. 
Efter detta avstannade ökningen av syrahalten samtidigt som pH steg. Därför belastades 
reaktorn åter med 4,5 g VS/(l·dygn) från dag 104. Genom att buffra processerna uppnås ingen 
långsiktig lösning utan mer temporära ökningar i pH och alkalinitet. I detta försök buffrades 
reaktorerna för att inte hamna för långt utanför de pH intervall där de anaeroba 
mikroorganismerna trivs, för att undvika att de dör (se 2.2.1). 
 
Då uppehållstiden i TD1 sänktes fortsatte TD2 gå med 15 dygns uppehållstid och en 
belastning på 6,0 g VS/(l·dygn). Under dessa förhållanden kördes reaktorn i tre veckors tid. 
Eftersom processen fungerade bra och verkade stabil så ökades belastningen i TD2 till 
6,5 g VS/(l·dygn) dag 72. Den låga gasproduktionen, som noterades för TD2 från dag 73 
berodde på problem med gasmätaren (Figur 4). Efter kalibrering så uppmättes för samma 
nivåer som tidigare, dvs strax under 0,60 l/(g VS·dygn) Att pH var nere på 7,4 dag 79 
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(Bilaga 1) kan förklaras med att provet denna dag togs ur reaktorn bara ett par timmar efter 
matning, vilket innebär att syrahalten då är relativt hög. Försök har visat att syrahalten är som 
högst ett par timmar efter matning och att de flesta syrorna är nedbrutna timmarna innan nästa 
matning. Det medför att pH därför är något högre timmarna innan matning. (Lunden, 2003) 
Vid övriga analystillfällen togs proverna ca 18 timmar efter matningen, vilket betyder att 
syrakoncentrationen inte var lika hög och pH därför var något högre. Belastningen låg sedan 
på den nivån fram till dag 87, då gasproduktionen i TD2 minskat samtidigt som pH visade ett 
nedåtgående mönster och syrahalterna stigit så mycket och att det ansågs nödvändigt att 
minska belastningen. Belastningen minskades relativt lite för att kunna fortsätta köra vid så 
hög belastning som möjligt. Från dag 88 till dag 93 belastades därför TD2 åter med 
6,0 g VS/(l·dygn). Då koncentrationen organiska syror fortsatte att öka samtidigt som pH 
sjönk konstaterades det dag 93 att minskningen i belastning inte var tillräcklig. Det ledde till 
att TD2 inte belastades alls dag 94,95 och 96. Dag 93 buffrades TD2 med CaCO3, eftersom 
alkaliniteten och pH hade sjunkit. Dag 97 ansågs reaktorn ha återhämtat sig tillräckligt för att 
belastas med 2,0 g VS/(l·dygn) och följande dagar ökades belastningen successivt för att dag 
104 var 4,5 g VS/(l·dygn). Gasproduktionen återhämtade sig igen när belastningen minskades 
och processen stabiliserades. Då belastningen sedan ökades igen till 4,5 g VS/(l·dygn) 
medförde det en minskad gasproduktion, dvs processen hann inte med att acklimatisera sig till 
den nya belastningen. TD2 buffrades dag 108, då pH sjunkit, för att inför en långhelg säkra att 
reaktorn inte blev för sur.  
 
Samma fenomen uppträdde för TD1. Gasproduktionen sjönk runt dag 101 också här i 
samband med en alltför snabb belastningsökning till 4,5 g VS/(l·dygn). Processen anpassade 
sig och gasproduktionen steg dock igen då matningen hoppades över dag 101 (Error! 
Reference source not found.).  
 
Det kan utifrån dessa försök konstateras att den termofila processen inte fungerar vid en 
belastning på 6 g VS/(l·dygn) vid 10 dygns uppehållstid för detta material. Möjligen skulle det 
gå att genomföra vid längre anpassningstider än vad som här var möjligt med den begränsade 
försökstiden som stod till buds. Det kan även konstateras att de termofila processerna inte 
kunde köras stabilt på belastningen 6,5 g VS/(l·dygn) i kombination med en uppehållstid på 
15 dygn. Den högsta belastningen som gav stabila processer vid 15 dygns uppehållstid var 
6,0 g VS/(l·dygn), mellan dag 53 och 72. TD1 kördes under dessa förhållanden i två 
uppehållstider och det är möjligt att en längre tid krävs för att säkert kunna säga hur stabil 
processen är. I litteraturen (2.2.4) finns flera källor så menar att termofila processer klarar 
högre belastningar än 6,5 g VS/(l·dygn) och det är möjligt att längre anpassningstid kunnat 
medföra att processen hunnit anpassat sig bättre och därför klarat av en högre belastning än i 
detta försök. 
 
Efter tillsatsen av nickel och kalcium dag 95 registrerades inga förändringar, som kunde 
kopplas till detta. På grund av att inga positiva effekter uppnåddes med tillsatsen har ingen 
dosering av dessa näringsämnen skett efter tillsatsen. 

