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Biogas mainly consists of methane and carbon dioxide, where methane is the
energy-rich gas, and is naturally created when organic matter breaks down in absence
of oxygen, also known as anaerobic digestion. A biogas plant re-creates the anaerobic
conditions inside a digester where the organic substrate is fed into and digests to
produce biogas. The gas is then used to produce energy by combustion and can be
seen as a completely renewable fuel.
Today, energy from biogas is used primarily by major stakeholders such as
municipalities and thus the plants become very large with high investment- and
construction costs. There are currently few small plants in Sweden, even though the
potential for agriculture and medium-sized to smaller farms to become self-sufficient
in terms of electricity and heat is great. Farms have a natural stock of digestible
organic material in form of manure or crops for example, which are constantly
available. A reason that only a few small plants exists are the large investment costs.
A study focusing on the actors who supply these smaller plants today was made with
the intention to find out where the large investment costs are and what techniques
are most profitable and efficient to use. The survey was conducted through field visits,
interviews and contact by phone and internet with active companies and people
familiar with the modern production of biogas.
The survey was compiled and the various techniques and concepts were presented,
evaluated and discussed to give the client a good basis for further development of
small-scale biogas plants.
The investigation revealed that there are no barriers for biogas production in smaller
facilities, given that the same conditions in terms of temperature, acidity and nutrient
is created just like in the larger facilities. It also showed that active heating and stirring
of the substrate in the digester is of utmost importance to have a functioning process
and maximum gas exchange.
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Sammanfattning
Biogas består primärt av metan och koldioxid, där metan är den energirika gasen, och bildas
naturligt då organiskt material bryts ner i syrefattiga miljöer, s.k. anaerob nedbrytning. I en
biogasanläggning återskapas de anaeroba förhållandena inuti en rötgaskammare där det
organiska substratet matas in och röts för att producera biogas. Gasen används sedan för att
producera energi genom förbränning och kan räknas som ett helt förnyelsebart bränsle.
Idag utnyttjas biogasenergi främst av större intressenter som kommuner och således blir
anläggningarna mycket stora med höga investerings- och byggnadskostnader. Få mindre
anläggningar finns idag i Sverige, trots att potentialen för jordbruk och medelstora till mindre
gårdar att bli självförsörjande i form av el och värme är stor. Gårdar har ett naturligt lager av
rötbart organiskt material i form av exempelvis gödsel eller grödor som ständigt finns
tillgängligt. En anledning att endast ett fåtal mindre anläggningar finns är det stora
investeringskostnaderna.
En undersökning med fokus på aktörer som levererar dessa mindre anläggningar idag gjordes
med syftet att ta reda på var de stora investeringskostnaderna ligger och vilka tekniker som
är mest lönsamma och effektiva att använda. Undersökningen genomfördes genom
studiebesök, intervjuer och kontakt via telefon och internet med aktiva aktörer och personer
insatta i den moderna biogasproduktionen.
Undersökningen sammanställdes och de olika teknikerna och koncepten presenterades,
utvärderades och diskuterades för att ge uppdragsgivaren en bra grund för vidare utveckling
av småskaliga biogasanläggningar.
Efter undersökningen framgick att det inte finns några hinder för biogasproduktion i mindre
anläggningar givet att rätt förhållande i form av temperatur, surhetsgrad och näringsinnehåll
skapas som i de stora anläggningarna. Det framgick även att aktiv uppvärmning och omröring
av substratet i kammaren är av största vikt för att få en fungerande process och maximalt
gasutbyte.

I

Förord
Denna rapport är den skriftliga presentationen av vårt examensarbete och den avslutande
delen av utbildningen till högskoleingenjör i Maskinteknik vid Uppsala Universitet.
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts i samarbete med Gunnar
Bech genom Stockholms Vattenskärning AB under tidsperioden mars 2010 till juni 2010.
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Gunnar Bech som anförtrodde oss att göra arbetet. Vi
vill även tacka Monica Waldebäck vid Ångströms Laboratoriet som bistått oss med råd och
förklaringar. Vi tackar även vår ämnesgranskare Lars Degerman som bistått oss med
feedback genom arbetets gång.
Ett tack riktas även till Jonas Johansson vid Götene Gårdsgas som tog emot oss på ett
studiebesök och gav oss en mycket bra inblick i deras verksamhet.

Uppsala, maj 2010.
Nicklas Wiberg och Robin Westerlund

II

Innehållsförteckning
1.

2.

3.

Inledning .......................................................................................................................................... 1
1.1

Bakgrund ................................................................................................................................. 1

1.2

Uppdragsgivare ....................................................................................................................... 1

1.3

Syfte ......................................................................................................................................... 1

1.4

Mål ........................................................................................................................................... 2

1.5

Avgränsningar .......................................................................................................................... 2

Metod .............................................................................................................................................. 3
2.1

Teoristudie............................................................................................................................... 3

2.2

Nulägesanalys .......................................................................................................................... 3

2.3

Presentation av tekniklösningar .............................................................................................. 4

Teori................................................................................................................................................. 5
3.1

4.

3.1.1

Temperaturområde ......................................................................................................... 7

3.1.2

Surhetsgrad och näringsämnen....................................................................................... 8

3.2

Energiinnehåll .......................................................................................................................... 9

3.3

Miljöpåverkan.......................................................................................................................... 9

Teknisk undersökning och kartläggning ........................................................................................ 11
4.1

Biogasanläggningen ............................................................................................................... 11

4.2

Produktion ............................................................................................................................. 14

4.2.1

Substrat ......................................................................................................................... 14

4.2.2

Teknik ............................................................................................................................ 15

4.3

Rening och uppgradering ...................................................................................................... 16

4.3.1

Uppgradering ................................................................................................................. 16

4.3.2

Gasrening....................................................................................................................... 18

4.3.3

Standarder ..................................................................................................................... 20

4.4

5.

Kemisk process ........................................................................................................................ 5

Nuvarande aktörer ................................................................................................................ 21

4.4.1

Götene Gårdsgas ........................................................................................................... 21

4.4.2

Biowaz ........................................................................................................................... 25

4.4.3

Puxin Biogas................................................................................................................... 29

4.4.4

Uppsala Vatten .............................................................................................................. 30

Presentation av tekniklösningar .................................................................................................... 32
5.1

Placering ................................................................................................................................ 32

III

5.1.1

Inomhus ......................................................................................................................... 32

5.1.2

Utomhus ........................................................................................................................ 32

5.1.3

Containerkoncept .......................................................................................................... 33

5.2

Materialval............................................................................................................................. 34

5.2.1

Betong ........................................................................................................................... 34

5.2.2

Rostfritt syrafast stål ..................................................................................................... 34

5.2.3

PVC duk.......................................................................................................................... 34

5.2.4

Glasfiber ........................................................................................................................ 34

5.3

Uppvärmningstekniker .......................................................................................................... 35

5.3.1

Vattenburna slingor ....................................................................................................... 35

5.3.2

Värmeväxling ................................................................................................................. 36

5.3.3

Solpaneler ...................................................................................................................... 36

5.3.4

Eluppvärmning............................................................................................................... 36

5.3.5

Doppvärmare................................................................................................................. 36

5.4

Omrörningsteknik .................................................................................................................. 37

5.4.1

Propelleromrörare ......................................................................................................... 37

5.4.2

Bafflar ............................................................................................................................ 37

5.4.3

Pumpomrörare (Jetomrörare) ....................................................................................... 38

5.4.4

Skruvomrörning ............................................................................................................. 38

5.5

Extra utrustning ..................................................................................................................... 39

5.5.1
6.

Avsvavlare...................................................................................................................... 39

Utvärdering av tekniklösningar och diskussion ............................................................................. 40
6.1

Placering ................................................................................................................................ 40

6.2

Materialval............................................................................................................................. 40

6.3

Uppvärmning ......................................................................................................................... 41

6.4

Omröringsteknik .................................................................................................................... 41

6.5

Extra utrustning ..................................................................................................................... 42

7.

Slutsats .......................................................................................................................................... 43

8.

Rekommendationer....................................................................................................................... 44

9.

Referenser ..................................................................................................................................... 45

10. Bilagor ............................................................................................................................................ 46

IV

Figurförteckning
Figur 1. Övergripande strukturen för projektet. ..................................................................................... 3
Figur 2. Schematisk bild över biogasprocessen ....................................................................................... 6
Figur 3. Optimal mesofil metanbildning vid 37°C. Den initiala hydrolysen påverkas också av
temperaturen. Sambandet mellan aktivtet och temperatur blir annorlunda vid termofil rötning. ....... 8
Figur 4. Illustration över biogasanläggning ........................................................................................... 11
Figur 5. Mängden råvaror för biogasproduktion 2005 i Sverige ........................................................... 15
Figur 6. Processbild över vattenskrubber.............................................................................................. 17
Figur 7. Processbild över PSA-anläggning.............................................................................................. 18
Figur 8. Bilden visar en rötgaskammare under uppbyggnad ................................................................ 21
Figur 9. Komplett anläggning vid Sötåsens lantbruksgymnasium ......................................................... 22
Figur 10. Flödesschema över en av Götenes anläggningar vid Sötåsens lantbruksgymnasium ........... 23
Figur 11. Montering av element/sektioner ........................................................................................... 26
Figur 12. Ritning över konceptet med nedgrävda kammare................................................................. 26
Figur 13. Takkonstruktionen med PVC-duken ...................................................................................... 27
Figur 14. Puxin biogas rötgaskammare ................................................................................................ 29
Figur 15. Uppsala Vattens anläggning ................................................................................................... 31
Figur 16. Bilden visar en poolkonstruktion med cirkulationsrör. .......................................................... 33
Figur 17. Vanliga golvvärmeslingor ....................................................................................................... 35
Figur 18. Bafflar i kammaren ................................................................................................................. 37
Figur 19. Pumpomrörare ....................................................................................................................... 38
Figur 20. Illustration över konceptet med en skruvomrörare ............................................................... 38
Figur 21. Puxin biogas' avsvavlingsanläggning ...................................................................................... 39

Tabellförteckning
Tabell 1. Den orenade biogasens innehåll .............................................................................................. 7
Tabell 2. De olika temperaturområdena som används vid biogasproduktion ........................................ 8
Tabell 3. Energiinnehåll i olika bränslen .................................................................................................. 9
Tabell 4. Tabell över växthusgaser och påverkan enligt GWP100 (2007) ............................................... 10
Tabell 5. Biogasspecifikation enligt svensk standard A ......................................................................... 20
Tabell 6. Biogasspecifikation enligt svensk standard B ......................................................................... 20