4.1.2 Torrsubstan (TS), glödförlust (VS) samt utrötningsgrad 
Fram till dag 33 steg TS i både TD1 och TD2, vilket kan kopplas samman med att 
belastningen under denna period ökades tre gånger (Bilaga 1). I detta arbete ökades 
belastningen genom att öka TS-halten i substratet. Det betydde att en belastningsökning 
innebar att det fanns mer organiskt material och alltså en högre torrsubstans i reaktorn. När 
TD1 och TD2 anpassats till belastningen sjönk TS något igen för att sedan öka efter dag 51 då 
belastningen ökades till 6,0 g VS/(l·dygn). TS-halten följde sedan samma mönster, ökade när 
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belastningen ökades och minskade när belastningen minskades. TS sjönk i TD1 från dag 58, 
vilket berodde på att uppehållstiden hade sänkts till 10 dygn. En kortare uppehållstid betydde 
att materialet var mer utspätt. I jämförelse av TS för TD1 och TD2 kan det konstateras att de 
följdes åt relativt väl under försöksperioden.  
 
VS-halterna låg i TD1 och TD2 mellan 60-70% under större delen av försöksperioden. Från 
dag 79 var värdena dock under 60% i TD1. Det berodde på att uppehållstiden ökades och att 
materialet då var mindre utspätt. 
 
Utrötningsgraden för TD1 och TD2 låg stabilt strax under 80% fram till dag 41 (bilaga 1). 
Dag 38 sänktes uppehållstiden till 15 dygn i både TD1 och TD2 vilket var anledningen till att 
utrötningsgraden därefter minskade något. Efter att en minskning av uppehållstiden 
genomfördes dag 57 var utrötningsgraden lägre i TD1. Då uppehållstiden sänks är en större 
andel vatten i det material som reaktorn får. Det gör att koncentrationen organiskt material i 
substratet blir lägre. Det leder till en början till att utrötningsgraden minskar enligt Formel 
1Error! Reference source not found.. När processen har anpassat sig till den nya 
uppehållstiden så kommer koncentrationen av organiskt material i materialet som tas ut från 
reaktorn (biogödseln) minska och på så sätt kompensera så att utrötningsgraden stiger igen. 
En ökning i utrötningsgrad i TD1 registrerades från dag 79, då den åter låg mellan 70 och 80 
%, vilket berodde på att uppehållstiden ökades dag 79. I TD2 fortsatte utrötningsgraden ligga 
mellan 70 och 80 % även efter dag 54.  
 

4.2 MD1 och MD2 

4.2.1 Gasproduktion 
De uppmätta fluktuationerna i gasproduktionen för MD2 under de första 20 dagarna av 
försöken (Figur 5) berodde på problem med gasmätarna. Efter att detta åtgärdats visade det 
sig att MD1 och MD2 följde varandra väl. Under dag 3, 4 och 5 tillsattes drankvatten till MD1 
och MD2 för att undersöka vitaliteten i dessa reaktorer då lite gas producerades. I och med 
denna tillsatts ökades belastningen till ca 1,0 g VS/(l·dygn). Belastningen sänktes därefter till 
0,6 g VS/(l·dygn), när det hade konstaterats att mikroorganismerna i processen var vid liv. 
Mellan dag 10 och 28 tillsattes återigen drankvatten för att mikroorganismerna i MD1 och 
MD2 skulle aktiveras. Det innebar att belastningen under denna period låg mellan 1,0 och 
1,2 g VS/(l·dygn). Det var anledningen till att gasproduktionen under denna period var 
betydligt högre än efter denna tillsats. Dag 29 avbröts tillsatsen av drankvatten, varvid 
belastningen åter var 0,6-0,8 g VS/(l·dygn). Under inledningsfasen steg syrahalten i MD1 och 
MD2 (bilaga 1). Efter att tillsatsen av drankvatten avslutats sjönk gasproduktionen. Även 
syrakoncentrationerna sjönk efter att tillsatsen av drankvatten upphörde. Därefter var halterna 
i stort sett lika, under 1000 mg/l. Från dag 47 och fram till dag 67 producerades i både MD1 
och MD2 totalt runt 500 ml gas/dygn och den specifika gasproduktionen låg då runt 
0,20 l/(g VS·dygn). Dessa låga värden kan förklaras med att TD1 och TD2 under denna tid 
producerade relativt mycket gas vilket betydde att materialet till stor del redan var nedbrutet 
när det nådde MD1 och MD2.  
 
Från dag 74 och fram till dag 92 varierade gasproduktionen i MD1 och MD2 relativt mycket 
och låg mellan 0,16 och 0,32 l/(g VS·dygn) (Figur 5). Därefter steg gasproduktionen i båda 
reaktorerna och låg dag 98 runt 0,50 l/(g VS·dygn). Denna ökning berodde på att 
koncentrationen av organiska syror i TD1 och TD2 steg till höga nivåer, eftersom de termofila 
reaktorerna var ostabila och inte hann med att bryta ner de syror som bildades. 



 30 

 
De två mesofila reaktorerna hade en uppehållstid på 30 dygn när försöken startades (Error! 
Reference source not found.). I MD2 var uppehållstiden 30 dygn under hela försöksperioden 
förutom tre dygn, då feldosering medförde en längre uppehållstid. I MD1 däremot sänktes 
uppehållstiden till 20 dygn dag 88 för att se hur den mesofila processen fungerade vid en 
kortare uppehållstid. Inga förändringar kunde dock registreras vid den nya uppehållstiden. Det 
kan därför konstateras att 20 dygns uppehållstid fungerar lika bra som 30 dygn vid mesofil 
rötning av drankvatten. I fullskala betyder en kortare uppehållstid att mer material kan 
behandlas alternativt att en mindre reaktor behövs. 
 
 

 
Figur 5 Medelvärde för total gasproduktion från MD1 (▲) och MD2 (●) samt flytande medelvärde för 
specifik gasproduktion för MD1 (∆) och MD2 (○). 

 
Under hela försöksperioden var pH stabilt runt 7,9 och alkaliniteten stabil mellan  
10000-13000 mg/l för MD1 och MD2 (Bilaga 1). Låga värden för pH och alkalinitet som 
uppträdde i TD1 och TD2 påverkade inte värdena i de mesofila reaktorerna, eftersom 
mängden de fick inte var så stor samtidigt som de hade god buffertkapacitet.  
 
Att MD1 och MD2 inte förbrukar ännu mer syror så att koncentrationen blivit ännu lägre kan 
bero på att reaktorerna belastades för lågt för att fungera optimalt och därför inte bröt ner en 
större del av materialet. En annan anledning kan vara att den koncentration av syror som 
fanns bestod av svårnedbrytbara syror som organismerna inte kunde ta hand om. Det hade 
därför varit önskvärt att analysera vilka dessa syror var, men var av praktiska skäl omöjligt.  

4.2.2 Torrsubstans (TS), glödförlust (VS) samt utrötningsgrad 
Det kan konstateras att TS-värdena i MD1 och MD2 var relativt lika och samvarierande 
(Bilaga 1). Även om TS pendlade mellan 2 och 3,2% fram till dag 106, så var variationen 
metadels stabil mellan 2,3 och 2,7%. Dag 72 registrerades en avvikelse, då TS var betydligt 
lägre i både MD1 och MD2. Inga sådana minskningar registrerades i TD1 och TD2 och vid 
nästföljande analystillfälle var TS-halterna åter mellan 2,3 och 2,7%. Denna tillfälliga 
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minskning berodde därför troligen på analys- eller provtagningsfel, t ex att proverna inte var 
homogena. 
 
VS-halterna för MD1 och MD2 följde varandra väl fram till dag 106 (Bilaga 1). Att VS var 
högre i början av försöksperioden berodde på att det då tillsattes drankvatten även till MD1 
och MD2, vilket leder till en högre halt organiskt material. Skillnaden mellan MD1 och MD2 
var större under senare delen av försöksperioden. Det berodde på större skillnader mellan 
materialet i TD1 och TD2, som användes som substrat för MD1 och MD2. 
 
Utrötningsgraden för MD1 och MD2 var ostabila och pendlade mellan 0 och 60% (Bilaga 1). 
Utrötningsgraden i MD1 och MD2 var beroende av vad materialet de fick från de termofila 
processerna innehöll. Då den största delen av det organiska materialet redan är nedbrutet när 
det kommer till MD1 och MD2 medför det naturligt en lägre utrötningsgrad. Då MD1 och 
MD2 även fick drankvatten medförde det att processen fick mer material att röta och det gav i 
sin tur en högre utrötningsgrad. 
 

4.3 Tvåstegssystemet 
Det är framförallt gasproduktionen för hela 2-stegssytemet är intressant i det här arbetet. TD1- 
MD1 och TD2- MD2 har följt varandra väl under större delen av försöksperioden (Figur 6). 
Det är framförallt runt dag 80 som de skiljer sig åt. Det kan förklaras med att TD1 på grund 
av höga syrahalter inte matats och därför också producerade mindre gas. Under senare delen 
av försökstiden var de organiska syrorna höga i de två termofila reaktorerna. Det har gjort att 
substratet till de mesofila reaktorerna har innehållit mer nedbrytbart material att omsätta. 
Gasproduktionen i TD1 och TD2 sjönk visserligen under denna tid men ökningen i det 
mesofila steget kompenserade för detta. Från dag 99 sjönk den specifika gasproduktionen för 
2-stegssystemen. Denna minskning berodde på att de två termofila reaktorerna blev instabila 
och därför sänktes belastningen i dessa. Det medförde att bidraget från TD1 och TD2 till den 
totala gasproduktionen minskade. 

 
Figur 6 Specifik gasproduktion för 2-stegssystemen TD1-MD1 (●) och TD2-MD2 (○). 

 
Över hela perioden har gasproduktionen i princip legat mellan 0,40-0,80 l/(g VS·dygn).  
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2-stegssystemet fungerar bäst (hög gasproduktion och stabila förhållanden) under perioden 
dag 40-60, då uppehållstiden var 15 dygn och belastningen 5,5 och 6,0 g VS/(l·dygn). Under 
denna tid var gasproduktionen mellan 0,60-0,70 l/(g VS·dygn). 
 
För att få ut maximalt med gas ur 2-stegssystemet gäller det alltså att hitta balans, där 
processen fungerar stabilt och det termofila steget producerar mycket gas och samtidigt 
relativt stora mängder organiska syror, så att det mesofila steget också producerar gas. I detta 
försök var gasproduktionen dock minst lika stor, då det termofila steget ensamt stod för i stort 
sett hela gasproduktionen. Under denna period var bidraget från det mesofila steget mycket 
litet. Det betyder att ytterligare försök måste göras för att hitta en balans mellan de två stegen 
så att 2-stegsrötning ger en betydligt större gasproduktion än ett enstegsalternativ. 
 