V

1. Inledning
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrund, syfte, mål och avgränsning för examensarbetet.

1.1 Bakgrund
Biogasproduktion är inget nytt koncept, snarare tvärtom. Det har funnits länge i
utvecklingsländer som t ex Indien och Kina just p.g.a. dess enkelhet. I Sverige existerar det
relativt få anläggningar i dagsläget. De få som finns är ofta stora och lämpar sig främst till
kommunala reningsverk och återvinningsstationer. De mindre anläggningarna som erbjuds
idag innebär en stor investering för den enskilde jordbrukaren med en tveksam lönsamhet,
vilket gör det svårt att motivera utbyggnaden av biogasnätet. [1]
I Tyskland är biogasnätet mer utvecklat där de mindre anläggningarna dominerar marknaden
mycket p.g.a. subventioneringar från staten. En annan bidragande faktor är att de tyska
jordbrukarna får mer betalt för den producerade överskottselen som säljs till det kommunala
elnätet. [2]

1.2 Uppdragsgivare
Via Stockholms Vattenskärning AB upprättades kontakt med Gunnar Bech som har en
affärsidé och en vision om att kunna tillverka biogasanläggningar i mindre skala och till lägre
kostnad än nuvarande anläggningar. Som ett inledande steg i det projektet behövde Gunnar
en mer ingående rapportering om vilka aktörer som idag är aktiva på framförallt den svenska
marknaden och vilka tekniker för biogasproduktion som är vanliga och mest lönsamma.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka dels den Svenska biogasmarknaden och dess
dominerande teknik för samrötning i stora anläggningar knutna till reningsverk och dels
undersöka de extremt små anläggningar som finns i Kina och se om man kan kombinera de
svenska högteknologiska biogasanläggningarna med enkelheten i de anläggningarna för
utvecklingsländer. Allt i syfte att få ner totalkostnaden för en gårdsbaserad biogasanläggning
så att marknaden i Sverige kan breddas jämfört med idag.
Läsaren ges en statusrapport över nuvarande aktörer och tekniker inom biogasproduktion.
Rapporten kan ses som en förstudie för ytterligare fördjupning och produktutveckling inom
biogasområdet.
Läsaren ska efter rapporten ha en god inblick i hur biogasproduktionen går till i dagens
samhälle, vilka aktörer som finns främst i Sverige samt vilka tekniker och koncept som
vanligen förekommer och vilka av dessa som är att föredra.
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1.4 Mål
Målen med examensarbetet är följande:







Fastställa om det är möjligt att producera biogas i småskaliga rötgaskammare.
Undersöka befintlig teknik för att gallra ut den mest fördelaktiga.
Kartlägga och utreda tekniklösningar för optimal placering av rötgaskammaren.
Kartlägga och utreda tekniklösningar för materialval i rötgaskammaren.
Kartlägga och utreda tekniklösningar för omröringsteknik i rötgaskammaren.
Kartlägga och utreda tekniklösningar för uppvärmningstekniker till rötgaskammaren.

1.5 Avgränsningar
Undersökningen berör främst rötkammarens konstruktion och komponenter, inte för- och
eftersystem.
Ingen hänsyn tas till eventuellt gällande lagar och förordningar.
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2. Metod
I detta kapitel redovisas i vilka steg projektet har genomförts med olika metoder samt i vilken
ordning dessa har utförts.
I figuren nedan ses den övergripande strukturen och upplägget för examensarbetet. Till en
början gjordes en planering/projektplan för att inom grova ramar få en uppfattning om vad
projektet skulle resultera i. Ingående var det även viktigt att få en bild över hur den kemiska
processen fungerar. Därför gjordes en teoretisk fördjupning i området för att veta vilka
parametrar som är viktigast i den kemiska processen för biogasproduktion.
Mycket av rapporten baseras på insamlad data från studiebesök, intervjuer samt information
från aktörer inom branschen.

Undersökning

Planering

Teori

Datainsamling

Nulägesanalys

Intervjuer

Koncept

Rapportskrivning

Opponering

Studiebesök

Figur 1. Övergripande strukturen för projektet.

2.1 Teoristudie
Den kemiska processen varvid biogasbildas är mycket invecklad. Det sker en rad komplicerade
kemiska reaktioner som kräver relativt god kunskap inom kemi för att förstå helt ut. För att
tillräckligt väl förstå de olika delarnas funktion i en biogasanläggning gjordes en teoristudie
om den kemiska processen som sker då biogas bildas.
Den insamlade datan, som mestadels samlades från de många populärvetenskapliga skrifter
som finns i ämnet idag, sammanställdes och filtrerades ut för att ta med det som ansågs
viktigt för att förstå biogasprocessen som grund för vidare läsning av rapporten.

2.2 Nulägesanalys
För att få inblick i hur marknaden för biogas ser ut idag samt vilka olika aktörer och
leverantörer av biogasanläggningar som finns gjordes en nulägesanalys där en rad olika
aktörer granskades och intervjuades. Nulägesanalysen gjordes med fokus på
tillverkningskostnader samt tekniker som de olika aktörerna använder. Information
insamlades genom intervjuer, studiebesök och mail- och telefonkontakt.

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Metod

3

2.3 Presentation av tekniklösningar
Från de befintliga aktörerna och deras tekniker har en rad olika tekniklösningar och koncept
kartlagts för att uppdragsgivaren själv ska kunna välja tekniker för varje del i anläggningen
som anses mest lämplig. De tekniska lösningarna är förslag hämtade från redan befintlig
teknik där dessa beskrivs ingående i funktion och form. De olika teknikerna fungerar även som
ett underlag för att vidareutveckla en komplett biogasanläggning och kan ses som ett första
steg för att leda projektet vidare och bygga en prototypanläggning för pilotkunder.
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3. Teori
I detta kapitel presenteras teori med redogörelse över kemiska processer, parametrar och
begrepp i samband med då biogas bildas. Tanken är att ge läsaren en övergripande inblick i de
kemiska processerna för att lättare förstå senare inslag i rapporten.

3.1 Kemisk process
Biogas är ett samlingsnamn och består till största del av kolvätet metan (CH4) och koldioxid
(CO2). Gasen bildas då organiskt material bryts ned under anaeroba förhållanden, d.v.s. i en
syrefattig miljö. Den kemiska processen är en naturligt förekommande process som sker
exempelvis på botten av sjöar där syrehalten är låg eller kanske än mer känt i vommen på
nötkreatur. Vid produktion av biogas återskapas dessa förhållanden i vad som kallas en
rötgaskammare.
Processen kallas även rötning eller metanjäsning och mekanismen i processen består av att
anaeroba organismer med tillgång till näringsämnen som kväve och fosfor, bryter ner det
organiska materialet. Dessa näringsämnen är viktiga för att processen ska fungera och ibland
kan det behöva tillföras processen om inte tillräckligt finns. Processen leder till att kvävet
bildar organiska syror och ammoniak, och kolet i det organiska ämnet frigörs till största del i
form av metan och koldioxid, alltså biogas. [1][2]
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Den kemiska processen kan beskrivas i tre övergripande steg:

Figur 2. Schematisk bild över biogasprocessen

1

Enzymatisk hydrolys
I det första steget i processen utsöndrar vissa bakterier i lösningen enzymer som delar upp
mer komplexa föreningar så som fetter, proteiner och kolhydrater till enklare föreningar.
Uppspjälkningen till mindre beståndsdelar gör att bakterier senare i processen kan ta upp
beståndsdelarna. Denna första nedbrytning ett viktigt steg i processen för att bakterierna ska
kunna ta upp näringsämnena. [1][3]
Fermentation
Det andra steget i processen, fermentationen, går ofta snabbt och är relativt oproblematiskt.
Här tas de hydrolyserade2 mindre molekylerna upp av bakterierna och en fermentation sker.
Fermentation är i princip samma sak som jäsning. Det vill säga de organiska föreningarna
oxiderar och bildar till största del ättiksyra, koldioxid och vätgas. [3]

1
2

Bild från www.biogasportalen.se
De sönderdelade vattenupplösta föreningarna från steget innan
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Metanproduktion
I det sista steget i processen bildas primärt metan och koldioxid genom att en grupp väldigt
speciella mikroorganismer kallade arkaner omvandlar antingen ättiksyra eller förenar
koldioxid och väte till metan. Arkanerna klarar att leva under tuffa omständigheter men
tillväxer långsamt och är känsliga för störningar i form av temperatur och surhetsgrad.[1][3]
Gasen som bildas kallas rågas och består, beroende på produktionsförhållandena, normalt av
45-85 % metan och 15-45 % koldioxid3. Dessutom förekommer även svavelväte, ammoniak
och kvävgas i små mängder. Tabellen nedan visar innehållet av olika ämnen vid en mätning.
Tabell 1. Den orenade biogasens innehåll

Komponent
Metan
Koldioxid
Syre
Kväve
Svavelväte
Totalsvavel
Ammoniak
Vatten

Enhet
%
%
%
%
Ppm
Mg/Nm3
Mg/Nm3
°C/Nm3

4

Normalvärde
65
35
0
<1
1005
140
0
32

Rötrest
Att röta exempelvis gödsel från gris- eller nötkreatur och sprida rötresten ger fördelar jämfört
med att sprida det orötad6. Under rötningsprocessen mineraliseras en stor del organiskt
bundet kväve till ammoniumkväve som växter lättare kan uppta. Näringsinnehållet i rötresten
varierar beroende på vilket substrat som rötats. I försök gjorda av bland annat JTI visar sig det
sig att rötrest har ett jämförbart kväveinnehåll som svingödsel. Förutom fördelarna för gården
att kunna gödsla med det egna tillverkade gödslet är även en fördel att lukten från gödseln
kraftigt reducerats och stör inte omgivningar lika mycket som ett orötat gödsel. [5]
3.1.1 Temperaturområde
Två temperaturområden är vanligast vid rötning (se tabell 2), mesofil rötning vilket är mellan
25-40°C (optimalt 37°C) och termofil rötning, 50-60°C. Processen kan även ske under det
psykofila temperaturområdet, 4-25°C, men är här väldigt ineffektiv.
Fördelen med termofil rötning är att gasutbytet per tidsenhet blir högre. Dock är nackdelen
att det går åt mer energi att ständigt hålla en högre temperatur samt ställer högre
isolationskrav på kammaren. I vissa fall behöver substratet som används värmas upp i ett
hygieniseringssteg, vilket kan motivera att behålla en termofil process. Mer om hygienisering
av substrat senare i rapporten.

3

Varierar beroende på vilket typ av substrat som röts.
Tabell från SGC Rapport 163, se Referenser [4]
5
Reducerat svavelväte i mätning pga. järnjontillsats i anläggningen. Utan behandling i rötkammaren ligger
värdet normalt kring 500-1500ppm.
6
Kvävet i rötad gödsel återfinns i form av NH3 vilket växter lättare kan ta upp.
4
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Tabell 2. De olika temperaturområdena som används vid biogasproduktion

Temperaturområde

Temperatur

Psykofil

4-25°C

Mesofil

25-40°C

Termofil

50-60°C

Mesofil rötning är stabilare och mindre känslig för temperaturväxlingar och oönskade ämnen
som kan försvåra processen. Figur 3 visar sambandet mellan metanbildningen och
temperaturen.

Figur 3. Optimal mesofil metanbildning vid 37°C. Den initiala hydrolysen påverkas också av temperaturen.
7
Sambandet mellan aktivtet och temperatur blir annorlunda vid termofil rötning.