Metanhalten varierade mycket för de termofila reaktorerna. I TD1 pendlade metanhalten 
mellan 45 och 60 % och i TD2 mellan 45 och 64 % under större delen av försöksperioden. I 
MD1 och MD2 har metanhalten spänt över 45 och 65 % under de perioder då reaktorerna 
producerade tillräckligt med gas för att kunna ta ut ett representativt prov. På grund av den 
stora spridningen har inga slutsatser kunnat dras om hur metanhalten är i 2-stegsrötning i 
jämförelse med 1-stegsrötning.  
 
Dag 68 analyserades vätgashalten. Det visade sig att gasen från alla fyra reaktorerna inte 
innehöll någon vätgas, vilket var önskat och väntat.  

4.4 Omrörning 
Under 23 dagar testades intermittent omrörning i reaktorerna TD1 och MD1. Omrörningen 
utvärderades framförallt med avseende på koncentrationen av organiska syror och 
gasproduktionen, eftersom de andra parametrarna inte visade någon förändring då 
omrörningen ändrades 
 
När omrörningen bara var igång i samband med provtagning och matning från dag 15 sågs en 
ökning i koncentration av organiska syror i TD1 (Figur 7). Denna ökning avstannade efter ett 
par dagar och koncentrationen var därefter lägre i TD1 än i TD2. Gasproduktionen i TD1 
sjönk då omrörningen ändrades men en motsvarande minskning registrerades även i TD2 
(Figur 8). Därför kan det konstateras att denna minskning inte var en följd av att omrörningen 
ändrades. Utifrån gasproduktion och syrahalten drogs slutsatsen att omrörning bara i samband 
med provtagning och matning inte hade några negativa effekter på processen.  
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Figur 7 Koncentration av organiska syror i TD1 (●) och TD2 (○) under försök med intermittent 
omrörning. 

 
Utifrån gasproduktion och syrakoncentration kan det konstateras att omrörning 5 min 6 
gånger per dygn inte försämrade processen men inte heller ledde till några stora förbättringar, 
då inga större skillnader mellan TD1 och TD2 registrerades (Figur 7 och Figur 8).  
 

 
Figur 8 Medelvärde för total gasproduktion TD1 (▲), total gasproduktion TD2 (●), specifik 
gasproduktion TD1 (∆) och specifik gasproduktion TD2 (○) under försök med intermittent omrörning. 

 
Varken då omrörningen bara var igång i samband med provtagning och matning eller när den 
var igång 5 min 6 gånger per dygn registrerades några stora skillnader mellan MD1 och MD2. 
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Både för syrahalten och gasproduktion följde kurvorna för MD1 och MD2 varandra väl (Figur 
9 och Figur 10).  
 
Det senare alternativet av intermittent omrörning sågs som det processmässigt bästa för både 
de mesofila och de termofila reaktorerna. En anledning till det är att om omrörning bara är 
igång under kort tid två gånger per dygn kan det medföra problem med sedimentering i en 
fullskaleprocess även om det skulle fungera i laboratorieskala, vilket inte undersöktes närmare 
här. Tidigare försök vid Tekniska Verken i Linköping AB har visat att intermittent omrörning 
6 gånger per dygn fungerar bra och denna variant används vid produktionsanläggningen i 
Norrköping. Detta var anledningen till att omrörningen från och med dag 38 var igång 5 
minuter 6 gånger per dygn i alla fyra reaktorerna.  
 
Det kan slutligen nämnas att den omrörningsvariant som valdes inte verkade påverka 
processen negativt. Även om heller inga stora processmässiga förbättringar registrerades, så är 
det ur energimässiga och ekonomiska aspekter mer fördelaktigt med intermittent omrörning 
än med kontinuerlig. Kurvorna för gasproduktion och syrakoncentration följde varandra väl 
för TD1 och TD2 respektive för MD1 och MD2. Syrakoncentrationen fortsatte vara höga i 
TD2 även efter ändringen men det beror troligen inte på omrörningen utan mer sannolikt på 
belastning och uppehållstid. 
 

 
Figur 9 Koncentration av organiska syror i MD1 (○) och MD2 (●) under försök med intermittent 
omrörning. 
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Figur 10 Medelvärde för total gasproduktion MD1 (▲), total gasproduktion MD2 (●), specifik 
gasproduktion MD1 (∆) och specifik gasproduktion MD2 (○) under försök med intermittent omrörning. 

 
I slutet av försöksperioden ändrades omrörningen till fler och längre intervall per dygn i alla 
fyra reaktorerna. Det medförde att omrörningen från dag 88 var igång 15 min 8 gånger per 
dygn. Anledningen var att båda de termofila reaktorerna vid den tidpunkten kördes eller hade 
körts på relativt hög belastning och var instabila. Eftersom de tidigare försöken med 
intermittent omrörning gjordes, då belastningen var lägre ökades omrörningen för att utesluta 
att problemen i reaktorerna berodde på otillräcklig omblandning vid hög belastning. För att 
undvika att reaktorerna kördes olika gjordes ändringen i alla fyra reaktorerna. Efter att 
omrörningen ändrades var dock både den specifika gasproduktionen och koncentrationen av 
organiska syror relativt oförändrade i både TD1 och TD2. I MD1 och MD2 var tendensen att 
gasproduktionen ökade men detta kan sannolikt kopplas samman med att syrakoncentrationen 
i TD1 och TD2 ökade, vilket gav de mesofila reaktorerna mer material att bryta ner. Det var 
därför svårt att se någon påverkan av den nya omrörningen i MD1 och MD2. Det kan alltså 
konstateras att omrörning 15 min 8 gånger per dygn inte hade någon effekt på processen, 
varken positiv eller negativ. Denna omrörningsvariant användes resterande del av 
försöksperioden i alla fyra reaktorerna.     
 
Det bör tilläggas att under de 23 dagar då intermittent omrörning testades genomfördes även 
ett antal belastningsökningar i TD1 och TD2. För att kunna dra säkrare slutsatser om 
intermittent omrörning behövs ytterligare försök då enbart omrörningen varieras.  
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5. Beräkningar för uppskalning samt jämförelse 
 
Beräkningarna utgår från att rötkammaren i fullskala motsvarar den 2 000 m3 stora 
rötkammaren med en aktiv volym på 1 850 m3 som finns vid gröngasanläggningen i 
Norrköping. Uppehållstiden vid denna anläggning är 40 dygn. Data till beräkningarna har 
tagits från försöksperioden mellan dag 52 och 72, eftersom processen anses ha gått stabilt och 
bra under denna period. 
 
Exempel 1 
Laboratorieskala: TD belastas med 6 g VS/(l·dygn) och har en uppehållstid på 15 dygn. MD 
har en uppehållstid på 30 dygn. TD och MD har båda en aktiv volym på 3 liter.  
 
Fullskala: MD motsvarar i fullskala en reaktor på 2 000 m3 med en aktiv volym på 1 850 m3 

och en uppehållstid på 40 dygn.  Det betyder att volymen på TD i fullskala blir 750 m3 och 
den aktiva volymen 694 m3, se nedan. 

 

 

 

 
Substrat in/ut per dygn i fullskala: 

 tas in och ut ur reaktorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det betyder att 46 m3 biogödsel per dygn fås från 2-stegssystemet i fullskala. 
 
Räknar här med att TS = 17,2 % och VS = 92 % i drankvattnet som reaktorn matas med. 
Reaktorn matades med 200 ml substrat varav 114 ml drankvatten och resterande del vatten 
dag 71. Det medför i fullskala att av de 46 m3 substrat är 26 m3 drankvatten, se nedan. 
 

drankvatten av de 46 m3 substrat. 

 
I genomsnitt var gasproduktion för TD-MD 670 ml/(g VS·dygn) = 670 m3/(ton VS·dygn) 
under denna period. Det betyder att den totalt producerade gasmängden blir 
12 060 ml gas/dygn, se nedan. 

      MD 
   40 dygn 
   2000 m3 

46 m3 
     TD 
 15 dygn 
 750 m3 

46 m3 46 m3 
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Av detta var 951 ml från MD och resterande 11 109 ml från TD. Det medför att 92,1 % var 
från TD och 7,9 % från MD, se nedan. 
 

 

 
I en fullskaleanläggning motsvarar det en gasproduktion på 3 720 m3 gas/dygn, se nedan. 
 

 
 
Mängden producerad gas per rötkammarvolym blir: 
 

 

 
Exempel 2 
Räknar här på alternativet att köra en termofil enstegsprocess. 
Laboratorieskala: TD belastas med 6 g VS/(l·dygn) och har en uppehållstid på 15 dygn. TD 
har en aktiv volym på 3 liter.  
Fullskala: TD motsvarar i fullskala en reaktor på 2 000 m3 med en aktiv volym på 1 850 m3 

och en uppehållstid på 15 dygn.   
 
Substrat in/ut per dygn i fullskala: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Det betyder att 123 m3 biogödsel per dygn fås från en fullskalereaktor. 
 
Räknar med att TS = 17,2 % och VS = 92 % i drankvattnet som reaktorn matas med dag 71. 
Då matades reaktorn med 200 ml substrat varav 114 ml drankvatten och resterande del vatten. 
Det ger en TS-halt på 9,8 % i det material som matas till reaktorn.  
 

123 m3 
     TD 
 15 dygn 
 2000 m3 

123 m3 
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drankvatten till de 123 m3 substrat. 

 
Gasproduktion för TD var i genomsnitt 616 ml/(g VS·dygn) = 616 m3/(ton VS·dygn) =  
0,62 l/(g VS·dygn) under denna period. Det motsvarar att gasproduktionen i fullskala skulle 
vara: 
 

 
 
Mängden producerad gas per rötkammarvolym blir: 
 

 

 
Tidigare försök 
Det har tidigare genomförts försök med rötning av drankvatten vid Tekniska Verken i 
Linköping AB. Vid mesofila försök belastades en enstegsprocess med 4 g VS/(l·dygn) vid en 
uppehållstid på 20-40 dygn och en aktiv rötkammarvolym på 3 liter. Under dessa 
förutsättningar producerades i genomsnitt 650 m3/(ton VS·dygn) = 0,65 l/(g VS·dygn). Det 
ger i fullskala en gasproduktion på 4 800 m3 gas/dygn, se nedan. 
 

 
 
Mängden producerad gas per rötkammar volym blir: 
 

 

 
I fullskala ger dessa förutsättningar en rötrest mellan 46-93 m3/dygn, se nedan. 

matas in och tas ut ur reaktorn. 

matas in och tas ut ur reaktorn. 

 
Ytterligare mesofila försök har genomfört vid Tekniska Verken i Linköping AB. Vid rötning 
av drankvatten tillsammans med spannmål belastades en mesofil enstegsprocess med 
6,5 g VS/(l·dygn) vid en uppehållstid på 35 dygn och en aktiv volym på 3 liter. Under dessa 
förhållande producerades i snitt 620 m3/(ton VS·dygn) = 0,62 l/(g VS·dygn). I fullskala 
motsvarar det en gasproduktion på 7 500 m3 gas/dygn, se nedan. 
 