3.1.2 Surhetsgrad och näringsämnen
Mikroberna i processen fungerar optimalt om ett neutralt pH, d.v.s. runt 7, kan hållas i
kammaren. En ansamling av syror kan snabbt ge ett pH-fall vilket påverkar de metanbildande
arkanerna negativt och gör att metanbildningen går långsammare. Efter ett pH-fall är risken
för totaltkollaps överhängande och processen kan avstanna helt, s.k. surjäsning. Resultatet
blir en sur, illaluktande sörja som inte går att använda. För att undvika surjäsning är det viktigt
att anpassa inmatningstakten på sitt substrat, så att metanbildarna hinner med.[3]

7

Diagram från Biogas Syd, 2008. Se Referenser [3]
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För att mikroorganismerna ska trivas, få en ökad tillväxt och kunna bryta ner biomassan
behövs även näringsämnen i form av kväve, fosfor och vitaminer. Därför behöver dessa delar
finnas i tillräcklig mängd i biomassan. Om det inte gör det kan det vara aktuellt att tillföra
ytterligare. Det är även positivt om den kvarvarande biogödseln innehåller en hög andel
lättillgängliga näringsämnen, då det är en fördel att gödsla med. Kvoten mellan kol och kväve,
C/N-kvot, är avgörande för att få en gynnsam cellmetabolism för mikroorganismerna8. En kvot
uppemot 30 är att föredra. Lägre, d.v.s. ett kväveöverskott, gör att biomassan blir basisk med
ett högre pH vilket verkar toxiskt för mikroorganismerna.[1]
Till skillnad från aerob nedbrytning9, där det naturligt bildas värme i processen, bildar
mikroorganismerna vid anaerob nedbrytning i princip ingen värme. För att hålla rätt
temperatur behöver man således tillföra värme. Därför används ofta en del av biogasen som
utvinns till att värma upp rötgastanken. Mer om det finns att läsa senare i rapporten.

3.2 Energiinnehåll
Nedan syns en tabell med energiinnehåll hos olika bränslen.
Tabell 3. Energiinnehåll i olika bränslen

Bränsle/Drivmedel
1 Nm3 biogas (97 %
metan)
1 Nm3 Naturgas
1 liter bensin
1 liter diesel
1 liter E85

10

Energiinnehåll
9,67 kWh
11,0 kWh
9,06 kWh
9,8 kWh
6,6 kWh

Beteckningen Nm3 står för normalkubikmeter och motsvarar den mängd gas som upptar 1 m3
vid en atmosfärs tryck (1 atm). Detta kan ofta jämföras med 1 liter av flytande bränslen. Som
synes är energiinnehållet i biogas högre än bensin och något lägre en diesel, som är de två
vanligaste bränslena idag. I jämförelse med etanol (E85) som även det anses vara ett
biobränsle, har biogas ett signifikant högre energiinnehåll.

3.3 Miljöpåverkan
Biogas består som tidigare nämnt till största del av metan, CH4. Metan är en mycket potent
växthusgas och har en koldioxidekvivalent på 21 på GWP100-skalan11. Graden erhålls genom
att växthusgasen jämförs med ett kilogram koldioxid och vilken påverkan den har på
atmosfären i form av bland annat uppehållstid. Skalan är satt på ett tidsperspektiv på 100 år.
Det betyder i princip att 1kg metan är 21 gånger mer effektiv att skapa en växthuseffekt än
vad koldioxid är. Se tabell 4 för en lista över vanliga växthusgaser.

8

En lägre kvot, alltså ett kväveöverskott, ger ökat pH och kan verka toxiskt för mikroorganismerna.
Nedbrytning med närvaro av syre. Sker exempelvis i komposter etc.
10
Tabell från www.biogasportalen.se
11
Global Warming Potential, 100-års perspektiv
9
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Tabell 4. Tabell över växthusgaser och påverkan enligt GWP100 (2007)

Växthusgas
CO2 (koldioxid)
CH4 (metan)
N2O (lustgas)
HFC 134a (tetraflouretan)
FC (CF4) (metyltetrafluorid)
SF6 (svavelhexaflourid)

GWP100
1
21
310
1300
6500
23900

Metan ligger, trots en hög koldioxidekvivalent, relativt lågt i jämförelse med andra
växthusgaser. Det gör dock inte att utsläpp av metan kan ignoreras. Tvärtom är det mycket
viktigt att förhindra utsläpp i samband med produktion av biogas. Metan är en vanligare gas
och förekommer i betydligt fler sammanhang än olika freoner, vilket gör att den totala
bidragande effekten kan vara lika allvarlig som utsläpp av gaser med högre koldioxidekvivalent.
Värt att nämna är att genom insamling och rötning av organiskt material i en kontrollerad
biogasanläggning minskar de spontana utsläpp av metan som annars sker då det organiska
materialet endast läggs oskyddad på deponi där metanbildning också sker.
Vid användning och förbränning av biogas, i såväl fordon som värmeverk, bildas i huvudsak
endast koldioxid och vattenånga. Partiklar och andra skadliga föreningar är försvinnande lite
jämfört med förbränning av fossila bränslen. Detta i kombination med det höga
energiinnehållet gör att biogas är ett mycket fördelaktigt bränsle som räknas som helt
förnyelsebart, eftersom den koldioxid som frigörs omsätts i naturens eget kretslopp.[1]

12

Tabell från Naturvårdsverket, 2007. Se Referenser [6]
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4. Teknisk undersökning och kartläggning
I detta kapitel beskrivs de ingående delarna som en modern biogasanläggning består av. En
beskrivning över ett urval aktörer som är aktiva på marknaden idag, både i Sverige och i andra
länder görs även.

4.1 Biogasanläggningen
En modern biogasanläggning består idag av i princip samma komponenter, även om de kan
vara olika till storlek, form och utseende. Även om gas kan utvinnas ur en mycket primitiv
anläggning med bara en kammare i anaerobt tillstånd, är den metoden långt ifrån effektiv. För
att kunna försörja ett modernt hushåll, eller mer intressant ett jordbruk, krävs att
anläggningen utrustas med för- och eftersystem utöver rötgaskammaren. De komponenter
som primärt ingår i en anläggning är:






Substratlager
Rötgaskammare
Gaslager
Rötrestlager
Eftersystem för energiproduktion (värme/el/fordonsgas)

Illustrationen nedan visar en schematisk bild över en typisk biogasanläggning.

Figur 4. Illustration över biogasanläggning

13

13

Bild från Jordbruksverket, Jordbruksinformation 1. Se Referenser [7]
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1. Vägen genom anläggningen börjar vid blandningsbrunnen, eller substratlagret, där det
organiska materialet som ska rötas först samlas i väntan på att matas in i
rötgaskammaren. Beroende på substratets sammansättning och TS-halt14 späds det
eventuellt ut med vatten.
2. Substratet matas därefter vidare in i rötkammaren där metanbildningen sker.
3. Illustrationen visar en anläggning med en tvåstegsrötning, d.v.s. substratet matas vidare
till en efterrötningskammare efter uppehållstiden i den primära rötkammaren. Detta görs
då en viss metanproduktion fortfarande sker när substratet är varmt, vilket gör att ett
extra tillskott av metan fås, samtidigt som metanutsläpp hindras vilket annars skett om
substratet hamnat i en otäckt deponi.
4. Slutligen deponeras det färdigrötna substratet, som nu är omvandlat till högvärdigt
gödsel, i ett rötrestlager.
5. Gas samlas från både den primära rötkammaren och efterrötningskammaren och hamnar
i ett separat gaslager.
6. Gas från gaslagret används till att producera värme, elenergi eller görs om till fordonsgas.
Utöver dessa komponenter kan en rad för- och eftersystem läggas till för en mer
lättöverskådlig och optimerad produktion. Dessutom finns en rad olika tekniker för de
ingående komponenterna så som materialval, omrörningstekniker och uppvärmningstekniker
vilket tas upp senare i rapporten.
Substratlager
Substratlagret fungerar som en depå där det organiska materialet som ska rötas samlas upp i
väntan på att matas in i kammaren. Substratlagret är ofta endast en typ av bassäng eller
behållare för att temporärt samla substratet. Beroende på vilket typ av substrat som ska rötas
kan dock lagret vara annorlunda. Vid rötning av slaktavfall eller annat som inte lämpar sig att
ligga oskyddat används andra mer sofistikerade typer av substratlager. Olika lager används
även beroende på vilken TS-halt det aktuella substratet har, d.v.s. substrat med en hög andel
vatten förvaras annorlunda än torrt substrat.
Rötgaskammare
Den enskilt viktigaste komponenten för att kunna starta en biogasprocess är någon form av
lufttät kammare att röta substratet i – en rötgaskammare. Komponenter i anläggningen
utöver kammaren är till för att förenkla, optimera och göra produktionen mer stabil. Även
med en mycket primitiv kammare kan biogasprocessen fungera, om än ineffektivt.
Kammaren har ofta en cylindrisk eller sfärisk form. En rektangulär form med kantiga gavlar
gör det svårare att få en homogen blandning i kammaren med substrat som fastnar.
Kammaren kan grävas ner helt, delvis eller stå ovan mark. Substratet som ska rötas matas in i
kammaren och, beroende på vilket temperaturområde som används, uppehåller sig i
kammaren i 15-60 dagar. Det bildas ett naturligt övertryck i kammaren om några få millibar
som gör att biogasen utan extra pumputrustning kan samlas upp.
14

Se Kap. 4.2.2

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Teknisk
undersökning och kartläggning

12

Vanligen är rötgaskammaren utrustad med någon form av omrörare som gör att nyligen
inmatat substrat kan blandas ut med äldre för att skapa en homogen blandning och ett bra
gasutbyte. Inte sällan är även kammaren uppvärmd för att åstadkomma rätt
temperaturområde.
Gaslager
Gaslagret är en trycksatt behållare att förvara den producerade gasen i. Gasen tas från
gaslagret för att driva kraftvärmeverket, gasturbinen eller den metod som används för att få
energi eller värme. För att göra om gasen till fordonsgas krävs uppgraderingsanläggningar.
Mer om det under 4.3.1.
Rötrestlager
Substratet som rötats färdigt i rötkammaren hamnar på deponi i ett rötrestlager. Lagret är likt
substratlagret en enklare typ av behållare. Rötresten är ett högvärdigt gödsel redo att
användas till jordbruk eller annat där gödsling behövs.
Eftersystem
Eftersystemen är det som skiljer olika anläggningar åt mest, då valmöjligheterna på vilka olika
tekniker som används är många. I eftersystemen inkluderas den utrustning som drivs av gasen
och även de olika gasuppgraderings- och gasreningsanläggningarna. Vilken typ av utrustning
som används beror av vilket typ av ändamål gasen ska användas till. Ska gasen användas i ett
kraftvärmeverk krävs mindre sofistikerade eftersystem jämfört med om gasen ska användas
som fordonsgas. Användaren bestämmer mycket själv över vilka typ av eftersystem som ska
inkluderas i anläggningen.
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4.2 Produktion
Biogasproduktion grundar sig på samma principer oavsett vilken teknik som används. Genom
forskning och utveckling ser dock produktionen annorlunda ut idag jämfört med de mer
primitiva anläggningarna som funnits tidigare och som används i utvecklingsländer.
4.2.1 Substrat
I princip fungerar alla organiska föreningar som substrat att röta och utvinna metan ifrån.
Metanutbytet är dock olika för olika typer av substrat. SGC15 har sammanställt en tabell och
en kompletterande rapport över vanliga typer av substrat och vilket teoretiskt metanutbyte
som fås vid rötning av dessa. Några vanliga substrat i modern biogasproduktion är:





Matavfall och slakterirester
Gödsel och slam
Jordbruksgrödor och skörderester
Avfall från massa- och pappersindustri

Det som främst styr vilket typ av substrat som används är tillgången på substrat i närhet till
anläggningen. Det är vanligt att biogasanläggningar exempelvis placeras i anslutning till ett
reningsverk, för att på så vis få god tillgång till slamrester att röta. På samma sätt använder
bönder ofta substrat från sin egen produktion, såsom nöt- eller grisgödsel och skörderester.
Dessutom samröts ofta olika typer av substrat. Detta ger ofta en förbättrad effekt samtidigt
som tillgången på olika typer av substrat ofta är högre.
I de fall där restaurang- och slaktavfall eller annat avfall som potentiellt kan innehålla
bakterier används, behöver substratet genomgå en hygieniseringsprocess för att avlägsna
oönskade bakterier. Substratet värms då i ett separat försystem till ca 70°C innan det förs in i
rötgaskammaren. Inte sällan håller man processen termofil efter ett hygieniseringssteg, då
substratet redan har hettats upp. [8][9]

15

Svenskt Gastekniskt Center. Se Referenser [9]
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Figur 5. Mängden råvaror för biogasproduktion 2005 i Sverige

16

4.2.2 Teknik
Den vanligaste tekniken som används vid biogasproduktion baseras på att biomassan är i
pumpbar form och att andelen torrsubstans (TS) är högst 15 %. Torrsubstansen blandas
normalt ut med vatten, och i många fall är andelen vatten i rötkammaren så hög som 90 %.
Substrategenskaper som TS och VS beskrivs kortfattat nedan. Då gödsel används som
substrat, vanligen i privata anläggningar, brukar TS-halten redan från början vara under 10 %.
Därav är det sällan nödvändigt att blanda ut med vatten. [10]
TS
TS, eller torrsubstanshalten, anger materialets kvarvarande föreningar då det har blivit
utspätt och uppblandat med vatten. Enkelt förklarat alltså den andel fast material i
vattenlösningen. Material eller biomassa med hög TS halt över 15 % behöver normalt spädas
för att kunna pumpas och röras i systemet. Biomassa med lägre TS halt kan normalt sett
användas som just spädare till tjockare substrat.
VS
VS står för volatile solids och betyder översatt till svenskt begrepp glödförlust. Parametern
anger ett materials andel brännbar substans vid 550°C och används för att enkelt kunna
beräkna ett substrats andel organiskt material. Normalt sett innebär ett högt VS ett högt
gasutbyte då det endast är den organiska delen av torrsubstanshalten som kan brytas ner i
rötgaskammaren och bidra till metanproduktionen.

16

Bild från JTI. Se Referenser [5]
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4.3 Rening och uppgradering
För att kunna utnyttja biogas som en högvärdig fordonsgas krävs uppgradering och rening av
gasen. Det finns en rad olika tekniker för att uppgradera gasen till fordonsgas. Vanligast är
med s.k. vattenskrubber. Mer om olika tekniker under 4.3.1.
Gasuppgraderingen innebär i stort sett att höja andelen brännbar metan i gasen genom att
avlägsna koldioxid och på så vis höja energiinnehållet i gasen. Gasrening görs för att avskilja
korrosiva produkter ur gasen. Främst rör det sig om korrosivt svavelväte som bildar
svavelsyrlighet i kontakt med luft. Gasreningen avskiljer även till viss del vattenånga och
partiklar.
4.3.1 Uppgradering
Koldioxid är en helt inert gas17 som inte tillför förbränningen något, utan endast hämmar
effektiviteten. Med en högre andel metan i gasen ökar det totala energiinnehållet. Normalt
krävs att biogasen har en metanhalt på 95-99 %18 för att kunna utnyttjas effektivt som
fordonsgas. Ouppgraderad rågas innehåller ofta så låg metanhalt som 40-60 % vilket gör den
ineffektiv som fordonsgas om den inte uppgraderas.
I Sverige används framförallt fyra olika tekniker för gasuppgradering. Teknikerna grundar sig
dels på absorption, koldioxiden löses i ett lösningsmedel, och dels på adsorption, som betyder
att ämnen med förmågan att i vissa miljöer binda till sig koldioxidmolekyler och på så vis
avskilja koldioxid. När koldioxiden sedan ska släppas ut kallas det desorption. Nedan tas två av
de fyra vanligaste teknikerna som används upp – Vattenskrubbning samt PSA. Rapporten
behandlar endast dessa två, då resterande anses vara för avancerade för en gårdsbaserad
anläggning.
Vattenskrubber
Den i särklass vanligaste tekniken vid avskiljning av framförallt koldioxid är genom s.k.
vattenskrubbning där koldioxiden absorberas i vatten. Metoden bygger på att gaser som
koldioxid, svavelväte och ammoniak löser sig lättare i vatten än vad metan gör. Metoden kan
ytterligare effektiviseras genom trycksättning och nedkylning av systemet. Lösningen av
koldioxid i vatten ökar med ökande tryck och sjunkande temperatur. I vatten löser sig
koldioxid enligt följande jämviktsekvationer:
H2O + CO2  H2CO3  H+ + HCO3- [4]
Vatten och koldioxid bildar kolsyra som i sin tur har ett jämviktsförhållande med väte- och
vätekarbonatjoner.
Komprimerad biogas förs in genom en absorptionskolonn där den motströms möter vatten
som förs in från toppen av anläggningen. I kolonnen absorberas koldioxid i vattnet och
biogasen är anrikat med metan. Den uppgraderade gasen är mättad på vatten och behöver
torkas. Detta görs ofta i en s.k. adsorptionstork. Efter det kan gasen högtryckskomprimeras
och är redo att användas som fordonsgas.
17
18

Gas som inte reagerar kemiskt med sin omgivning.
Svensk standard, SS 15 54 38, se 4.3.3

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Teknisk
undersökning och kartläggning

16

Figur 4 visar en förenklad processkarta över en vattenskrubberanläggning.

Figur 6. Processbild över vattenskrubber

19

En fördel med vattenskrubbertekniken är att endast vatten används som koldioxidavskiljare
och ingen extra kemikalie behöver tillsättas. En annan fördel är att även andra oönskade
ämnen i biogasen så som svavelväte och ammoniak löser sig i vattnet. Det gör att man oftast
inte behöver någon ytterligare anläggning för rening av de ämnena. En nackdel med tekniken
är att trycksättningen av systemet är energikrävande samt att en viss metanförlust (runt 2 %)
förekommer.

19

Bild från www.bioenergiportalen.se
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PSA – Pressure Swing Adsorption
PSA är en metod där aktivt kol under högt tryck används till att adsorbera
koldioxidmolekyler. Koldioxiden fastnar på det aktiva kolet (adsorbtionsmaterialet) då trycket
höjs och frigörs då trycket sänks.

20

Figur 7. Processbild över PSA-anläggning

Anläggningen består av fyra kolonner fyllda med adsorbtionsmedel (aktivt kol). Rågasen förs
in underifrån och rör sig uppåt i tryckkärlet. Det aktiva kolet adsorberar koldioxidmolekylerna
medan metanmolekylerna passerar förbi. Det aktiva kolet blir efterhand mättat och
rågastillförseln stängs temporärt medan ett regeniseringssteg inleds. Regeniseringen påbörjas
genom en trycksänkning i flera steg. Efter regeniseringen kan processen återupptas.
Svavelväte, ammoniak och vatten försämrar adsorbtionsförmågan hos det aktiva kolet vilket
gör att det behövs ytterligare anläggningar för rening av de ämnena innan gasen kan
uppgraderas via PSA.
4.3.2 Gasrening
Det förekommer en del oönskade ämnen i biogasen som behöver renas för att inte påverka
material och miljö vid senare förbränning av biogasen. Bland annat förekommer svavelväte,
vattenånga, ammoniak, partiklar och halogenerande kolväten. Svavelväte är dock den
förening som har störst inverkan på motorer och eftersystem vid förbränning av biogasen.
Rapporten tar därför endast upp reningsmetoder för svavelväte, då det är det viktigaste att
rena gasen från i en småskalig biogasanläggning.
Svavelväte
Organiskt material innehåller svavel som i biogasen återfinns som svavelväte. När svavelvätet
reagerar med syre, som återfinns i vatten och i luft vilka båda finns i närhet av processen,
blidas svavelsyrlighet som verkar mycket korrosivt på metaller. Detta är ett problem i
förbränningsmotorer där syre är en lika viktig beståndsdel som bränslet. Resultatet blir att
komponenter i motorerna korroderar och gör att hela motorn fallerar.

20

Bild från SGC Rapport 163. Se Referenser [4]
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Det finns fyra vanliga metoder som används i modern biogasproduktion för avskiljning av
svavel i ett försystem – Reduktion med järnjoner, avsvavling med luft, adsorbtion med aktivt
kol samt reaktion med metalloxid. [4]
Genom tillsättning av järnklorid i rötkammaren kan svavlet bindas till järnjoner och fällas ut
som järnsulfid FeS. Järnsulfid är ett svårlösligt salt och följer med rötresten ut ur kammaren.
Ett problem är dock att det är svårt att uppskatta mängden järnklorid som ska tillsättas då
mängden svavelväte i kammaren är svår att uppskatta. [4]
När avsvavling sker med inmatning av luft används bakterier från gruppen Thiobacillus, som
återfinns i organiskt material. Bakterierna fäller ut svavel enligt två reaktioner:
H2S + ½ O2  S + H2O
H2S + 2O2  SO42- + 2H+
Enligt den övre reaktionen bildas endast rent svavel samt vatten vilket är att föredra.
Bakterier som fäller ut svavel enligt den nedre reaktionen ger upphov till svavelsyrligheter i
rötkammaren som ger ett mycket lågt pH och risk för surrötning och totalkollaps av
processen. Reaktionerna åstadkoms genom direkt inblåsning av luft i rötgaskammaren.
Inblåsningen sker ovanför rötmassan för att inte göra processen aerob. Det utfallna svavlet
fastnar på väggarna där Thiobacillusbakterier sitter.
Svavelväte kan även adsorberas med hjälp av aktivt kol. Metoden förekommer vanligen i
samband med en PSA uppgraderingsanläggning som nämnts tidigare. Det aktiva kolet blir
dock efterhand mättat med svavel och behöver bytas ut.
Den sista metoden som tas upp i rapporten är avsvavling med metalloxid. Järnoxid kan
exempelvis användas för att binda svavel. Enkelt förklarat innebär metoden att svavel fastnar
på järnoxiden då biogasen leds genom.
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4.3.3 Standarder
Det finns en svensk standard för biogas som fordonsgas – SS 15 54 38. Standarden är
uppdelad i två delar. Standard A avser drift av motorer utan lambdareglering, i huvudsak
lastbilar, medan standard B avser drift med lambdareglerande motorer21, i huvudsak
personbilar. [11]
Nedan ses tabeller för standard A och B:
Tabell 5. Biogasspecifikation enligt svensk standard A