  
 
Mängden producerad gas per rötkammarvolym blir: 
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I fullskala ger dessa förutsättningar en rötrest på 53 m3/dygn, se nedan. 

 

 
Fullskaleanläggningen idag 
Vid produktionsanläggningen i Norrköping producerades 194 m3 gas/h = 4 656 m3/dygn 
(medelvärde under en månad taget 20/12-2007). Den aktuella rötkammarvolymen är 1 850 m3 
vilket medför att gasproduktionen/(dygn·rötkammarvolym) blir: 

  

 
Den specifika gasproduktionen blir: 

 

 

 
Fullskaleanläggningen ger under dessa förutsättningar 46 m3 rötrest/dygn, se nedan. 

matas in och tas ut ur reaktorn. 

 
Ökad gasproduktion för tvåstegsrötning (exempel 1) 
Tvåstegsrötningen i exempel 1 gav en högre gasproduktion än de andra försök och 
anläggningar som jämförts med här. De respektive ökningarna ses i Error! Reference source 
not found..  
 
Tabell 3 Den ökade gasproduktionen för 2-stegsrötning i jämförelse med andra försök och anläggningar 

2-stegsrötning av drankvatten i jämförelse med andra 
försök och anläggningar: 

Ökning i spec. gasprod.  
(m3/(ton VS·dygn) 

 
I jämförelse med termofilt enstegsförsök (exempel 2) 
 

 

 
I jämförelse med tidigare mesofilt enstegsförsök  
(drankvatten) 
 

 

 
I jämförelse med tidigare mesofilt enstegsförsök  
(drankvatten + spannmål) 
 

 

 
I jämförelse med anläggningen idag 
 

 

 
 
Exempel på övriga anläggningar 
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För att kunna jämföra uppskalningsberäkningarna med andra fullskaliga biogasanläggningar 
än de som drivs av Tekniska Verken i Linköping AB har data från ett par tyska och svenska 
anläggningar sammanfattats i Error! Reference source not found.. 
Tabell 4 Exempel på svenska och tyska biogasanläggningar och deras gasprouktion Ohr (2003) 

Anläggning Processtyp Gasproduktion 
(m3/(ton VS · dygn)) 

Boden (Tyskland) 1-steg (mesofil) 400-500 
Erkheim (Tyskland) 1-steg (mesofil) 600 
Kirschstockach (Tyskland) 2-steg (mesofil/termofil) 480 
Kristianstad 2-steg (mesofil/termofil) 470 
 

De tre tyska anläggningarna i Error! Reference source not found. rötar bioavfall, vilket 
innefattar bl.a. trädgårdsavfall, kött, fisk och alla slags matrester. Anläggningen i Kristianstad 
rötar slakteriavfall och flytgödsel. Det kan konstateras att det utifrån dessa anläggningar inte 
går att se att  
2-stegsrötning skulle ge en högre gasproduktion än 1-stegsprocesser. Det är dock svårt att dra 
säkra slutsatser eftersom substratinnehållet kan skilja sig mellan anläggningarna och därför 
generera olika mängd gas. 
 
Osäkerhet i data 
Det finns en osäkerhet i de värden som har använts i dessa uppskalningsberäkningar. För att 
få en uppfattning om osäkerheten i mätvärdena för gasproduktionen har konfidensintervall för 
denna period beräknas (Bilaga 2). För TD-MD (exempel 1) är konfidensintervallet 
670±24 m3/(ton VS·dygn) för det beräknade medelvärdet mellan dag 52 och 72. Det betyder 
att med 95% säkerhet ligger det sanna medelvärdet för gasproduktionen mellan  
646-694 m3/(ton VS·dygn). För den termofila 1-stegsprocessen (exempel 2) är 
konfidensintervallet 616±19 m3/(ton VS·dygn). Vilket betyder att det sanna medelvärdet med 
95 % säkerhet ligger mellan 597-635 m3/(ton VS·dygn). Att dessa två intervall inte överlappar 
säkerställer att 2-stegsprocessen (exempel 1) med hög sannolikhet gav en högre genomsnittlig 
gasproduktion än den termofila 1-stegsprocess (exempel 2).  
 
Det finns flera moment och faktorer som bidrar till en relativt stor osäkerhet i mätvärdena för 
gasproduktionen. Mer om detta står i 3.5.4. Det är viktigt att vara medveten om denna 
osäkerhet då den hänger med och fortplantar sig genom dessa beräkningar. Det finns 
naturligtvis också en osäkerhet i de data från övriga anläggningar och tidigare försök som 
värden i tabell 4 och 5 bygger på. I detta arbete har dock ingen sådan information varit 
tillgänglig varför denna osäkerhet är svår att uppskatta. Det är dock viktigt att vara medveten 
om att denna osäkerhet existerar. 
 