Parameter
Metaninnehåll, vol-%
Vatteninnehåll, mg/mn3
Daggpunkt, °C

CO2 + O2 + N2, vol-%
O2, vol-%
Totalsvavel, mg/mn3
Kväveföreningar, mg/mn3
Partiklar

22

Krav
96-98
< 32
5 °C under tryckvattendaggpunkten vid högsta
lagringstryck under
lägsta månadsvisa dygnsmedeltemperatur för
aktuell ort
<4
<1
< 23 (motsvarande ungefär 16 ppm, H2S)
< 20 (exkl. N2) räknat som NH3
< 1 µm

Tabell 6. Biogasspecifikation enligt svensk standard B

Parameter
Metaninnehåll, vol-%
Vatteninnehåll, mg/mn3
Daggpunkt, °C

CO2 + O2 + N2, vol-%
O2, vol-%
Totalsvavel, mg/mn3
Kväveföreningar, mg/mn3
Partiklar

Krav
95-99
< 32
5 °C under tryckvattendaggpunkten vid högsta
lagringstryck under
lägsta månadsvisa dygnsmedeltemperatur för
aktuell ort
<5
<1
< 23 (motsvarande ungefär 16 ppm, H2S)
< 20 (exkl. N2) räknat som NH3
< 1 µm

21

Motorer med lambdareglering mäter andel syre i avgaserna och anpassar luft/bränsleblandning för att
erhålla optimal avgasrening
22
Tabeller från SGC rapport 142. Se Referenser [11]
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4.4 Nuvarande aktörer
4.4.1 Götene Gårdsgas
Götene gårdsgas startades 2006 av Bo Johansson och Lennart Svensson. Bo är lantbrukare
med ett stort intresse för biogasproduktion och Lennart har en mekanisk verkstad. Med
Lennarts hjälp byggde Bo en anläggning på sin gård i Götene som stod klar 2005. Efter stor
framgång med den anläggningen beslutades att upprätta Götene gårdsgas som ett företag.
Efter det har totalt fem anläggningar sålts runt om i Sverige. 2009 köptes Götene Gårdsgas
upp av Sveaverken som levererar system och lantbruksmaskiner i Sverige och ingår nu i deras
koncern. I dagsläget ingår fyra anställda i företaget och huvudkontoret är beläget i Eskilstuna.
Sektionerna till rötgaskammaren byggs i liten skala i Götene.
Götene gårdsgas tillverkar de flesta av komponenterna in-house. Det enda som importeras är
omröraren och kraftvärmeverk.
Produkter
Götene erbjuder kompletta system inklusive rötkammare och för- och eftersystem.
Rötkammarna som tillverkas varieras i storleksordningen 300-1000m3. Rötkammaren grävs
ner till ca 2/3, dels för den naturliga isolationen från omkringliggande jord samt även för att
spara yta ovan jord. Rötkammarens väggar består av betongsektioner som monteras på plats.
Beroende på vilken storlek rötkammaren ska vara, anpassas antalet betongsektioner på
höjden. Större kammare staplas upp till fyra betongsektioner på varandra medan till mindre
endast två.

Figur 8. Bilden visar en rötgaskammare under uppbyggnad

23

På bilden ovan syns rötkammaren innan den grävs ned. Utsidan täcks med formskuren frigolit
och placeras i de gjutna hålrummen i betongsektionerna. Den delen som grävs ner täcks med
ytterligare isolation i form av ett skum som sprutas på.
23

Bild från Götene Gårdsgas
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Taket till rötkammaren är ett isolerat svetsat ståltak med inspektionsfönster och
säkerhetsventiler. Taket lyfts bara på plats och är inte förankrat. Detta för explosionsrisken
samt att en naturlig tryckutjämnare fås, då taket helt enkelt lyfts upp av sig självt om trycket i
kammaren blir för stort. Övertrycket som skapas inne i kammaren är ca 40mbar vilket är
tillräckligt för att gasen utan externa pumpar kan samlas upp i gaslagret.
På rötkammarens sida monteras en omrörare som går att justera i höjdled. Omrörarens
uppgift är att se till att substratet är homogent i kammaren. D.v.s. nytt substrat som matas in
inte ska lägga sig överst och skapa skumbildning eller annat beläggning, utan blanda sig med
redan befintligt substrat. Omröraren går automatiskt samtidigt som nytt substrat matas in i
kammaren. Detta sker olika beroende storlek på anläggning, men normalt ca 15-20 gånger per
dygn och totalt ca 1m3 per gång. Normalt behöver substratet inte blandas med vatten innan.
Används nötspillning och grisspillning, vilket är vanligast för Götenes kunder, ligger redan TShalten på runt 10 % vilket är nog för att vara pumpbart.
Götene erbjuder inte några eftersystem för att rena rågasen till fordonsgas. Rågasen används
till att driva kraftvärmeverk. Värmen som alstras av värmeverket passerar en värmeväxlare
som värmer vattenburna värmeslingor i rötkammaren. Det krävs således ingen extra energi för
att hålla ett mesofilt temperaturområde i rötgaskammaren.

Figur 9. Komplett anläggning vid Sötåsens lantbruksgymnasium

24

24

Bild från Götene Gårdsgas
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Bilden nedan är en skiss över en av Götenes anläggningar. Bilden visar tvåstegsrötningen med
de dubbla rötgaskammarna samt för- och eftersystem.

Figur 10. Flödesschema över en av Götenes anläggningar vid Sötåsens lantbruksgymnasium

25

25

Bild från Götene Gårdsgas
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Kommentarer och synpunkter om Götene
Jonas Johansson är projektledare på Götene Gårdsgas och sitter stationerad på huvudkontoret
i Eskilstuna. Enligt honom lönar det sig inte att producera biogas i syftet att göra
fordonsbränsle av det. Kostnaden för ett eftersystem för att rena rågasen samt konvertering
till gasdrift av fordon blir för stor. Istället menar han att biogasen bör användas till att minska
energikostnaderna för gården i form av värme och el.
Det största problemet som minskar livslängden på komponenterna i systemet är att
kraftvärmeverket går sönder till följd av att det bildas svavelväte, H2S, i metanproduktionen
som följer med och förbränns i motorn. Svavelväte är starkt frätande vilket leder till att
ventiler och topplock korroderar och till slut minskar verkningsgraden hos kraftvärmeverket till
en så låg grad att det måste bytas ut. Tidigare användes ett värmeverk från Volkswagen vilket
då behövde bytas ut så frekvent som en gång per år till följd av förslitningen på ventilerna. Nu
används en V8 från Vortech vilket i princip är ett standard small-block från Chevrolet. Vortech
motorn är mycket standardiserad vilket gör att en komplett motor kan fås till ett mycket
förmånligt pris. I nuläget renas gasen inte alls från svavelvätet. Enligt Johan Johansson är
reningsutrustningen för dyr att det helt enkelt inte lönar sig att investera i. Kostnaden blir inte
större av att göra tätare motorbyten.
I bilaga 2 i slutet av rapporten finns en kostnadskalkyl från Götene Gårdsgas.
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4.4.2 Biowaz
Biowaz är ett norskt företag som lanserade sin kommersiella verksamhet i Norge och Sverige
2009. De har en svensk filial i Vessigebro där Stellan Dahlberg representerar Biowaz på den
svenska marknaden. I dagsläget har Biowaz installerat en anläggning i Färila, Gävlebors län,
som är i drifttagning. Biowaz riktar sig till kunder med djurstorlekar på 30 kor eller uppåt eller
motsvarande kvantitet för grisuppfödning.
Produkter
Biowaz bygger sina rötgaskammare i sektioner som monteras ihop på byggplatsen. Istället för
att använda betong till själva kammaren använder Biowaz glasfiberarmerade element som
motsvarar isolationen av 50 mm cellplast. Elementen monteras i en sandwitch-konstruktion
vilket ger god isolering samt god hållfasthet. För ytterligare isolation finns möjligheten att
lägga till extra isolering på utsidan av kammaren. Sektionerna levereras i ett flat-package
koncept för underlättad transport.
Sektionerna monteras på en gjuten bottenplatta i betong med ingjutna värmeslingor.
Värmeslingorna är vattenburna och värms upp med värme från gaspannan eller med
spillvärme från gasmotorn om sådan finns installerad. Det finns alltid en gaspanna med i
systemet för att fungera som backup och/eller värmekälla vid uppstart. När plattan är gjuten
monteras glasfibersektionerna och bildar rötgaskammarens väggar. Förberedande arbete i
form av markarbete och uppgrävning får kunden själv sköta. Kammaren tätas med en
invändig PVC-duk i form av en helsvetsad formskuren duk.
Kammaren levereras i tre standardstorlekar – 130m3, 170m3 och 230m3. När kammaren är
färdigmonterad har den formen av en cylinder med diameter 7 m, höjd 3,6 m respektive 4,8
meter för 130m3 och 170m3. För den största kammaren på 270m3 så är diametern 9,5 m och
höjden 3,6 m. En kammare på 130m3 består av 30 element som väger 30kg vardera.
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Figur 11. Montering av element/sektioner

Efter att kammaren är färdigmonterad fylls marken kring kammaren igen och endast 1.5 m är
synligt ovan jord. Dock grävs kammaren aldrig ned under grundvattennivån. På detta sätt
agerar jorden naturlig isolator samt förankrar kammaren. Den lilla ytan ovan mark ger även
minimal inverkan på omkringliggande miljö och är estetiskt inte störande.

Figur 12. Ritning över konceptet med nedgrävda kammare

Takkonstruktionen som samlar upp gasen består av dubbla dukar med ett mellanliggande
luftskikt för god isolation. Ett vattenlås förhindrar läckage av gasen och tillika luftinsläpp till
kammaren. Vattenlåset är uppbyggt av en del av bottenduken som ligger över kanten på
tanken och sedan viks upp. Den bildar en vattenränna runt utsidan av tankens kant.
Toppduken går sen i denna vattenränna och det blir på så sätt en tätning mot inträngande luft.
Tillåtet övertryck i tanken styrs per automatik av vattennivån i vattenrännan. Exempelvis - 5
cm över kanten på toppduken tillåter ett övertryck på 5 mbar. Denna konstruktion är
patentskyddad av Biowaz.