Slutsatser av beräkningarna 
I examensarbetet var uppgiften att utvärdera tvåstegsrötning och i exempel 1 gjordes 
beräkningar utifrån en sådan situation. Gasproduktionen för tvåstegssystemet var 
670 m3/(ton VS·dygn) (Tabell ). Vid anläggningen i Norrköping är gasproduktionen runt 
630 m3/(ton VS·dygn) (Tabell ). Det betyder att exempel 1 med tvåstegsrötning ger ett bättre 
gasutbyte än vid den anläggning som körs idag. Det är dock tveksamt om denna vinst i 
gasproduktion är tillräcklig för att det ska vara lönsamt att bygga om anläggningen till en 
tvåstegsprocess. Det är troligen mer fördelaktigt att köra två parallella enstegsprocesser där 
man som idag har ett gasutbyte på runt 650 ml/(g VS·dygn) i de båda reaktorerna (Tabell ). 
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Ytterligare ett alternativ har hafts i åtanke under försöksperioden. Det var alternativet att ställa 
om processen och köra två parallella termofila enstegsprocesser. Detta har beräknats i 
exempel 2 och gav en gasproduktion på 620 m3/(ton VS·dygn) (Tabell ). Det skulle alltså 
enligt dessa försök inte innebära någon ökning i gasproduktion att ställa om processen till en 
termofil enstegsprocess i jämförelse med en mesofil enstegsprocess. Fördelen med att ändå 
köra termofilt är framförallt att materialet redan är varmt när det tas emot till anläggningen 
vilket gör att kostnaderna för att kyla materialet minskar om processen är termofil. Denna 
energivinst måste täcka de eventuellt ökade driftskostnader en omställning från mesofilt till 
termofilt skulle innebära för att det ska vara lönsamt att köra termofilt. Ett problem som måste 
lösas för att på ett effektivt sätt kunna köra anläggningen termofilt är omhändertagandet av 
den rötrest som bildas. Vid en termofil enstegsprocess ökar mängden biogödsel betydligt 
(Tabell ). Idag är det så att det biogödsel som bildas transporteras till lantbruk och används 
som gödsel. Biogödselhanteringen är i dagsläget inte speciellt lönsam, vilket bland annat 
beror på dyra transportkostnader. En avvattning av biogödslet skulle innebära betydligt lägre 
transportkostnaderna och därmed minska problemet med omfattande mängder biogödsel, 
vilket i sin tur skulle öka förutsättningarna för termofil rötning. De tidigare försöken med 
rötning av drankvatten som genomförts vid Tekniska Verken i Linköping AB visar att en 
mesofil enstegsprocess ger något högre gasutbyte än en termofil enstegsprocess, precis som i 
jämförelse med fullskaleanläggningen. 
 
I jämförelse med de övriga anläggningarna som tas upp i Error! Reference source not 
found. är gasproduktionen relativt hög för de exempel och tidigare försök som gjorts vid 
Tekniska Verken i Linköping AB (Tabell ). Den fullskaliga anläggningen i Norrköping har en 
något högre gasproduktion än de motsvarande mesofila 1-stegsprocesser som tas upp i Error! 
Reference source not found., men skillnaden är liten. I detta arbete gav 2-stegsrötning ett 
högre gasutbyte än 1-stegsrötning (Tabell ), vilket data från de övriga anläggningarna i 
Error! Reference source not found. inte tyder på. Det kan konstateras att den 2-stegsrötning 
som utvärderats i detta arbete ger ett högre gasutbyte än de 2-stegsprocesser som tas upp i 
Error! Reference source not found.. Substratinnehållet som rötas i processerna som tas upp 
i Error! Reference source not found. skiljer sig åt mellan anläggningarna och även i 
jämförelse med det drankvatten som använts i detta arbete. Det är därför svårt att säkerställa 
att den 2-stegsprocess som testats i detta arbete verkligen är den bäst med avseende på 
gasutbyte. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att under de förutsättningar som finns vid 
anläggningen idag är det utifrån detta arbete inte fördelaktigt att bygga om anläggningen till 
en tvåstegsprocess eftersom vinsterna inte är tillräckliga. Att ställa om processen till en 
termofil enstegsprocess verkar heller inte vara motiverat eftersom det inte innebär någon ökad 
gasproduktion samtidigt som vinsten i minskade energikostnader troligtvis är otillräcklig.  
 
Tabell 5 Sammanställning av beräkningsresultat från tre olika försök samt från fullskaleanläggningen i 
Norrköping 

 Specifik gasprod. 
(m3/(ton VS·dygn) 

Gasprod./rötkammarvolym 
(m3/(m3 rötk.v. ·dygn) 

Biogödsel 
(m3/dygn) 

Exempel 1 
 

670 4,0 46 

Exempel 2 
 

620 3,7 123 

Tidigare försök 650 2,6 46-93 
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Tidigare försök 
(drankv. +spannmål) 

620 4,1 53 

Anläggningen idag 
 

630 2,5 46 

 
Exempel 1: 2-stegsprocess (termofil/mesofil), 6 g VS/(l·dygn), 15 dygns uppehållstid och 
reaktorvolym 3 liter 
Exempel 2: 1-stegsprocess (termofil), 6 g VS/(l·dygn), 15 dygns uppehållstid och 
reaktorvolym 3 liter  
Tidigare försök: 1-stegsprocess (mesofil), 4 g VS/(l·dygn), 30 dygns uppehållstid och 
reaktorvolym 3 liter 
Tidigare försök (drankvatten + spannmål): 1-stegsprocess (mesofil), 6,5 g VS/(l·dygn), 30 
dygns uppehållstid och reaktorvolym 3 liter 
Anläggningen idag: 1-stegsprocess (mesofil), 4 g VS/(l·dygn), 30 dygns uppehållstid och 
reaktorvolym 1850 m3 
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6. Slutsatser 
Slutsatser utifrån den hypotesen samt de frågor (Kap 1.3) som arbetet utgick ifrån redovisas 
här. 
 