26

Bild från Biowaz
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Figur 13. Takkonstruktionen med PVC-duken

27

Omrörningsfunktionen består av en dränkbar omrörare som sitter på en ram inuti kammaren
och kan enkelt tas upp för exempelvis service och underhåll.
In- och utmatning av rötrest sker i ett gemensamt rör, flera gånger per dygn, som går genom
mantelytan och ner mot botten av tanken. Pumpning av rötrest sker med en lobrotor-pump
som är självsugande.
Styrsystem, gasmotor och eventuellt kraftvärmeverk levereras i en standard ISO-container som
kan placeras var kunden vill i anslutning till övrig anläggning. Kraftvärmeverket som Biowaz
använder är hittills en konverterad dieselmotor. Dock undersöks alternativa lösningar i
dagsläget. Gasturbin har visat sig orimligt kostsamt i proportion till storleken på de
anläggningar Biowaz levererar i dagsläget. Vid större anläggningar kan investeringen i en
gasturbin motiveras.
En överslagsberäkning för en liten till medelstor gård med antingen gris- eller nötkreatur ger
en investering på mellan 2 till 2,5 MSEK varav ca 1,5 till 2 MSEK är materialleverans och
tjänster från Biowaz. Dock skiljer sig priset mycket beroende på gårdsstorlek och vad kunden
efterfrågar.

27

Bild från Biowaz

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Teknisk
undersökning och kartläggning

27

Kommentarer och synpunkter om Biowaz
Till skillnad från Götene Gårdsgas riktar sig Biowaz till kunder med något mindre gårdar.
Biowaz största anläggning är i princip lika stor som Götenes minsta – ca 200m3.
En stor fördel med Biowaz lösning på konstruktionen av rötgaskammaren är de mer
lätthanterliga sektionerna som består glasfiber istället för betong som exempelvis Götene
använder sig av. Detta gör att det krävs mindre entreprenad att montera rötgaskammaren.
Dessutom minskar kostnaden eftersom både materialet i sig är billigare samt transporten av
materialet blir billigare p.g.a. dess lägre vikt.
Biowaz takkonstruktion förefaller simplare än Götenes då den endast består av formskuren
PVC-duk. Det är dock svårt att uttala sig om isolationsförmågan hos de båda.
Med tanke på att samma rörsystem används för både in- och utlopp av substrat är det viktigt
att det finns god omrörning i kammaren så att färdigrötat substrat endast tas ut ur kammaren
och inte det nyligen tillförda. Dessutom är värmeslingorna gjutna i botten av betongplattan,
därför är det viktigt med god omrörning för att inte bilda ett slamskikt på botten som i så fall
isolerar värmen från resten av kammaren och endast värmer bottensedimentet.
I dagsläget används anläggningarna till el- och värme och inte fordonsgas. Liksom i fallet för
Götene så är uppgraderingsanläggningarna fortfarande för dyra för att vara lönsamma för
enskilda gårdar. Fordonsgas blir endast aktuell om flera närliggande gårdar går ihop och
producerar biogas till en gemensam uppgraderingsanläggning.
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4.4.3 Puxin Biogas
Puxin är ett kinesiskt företag som varit med i branschen sedan början av 2000-talet. Deras
affärsidé från början var inriktad på biogasanläggningar för enstaka hushåll på
hemmamarknaden men erbjuder i dagsläget mellanstora och stora anläggningar och har växt
till en internationell aktör. De har en internationell erfarenhet och har exporterat
anläggningar till över 20 länder runt om i världen t.ex. Ghana och Storbritannien.
Eftersom Puxin har så lång erfarenhet av hushållsanpassade biogasanläggningar så har dem
finslipat sina konstruktioner och tillverkningskostnaderna har blivit minimala sen de börjat
med massproduktion och högt standardiserade konstruktioner.
Produkter
Puxins anläggningar finns i flera olika alternativ. Alltifrån oerhört simpla till en standard som
nästan kan mäta sig med rötgaskammarna på den svenska marknaden. Den enklaste
konstruktionen består av en kammare gjuten i betong med ett lock av glasfiber med in- och
utmatning via ett breddavlopp. De är nedgrävda i marken och har varken uppvärmning eller
omrörare. Det medför att processen omöjligt kan hålla en mesofil temperatur och därav
erhålls inte fullt så bra gasutbyte jämfört med en tempererad kammare.
De medelstora och större anläggningarna har en volym på 10-100m3 och ser likadana ut som
de mindre. Dessa byggs på samma sätt i en gjutform och placeras under marknivå. De erbjuds
med uppvärmning i form av vattenburna värmeslingor. Gjutformen som Puxin säljer går att
återanvända ungefär 2000 gånger vilket möjliggör en enkel utbyggnad av anläggningen vid
behov.

Figur 14. Puxin biogas rötgaskammare
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Bild från Puxin Biogas
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Puxin har en unik lösning på kammarens topp med ett vattenlås som fungerar som en
läckageindikator. Högst upp på kammarens öppning placeras ett lock av glasfiber som samlar
upp gasen och leder ut den i ett rör till gastanken. Runtom och över locket är det vatten och
om det skulle uppstå läckage av metan så upptäckts det enkelt genom indikering i form av
bubblor i vattnet. Locket är billigt och om ett läckage skulle uppstå i form av en spricka i locket
inte kan lagas är det ingen stor investering att köpa ett nytt lock.
Kommentarer synpunkter om Puxin
Till skillnad från de nordiska aktörerna är Puxins rötgasteknik mer primitiv, Puxin erbjuder en
oerhört enkel konstruktion helt utan styrsystem och omrörare. I de flesta fall levereras
kammaren helt utan uppvärmingsannordning. Allt detta leder till att processen blir ineffektiv
och ett lika högt gasutbyte, jämfört med kammare med omrörare och uppvärmning, erhålls
inte.
4.4.4 Uppsala Vatten
Uppsala Vatten har en biogasanläggning som använder rester från livsmedelsindustrin,
restaurang- och storköksavfall och organiskt hushållsavfall som substrat. Deras anläggning
består av två kammare på vardera 2500m3. Gas tillförs även från Uppsalas reningsverk som
har en anläggning på 2 x 3000m3 och använder slammet från reningsverket som substrat.
Uppsala Vattens anläggning byggdes 1996 men hade under flera års tid problem med
produktionen av biogas i kammarna. Den byggdes om 2001 och 2005 uppgraderades
anläggningen för att kunna hantera organiskt hushållsavfall. I den aktuella utbyggnaden
konstrueras ett automatiskt system som skall kunna ta emot hushållsavfall i plastpåsar.
Anläggningen använder sig av termofil rötning, ungefär 70°C. Anledningen till detta är att det
biologiska hushållsavfallet måste gå igenom en hygieniseringsprocess innan rötning där
substratet värms upp till 70°C. Det är onödigt att låta substratet svalna efter uppvärmningen,
därför behålls en högre temperatur i kammarna. Värmen tillförs dels genom värmeväxling
mot hetvatten för att hålla temperaturen och dels genom temperaturen på det inkommande
substratet från hygieniseringen.
Konstruktion
Kammrarna är gjorda av betong och taket är tillverkat av svetsad emaljerad plåt. Taket har
inget extra isolerande skikt och för att förhindra läckage av metan användes ett vattenlås och
en tätning för omröraren. På den nya uppdaterade anläggningen kommer taket att bestå av
svetsad syrafast rostfri plåt. Omröraren är en propelleromrörare med bafflar, se figur 18.
Genomsnittstiden för substratet är 30 dagar och inmatning av nytt substrat sker stötvis ett
antal ggr/dygn p.g.a. hygienseringskraven.

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Teknisk
undersökning och kartläggning

30

Figur 15. Uppsala Vattens anläggning

Kommentarer och synpunkter om Uppsala Vatten
Uppsala Vatten har en stor biogasanläggning och konstruktionen är snarlik Götenes
anläggning när det kommer till omrörning, konstruktionen av taket med vattenlås, inmatning
av nytt substrat och materialval till kammaren. Den stora skillnaden är att Uppsala Vatten
använder sig av en termofil process och att anläggningen är i en större skala.
Under kapitel 10 ”Bilagor” återfinns en längre mailintervju med Gunnar Hagsköld på Uppsala
Vatten AB.
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5. Presentation av tekniklösningar
I detta kapitel presenteras en rad förslag som kan användas för placering, materialval,
uppvärmningstekniker samt extra utrustning för rötgaskammaren.

5.1 Placering
Placeringen av rötgaskammaren är ett av de viktigaste valen för gården och användaren då
kammaren utgör den enskilt största komponenten av anläggningen. Det kan vara opraktiskt
om kammaren hindrar det vardagliga arbetet på gården men det kan även vara av estetiska
skäl vissa placeringen väljs bort.
5.1.1 Inomhus
En idé för att slippa isolera själva kammaren är att bygga in kammaren i ett uppvärmt
utrymme. Det skulle kunna vara en isolerad lada med t ex fem stycken 10m3 kammare. Då
behövs det ingen isolering eller uppvärmning för vardera kammare och de kan stå ovan mark
för enkelt underhåll. Utrustas lokalen med fönster i taket som släpper genom solljus ökar
temperaturen i lokalen på samma sätt om i ett växthus och mindre energi krävs för att värma
upp lokalen till mesofil arbetstemperatur. Lokalen skulle även kunna byggas i anslutning till
ett stall/stia/ladugård för att ta tillvara på värmen från utgående ventilation och leda in den i
lokalen för rötgaskammaren. Temperaturen skulle då ligga någonstans runt 15-25°C
kontinuerligt året runt i lokalen där kammaren är placerad och mindre isolering till kammaren
skulle krävas jämfört med om kammaren stod utomhus. Det skulle även krävas mindre värme
in till substratet om temperaturen utanför kammaren vore 15-25°C.
Förvaras kammarna i ett slutet utrymme är risken stor att läckande metan eller koldioxid kan
förgifta personalen eller orsaka en explosion vilket är en nackdel med konceptet, och större
krav på ventilation och läckageindikator ställs.
5.1.2 Utomhus
Ska kammaren placeras utomhus såsom de befintliga anläggningarna görs så finns det två
alternativ. Antingen grävs kammaren ned helt eller delvis eller så placeras den helt ovan mark.
Grävs kammaren ned utnyttjas markens isolering och kammaren får jämnare
temperaturdifferenser.
Om konstruktionen konstrueras av ett annat material än betong, exempelvis glasfiber
element, så behöver väggarna inte vara självbärande då de endast fungerar som isolator och
skiljer duken från utfyllnadsmaterialet på utsidan. Konstruktionen är välbeprövad i
poolsammanhang där en form grävs ned och utsidan fylls igen med sand. Inuti formen
placeras en PVC duk.
Dock kan det ställa till problem om kammaren grävs ned under grundvattennivån och därför
väljer man att aldrig gräva ned kammarna djupare än så.
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Figur 16. Bilden visar en poolkonstruktion med cirkulationsrör.

5.1.3 Containerkoncept
Ett helt annat koncept är att använda en 20 fots container som rötkammare. Den behöver då
kläs invändigt med en duk för att förhindra korrosion och utvändigt behöver den isoleras.
Fördelarna är att containern är standardiserad och kan köpas in. En 20 fots container rymmer
32.7m3.
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5.2 Materialval
Det är givetvis ett flertal faktorer som spelar in när det handlar om val av material. Hållfasthet
och värmeledningsförmåga är de två viktigaste faktorerna i samband med priset. Problemet
idag är som tidigare nämnts i rapporten den stora investeringskostnaden för anläggningarna
och därför är det viktigt att priset för varje komponent blir så låg som möjligt utan att tumma
för mycket på de andra faktorerna.
Med tanke på att miljön i kammaren är starkt korrosiv måste man ta hänsyn till hur materialet
reagerar. Svavelvätet som stiger upp ur kammaren gör att takkonstruktionen korroderar och
därför måste ett material som klarar av den korrosiva miljön användas.
5.2.1 Betong
Betong har en låg värmeledningsförmåga och är lätt att tillverka med gjutformar och kan
transporteras som färdiga element till konstruktionsplatsen. Nackdelen är vikten och
kostnaden för betongen. En riktlinje29 är att en 375m3 kammare behöver betong för ungefär
en miljon sek.
5.2.2 Rostfritt syrafast stål
Takkonstruktionen är den del av rötgaskammaren som befinner sig i den starkaste korrosiva
miljön tack vare svavelvätet. Att använda syrafast rostfri plåt såsom Uppsala Vatten gör på sin
uppdaterade anläggning är ett alternativ som fungerar. Nackdelarna är priset, vikten och hög
värmeledningsförmåga vilket ger en dålig isolering.
5.2.3 PVC duk
Att använda PVC duk precis som i poolkonstruktioner är en smidig lösning. PVC duken kan
användas i kammaren som tätskikt på liknande sätt som poolduk men även i
takkonstruktionen. Duken väger mindre än ett tak av rostfritt stål, kostar mindre och ett tak
av dubbla lager duk med en luftspalt mellan får man en bättre isolering än med taket av
rostfritt stål.
5.2.4 Glasfiber
Ett intressant alternativ till betongelement är glasfiberelement. De har en god
isolationsförmåga och väger mycket mindre än motsvarande element av betong.
Tillverkningen av elementen behöver inte ske på plats utan kan med fördel transporteras till
konstruktionsplatsen tack vare den låga vikten. Konstruktionen av glasfiber behöver inte vara
självbärande utan kan i kombination med en PVC duk grävas ned och fyllnadsmaterialet på
utsidan av kammaren fungerar som bärande konstruktion – Precis som i poolkonstruktioner.

29

Enligt Jonas Johansson, Götene Gårdsgas.
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5.3 Uppvärmningstekniker
Extern uppvärmning krävs för att hålla processen mesofil eller termofil vilket är avgörande för
ett optimalt gasutbyte. Detta åstadkoms genom uppvärmning av rötgaskammaren.
5.3.1 Vattenburna slingor
En vanlig och effektiv metod att värma kammaren och substratet är genom att placera
vattenburna slingor i kammaren. Slingorna monteras inuti kammaren, de kommer alltså i
direkt kontakt med substratet och är helt täckta, och kan antingen placeras längs väggarna, på
botten eller båda alternativen. Ofta verkar det dock som att placering längs väggarna är att
föredra då det kan bildas ett slamlager i botten av kammaren som hämmar värmen att
spridas. Sprids värmen istället från sidorna kan större volym av substratet ta del av värmen.
Dock är slingor placerade längs sidorna i kammaren beroende av själva kammarväggarnas
konstruktion och materialval. Är den inte tillräckligt välisolerad försvinner värme ut från
kammaren istället för tvärtom.
Då slingorna befinner sig i direkt kontakt med substratet är de utsatta för en korrosiv miljö.
Det är därför viktigt att se till att slingorna är inkapslade i ett korrosionsresistent material,
exempelvis plast eller gummi. Slingornas fästanordningar på insidan av kammaren måste
också vara tillverkade i något korrosionsresistent material. Rätt materialval är också viktigt då
läckage eller något annat problem som gör slingorna oförmögna att värma kammaren leder
till avbrott i biogasproduktionen. I värsta fall behöver kammaren tömmas på substrat vilket
tar tid och gasutbytet upphör.
Slingorna monteras och fungerar på i princip samma sätt som vanliga golvvärmeslingor.

Figur 17. Vanliga golvvärmeslingor
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5.3.2 Värmeväxling
Givet att biogasen används för el- och värmedrift genom ett kraftvärmeverk kan värmen som
genereras internt i kraftvärmeverket utnyttjas för att värma kammaren. Metoden går ut på
att kylmediet i kraftvärmeverket via en värmeväxlare värmer upp rötgaskammaren. För att
möjliggöra detta är en metod att kombinera värmeväxlaren tillsammans med de ovan
nämnda vattenburna värmeslingorna. Värmeväxlarens och värmekraftverkets vattensystem är
skilda åt och slutna.
Givet ett väl fungerande system bör ingen extra energi för att värma kammaren behövas.
Värmen som alstras av värmeverkets kylmedium är tillräckligt för att hålla kammaren inom
det mesofila temperaturområdet.
5.3.3 Solpaneler
Beroende på takkonstruktionen på rötgaskammaren kan ett ytterligare värmetillskott till
kammaren kompletteras genom att montera solpaneler ovanpå taket. Solpanelerna bör ses
som ett komplement till annan uppvärmningsteknik, då det oftast inte går att montera en
tillräckligt stor areal av solpaneler för att täcka uppvärmningsbehovet. Dessutom är panelerna
naturligt beroende av väderleken, vilket kan ge dippar i biogasproduktionen.
Solpanelerna brukar normalt även de ha ett internt system med vattenburna värmeslingor. En
typ av värmeväxling sker då alltså mellan solpanelen och vattensystemet som kan värme
rötgaskammaren.
5.3.4 Eluppvärmning
På samma sätt som vattenburna slingor kan eluppvärmda slingor placeras i rötgaskammaren.
Dessa matas då förslagsvis med elen tillverkad av det egna kraftvärmeverket. Fördelen är att
en högre värme kan levereras och på så vis värma kammaren snabbare jämfört med ett
vattenburet system. Nackdelen är att el är en mycket högvärdig energiform som kan
användas till bättre ändamål än värme. En del av elen som produceras av biogasanläggningen
går åt till att värma kammaren och överskottsvärmen från kraftvärmeverket tas inte om hand
vilket också är en nackdel.
5.3.5 Doppvärmare
En doppvärmare kan användas till att värma kammaren. Denna ska dock ses endast som ett
komplement till annan uppvärmningsutrustning. Doppvärmaren kan exempelvis vara
fördelaktig att använda precis i början när substrat matats in i kammaren och temperaturen
inte har stigit till det området som ska uppnås ännu. Doppvärmaren kan då användas för att
ge en initial värmeökning för att snabbare få igång biogasprocessen.
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5.4 Omrörningsteknik
Omrörning av substratet i kammaren under rötningsprocessen är en vital åtgärd för att dels få
en jämn temperaturspridning i kammaren och dels för att nyligen inmatat material
uppblandas med äldre för att skapa harmoni och sprida näring åt mikroorganismerna. Utan
omröring finns en risk för slambildning på ytan och botten av rötgaskammaren vilket hämmar
gasproduktionen.
Vanligtvis delas omrörningen in i två olika omrörningsprinciper där totalomrördprocess är den
process som används av aktörerna på marknaden idag och omfattar propelleromrörare,
återinförning av metangas och recirkulerat rötrest mha pumpomrörning.
Det som är gemensamt för de olika alternativen av pumpar är att de med största säkerhet
måste vara EX-klassade då de befinner sig nära eller i direktkontakt med rötrest eller metanet.
En pump eller omrörare som är EX-klassad är generellt dyrare än en icke EX-klassad
motsvarighet.
5.4.1 Propelleromrörare
I dagsläget använder både Götene Gårdsgas och Biowaz sig utav toppmonterade
propelleromrörare med utanpåliggande motor. Konstruktionen består av en motor kopplad
till en axel som går in genom väggen på kammaren eller genom taket. Axeln går in genom
taket och genom metanet. Det krävs en konstruktion för tätning och materialet som axeln är
tillverkad av måste klara av den höghaltiga miljön av svavelväte. På axeln placeras propellrar
som rör om substratet i kammaren.
5.4.2 Bafflar
Kammaren kan utrustas med bafflar längs sidorna för ännu mer cirkulation och turbulens
bland substratet. Dock finns risken att substrat samlas och fastnar vid bafflarna och minskar
kammarens volym.

Figur 18. Bafflar i kammaren
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5.4.3 Pumpomrörare (Jetomrörare)
Ett koncept som helt frångår en mekanisk omrörare i kammaren är att med en pump pumpa
runt substratet. När substratet pumpas in i kammaren med hög hastighet blandas substratet
runt i kammaren tack vare turbulensen som uppstår. Det behövs inga rörliga detaljer inuti
kammaren och det behövs inte heller tätningar kring axlar där läckage tenderar att uppstå.
Dock måste pumpen klara av substratets TS-halt.

Figur 19. Pumpomrörare

5.4.4 Skruvomrörning
På samma sätt som substratet kan matas in i kammaren med hjälp av en matarskruv vore ett
koncept att använda samma princip, men i större skala, som för substratet från botten och
uppåt i kammaren. Samma princip som när en isborr borrar sig ned genom isen. Beroende på
hur effektiv denna metod är kan ett rör placeras runt skruven för att skapa en mer sugande
effekt av substratet.

Figur 20. Illustration över konceptet med en skruvomrörare

Teknisk undersökning av rötgaskammare för småskalig biogasproduktion | Presentation
av tekniklösningar

38

5.5 Extra utrustning
Det finns en rad alternativ och extra utrustning som kan kompletteras till biogasanläggningen.
Bland annat diverse styr- och reglersystem, gasuppgradering och gasrening. I regel är dessa
extra system mycket dyra. En anledning till det höga priset kan vara den begränsade
marknaden och de få aktiva leverantörer av system som finns. Det gör att konkurrensen inte
blir så hög och en typ av monopol infinner sig vilket avspeglas på priset.
Eftersom system utöver rötgaskammaren faller utanför avgränsningarna har inte mycket
arbete lagts ner här. Dock anses det så pass viktigt att avsvavla biogasen att en kort
konceptidé kartlagts ändå. En stor investeringskostnad kan sparas in om svavelväte effektivt
kan reduceras då det annars korroderar sönder komponenter i anläggningen.
5.5.1 Avsvavlare
För att slippa bildande av svavelsyrligheter i eftersystemen som leder till slitage på framförallt
motorer och värmeverk, kan en avsvavlare installeras till biogasanläggningen. I kapitel 4.3.2
om gasrening tas olika tekniker för avsvavling upp. En del är vanligare och mer effektiva än
andra. Priset skiljer sig även rätt mycket beroende på vilken teknik som används.
Puxin Biogas säljer avsvavlare som renar gasen med 99.5% och kostar 900 dollar. Det är i
princip en låda med stålull där svavelvätet fastnar innan gasen förbränns i motorn. För en
100m3 stor anläggning behövs en avsvavlare i storleken 100l. Elementet klarar av
reningsprocessen i 3-4 månader därefter måste elementet svalna av några dagar och går
sedan att använda igen. Elementet klarar av denna process 2-3 gånger. Med andra ord är
livslängden på ett element ungefär 1 år. Ett nytt element kostar 200 dollar.
Att använda en avsvavlare innan förbränning av gasen är ett mycket effektivt sätt att få ned
den årliga kostnaden på anläggningen.