Tvåstegsrötning av drankvatten ger högre gasproduktion per reaktorvolym samt ett högre 
gasutbyte per gram VS. Ökningen ligger mellan 3-9% (Error! Reference source not found.) 
i jämförelse med de andra försök som tagits upp i uppskalningsberäkningarna och 
anläggningen idag (Kap. 5). Denna förbättring blev dock inte tillräckligt stor för att motivera 
en ombyggnad av anläggningen. För att hitta en balans i 2-tvåstegssystemet så att 2-
stegsrötning ger betydligt större gasproduktion än ett enstegsalternativ behövs ytterligare 
försök göras med längre anpassningstider. De ekonomiska förutsättningarna bör också 
utredas. Eventuellt ökade kostnaderna för 2-stegsprocesser måste täckas av att processen är 
effektivare och har ett högre gasutbyte. Även de energimässiga förutsättningarna bör utredas. 
Det handlar då bl.a. om hur stora energivinster som fås genom att materialet inte behöver 
kylas i samma utsträckning då det första steget är termofilt. Det handlar också om att titta på 
hur förutsättningarna på anläggningen ser ut för att driva en reaktor vid en högre temperatur.  
 
Den termofila processen kan köras stabil på en belastning på 6 g VS/l dygn vid en 
uppehållstid på 15 dygn. I jämförelse med tidigare mesofila försök är denna belastning i sig 
inte högre, men däremot är uppehållstiden kortare än vid tidigare försök. Det kan alltså utifrån 
detta arbete inte styrkas att termofila processer kan belastas hårdare än mesofila. 
 
Det fungerar bra att köra termofil rötning vid en uppehållstid på 15 dygn med belastning upp 
till 6 g VS/(l·dygn). Vid så hög belastning som 6 g VS/(l·dygn) är en uppehållstid på 10 dygn 
för kort för att processen ska fungera stabilt. Men det är möjligt att en så kort uppehållstid 
fungerar vid lägre belastningar, något som inte testades i det här försöket. Möjligen skulle en 
uppehållstid på 10 dygn också fungera i kombination med hög belastning om 
belastningsökningarna genomfördes med längre anpassningar än vad som här var möjligt på 
grund av den begränsade försökstiden som stod till buds.   
 
Kontinuerlig omrörning är inte nödvändigt för att driva denna typ av biogasprocess. Detta är 
fördelaktigt då det medför lägre energikostnader. Men för att kunna da säkrare slutsatser om 
intermittent omrörning bör ytterligare försök göras då enbart omrörningen varieras. 
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Bilaga 1 
 

 
Figur 1 Koncentration av organiska syror i TD1 (▲), TD2 (●), MD1 (∆) och MD2 (○). 

 

 
Figur 2 pH för TD1 (∆) och TD2 (○) samt alkalinitet för TD1 (▲) och TD2 (●) under försöksperioden. 
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Figur 3 pH för MD1 (∆) och MD2 (○) samt alkalinitet för MD1 (▲) och MD2 (●) under försöksperioden. 

 
Figur 4 Torrsubstans (TS) för TD1 (▲) och TD2 (●), glödförlust (VS) för TD1 (∆) och TD2 (○) samt 

utrötningsgrad för TD1 (■) och TD2 (□) under försöksperioden. 
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Figur 5 Torrsubstans (TS) för MD1 (▲) och MD2 (●), glödförlust (VS) för MD1 (∆) och MD2 (○) samt 

utrötningsgrad för MD1 (■) och MD2 (□) under försöksperioden. 
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Bilaga 2 
För att hantera osäkerhet i data för gasproduktionen har data använts från försöksdag 52 till 
försöksdag 72, då processen anses ha gått som bäst. Beräkningarna nedan gäller den specifika 
gasproduktionen under 20 försöksdagar för 2-stegssystemet (TD-MD) och för 1-stegssystemet 
TD. Värdena från TD2 och MD2 har använts.  
 
Aritmetiska medelvärdet för gasproduktionen över 110 dagar: 
Medelvärdet betecknas  och beräknas enligt: 

, där = gasproduktionen för dag i 

I detta fall är n=20  
Medelvärdet, för TD-MD = 670 ml/(g VS·dygn) 
Medelvärdet, för TD = 616 ml/(g VS·dygn) 
 
Standardavvikelsen för alla mätvärden över 20 dagar: 
Standardavvikelsen betecknas s och är ett mått på hur mycket olika värden i en population 
avviker från medelvärdet. Standardavvikelsen beräknas enligt: 
 

 

Standardavvikelsen, s för TD-MD = 53,878  
Standardavvikelsen, s för TD = 43,299  
 
Konfidensintervallet för medelvärde: 
Konfidensintervallets bredd speglar osäkerheten i data. För att det verkliga genomsnittet i 
populationen ska finnas i intervallet med 95% säkerhet beräknas det enligt: 

     

För TD-MD är konfidensintervallet =  ml/(g VS·dygn) 

Intervallet är alltså 646-694 ml/(g VS·dygn) för TD-MD 
 

För TD är konfidensintervallet =  ml/(g VS·dygn) 

Intervallet är alltså 597-635 ml/(g VS·dygn) för TD. 
 