Figur 21. Puxin biogas' avsvavlingsanläggning
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6. Utvärdering av tekniklösningar och diskussion
Nedan diskuteras de olika tekniklösningarna med för- och nackdelar.

6.1 Placering
I mångt och mycket är rötkammarens placering beroende av hur den är konstruerad och vilket
material den är byggd i. En nedgrävd kammare kan innebära fördelar i form av naturlig
isolering samt ett estetiskt mer tillfredsställande intryck på gården, men det kan samtidigt
innebära stora nackdelar om materialet i kammaren inte står emot exempelvis fukt. Underhåll
på en helt nedgrävd kammare försvåras även. Placeras anläggningen ovan jord ställs högre
krav på isolering, men samtidigt behöver inte ett lika rigoröst markarbete genomföras som då
kammaren grävs ned. Detta är något som behöver bestämmas tidigt i utvecklingen av en
biogasanläggning. Huruvida anläggningen ska placeras ovan jord, delvis nedgrävd eller helt
nedgrävd. Det är avgörande för att senare i utvecklingen ta ställning till
uppvärmningstekniker, tätning, omrörning och isolering.
I det som framkommit under arbetet med rapporten verkar det mest fördelaktigt, och således
rekommenderas, att delvis gräva ned rötkammaren. Detta grundat på att, som ovan nämnt,
en naturlig isolation från omkringliggande jord sker samt undkomma lite av den skrymmande
volymen kammaren tar upp ovan mark. Underhåll och kontroll av kammaren underlättas då
en viss del av kammaren fortfarande är ovan mark. Anslutningar till in- och utmatning kan
bevaras ovan jord om så önskas för ett minskat mark- och anläggningsarbete.

6.2 Materialval
Valet av material till rötkammaren är mycket styrt och beroende av var användaren väljer att
placera sin kammare. En nedgrävd kammare ställer andra krav på materialet än en kammare
ovan jord. Hållfastheten verkar efter undersökningen inte vara något problem. Kraven som
ställs på materialet i kammaren handlar snarare om isolationsförmåga och motståndskraft
mot fukt och korrosion. Det verkar som att hållfastheten hos kammaren kommer som resultat
av att väggarna behöver byggas förhållandevis tjocka för att uppnå tillräcklig isolation.
Det är svårt att fastställa något idealiskt materialval för kammaren då valet är beroende av så
många olika faktorer. Mer undersökning skulle behöva göras här. Det som framkommit av
undersökningen i rapporten är att någon form av sektionsbygge är fördelaktigt då det
underlättar transporter, serietillverkning av sektioner samt montering av kammaren på plats.
Det som är oklart är hur priset står sig jämfört med exempelvis helgjuten betong samt hur
mycket extra arbete och kostnad som hamnar i tätningar mellan de olika sektionerna.
Anmärkningsvärt är att norska Biowaz lösning med glasfiberarmerade cellplastsektioner är
prismässigt mycket konkurrenskraftigt.
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6.3 Uppvärmning
För att hålla processen mesofil eller termofil måste värme tillföras. Detta är avgörande för att
få ett maximalt gasutbyte av substratet som ska rötas och för att det ska vara lönsamt. En
psykofil temperatur i kammaren är väldigt långsam och gasutbytet blir inte tillräckligt stort för
att vara lönsamt för en gård. I små anläggningar, som exempelvis levereras av Puxin, kan en
biogasproduktion utan uppvärmning motiveras tackvare att biogasen endast används till små
hushåll och främst då till gasspisar.
Att utnyttja överskottsvärmen från exempelvis kraftvärmeverket, om ett sådant används för
att utvinna energi, tillsammans med en värmeväxlare och vattenburna värmeslingor i
kammaren verkar vara en mycket fördelaktig metod. Ingen extra energi går åt till att värma
kammaren. Dock är överskottsvärmen förmodligen endast tillräcklig för att hålla kammaren
inom ett mesofilt temperaturområde, så efterstävas att hålla en termofil temperatur krävs
ytterligare uppvärmningstekniker där mer energi går åt.
Att komplettera med exempelvis en doppvärmare kan vara motiverat för att dels ha en
backup om det vattenburna systemet fallerar eller för att snabbt starta processen vid
inmatning av stora mängder nytt substrat.
Att använda solenergi känns som en självklarhet, men det är svårare i praktiken. Om
temperaturen inuti rötkammaren skulle varit psykofil hade det kanske fungerat med
solfångare. Men nu när temperaturen ska vara runt 37 grader är det svårt att värmeväxla med
solen för att nå upp till en så pass hög temperatur i vattenledningarna så att de värmer
substratet.

6.4 Omröringsteknik
Likt materialvalet för kammaren kan det inte fastställas någon optimal lösning för
omröringstekniker. Återigen avgörs valet mycket av andra faktorer i anläggningen så som
takkonstruktion och placering av rötkammaren. Att döma av nuvarande leverantörers
konstruktioner verkar olika modeller av propelleromrörare vara en fördelaktig teknik. Dock
ställer det krav på korrosionsresistans, skjuvkrafter och motorstyrka hos propelleromröraren.
En nackdel med propelleromrörare är att det verkar som att höjdläget måste justeras
manuellt. D.v.s. önskas omrörning högre upp eller längre ner i kammaren krävs att
användaren själv ställer om läget på omröraren. Detta ger en ökad tid för användaren för
drift- och underhåll av anläggningen.
Att använda en skruvomrörare i tanken är enligt marknadsundersökningarna en obeprövad
metod i dessa sammanhang men skulle rent teoretiskt kunna fungera som en ersättare till
den klassiska propelleromröraren. Det är en stabil konstruktion med stöd i botten och en
motor i toppen.
Pumpomrörning är även den en bra metod för omrörning då konstruktionen inte kräver några
rörliga mekaniska delar inuti rötkammaren vilket också är positivt ur EX-synvinkel. På så sätt
blir det färre komponenter som behöver underhållas eller kan fallera och kräva kostsamma/
besvärliga åtgärder.
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6.5 Extra utrustning
Då kategorin som nämnt hamnar utanför avgränsningarna har inte så stor vikt lagts här.
Viktigt att komma ihåg är att en biogasanläggning kräver både för- och eftersystem för att
fungera som helhet även om rapporten primärt handlar om rötgaskammaren.
Anledningen att just teknik för avsvavling tas upp baseras på att bland annat Götene Gårdsgas
kunder får en relativt hög årlig fast kostnad för utbyte av kraftvärmeverk som följd av
korrosion orsakat av svavelväte i biogasen. Detta gäller för alla anläggningar, inte endast
Götenes, där ingen rening av svavelväte sker. Kan därför svavelvätet avskiljas tidigt i
processen kan en stor årlig kostnad sparas in.
Vid användning av vattenskrubber, som primärt endast återfinns i större anläggningar där
fordonsgas produceras, krävs i regel ingen extra utrustning för att rena svavelväte då det tas
om hand i vattenskrubbern. Dock finns idag ingen tillräckligt kostnadseffektiv anläggning som
gör det möjligt för mindre gårdar och jordbruk att ha en egen vattenskrubber. Alternativet
idag är att flera gårdar går samman och renar gasen i ett system med en gemensam
vattenskrubber och gaslager.
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7. Slutsats
Efter avslutad undersökning kan fastställas att det definitivt är möjligt att producera biogas i
småskaliga anläggningar. En stor anläggning kan skalas ner till en identisk i liten skala. Det
finns ingenting som hindrar biogasprocessen att fungera i en liten rötkammare givet att
samma förutsättningar i form av temperatur och omröring finns i den som i en stor
anläggning.
Det fastställs även att rötkammaren, trots att det är den enskilt största komponenten i
anläggningen, inte står för den stora delen av investeringskostnaden. De största
investeringskostnaderna ligger i uppgraderings- och reningstekniker samt styr- och
reglersystem för anläggning.
Placeringen av kammaren är något som måste fastställas tidigt i framtagandet av produkten.
Efter undersökningen rekommenderas dock en delvis nedgrävd kammare som den bästa
lösningen, då en naturlig isolation erhålls.
Efter undersökningen fastställs att uppvärmning av kammaren är av största vikt för att få en
balanserad process och ett maximalt gasutbyte. Att använda överskottsvärme från
biogasanläggningen tillsammans med en värmeväxlare och vattenburna värmeslingor
rekommenderas som det mest fördelaktiga alternativet. En kombination med solceller och
doppvärmare kan motiveras som en backup samt ett extra värmetillskott vid behov.
Det kan även fastställas att någon form av omröring i kammaren är av största vikt för att få en
balanserad process och maximalt gasutbyte. Omröringstekniken är beroende av kammarens
placering och storlek. Det finns ett flertal olika tekniker som med fördel kan undersökas
vidare. Från undersökningen framkommer dock att en propelleromrörare vanligen används
hos många aktörer idag och verkar fungera bra.
Extra utrustning i form av styr- och reglersystem är ett måste för en fungerande anläggning i
den skalan som avses av uppdragsgivaren. Systemets komplexitet och vilka mätdata som ska
tas hänsyn till är dock en valmöjlighet, här finns inga direkta riktlinjer om vad som bör mätas
och övervakas. Gasrening är också valfritt, men här kan stora kostnader sparas in om
kostnadseffektiv teknik för rening av svavelväte kan tas fram.
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8. Rekommendationer
Med denna studie i ryggen är det upp till uppdragsgivaren att själv välja de tekniklösningar
som verkar mest lämpliga med hänsyn till ovanstående slutsatser. Rapporten ger ett underlag
för en uppbyggnad av en provanläggning. Det är svårt att få ut mycket mer av teorin än det
som ovan beskrivits. För att komma vidare i utvecklandet av den tilltänkta biogasanläggningen
är praktiskt testande nog det som är mest värdefullt med rapporten som grund.
Det som bör undersökas vidare är en mer grundläggande materialstudie. I rapporten tas
endast upp olika befintliga alternativ. Dock finns det garanterar fler material som kan tänkas
vara fördelaktiga och billiga att använda i en biogasanläggning. En studie gjord ur
hållfasthetssynpunkt och korrosionssynpunkt kan även tänkas vara värdefullt att göras.
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Intervju med Gunnar Hagsköld, Uppsala Vatten AB
Då en omfattande ombyggnation skedde under våren 2010 när examensarbetet genomfördes
var ett besök hos Uppsala Vatten inte möjligt. Dock upprättades kontakt via mail med Gunnar
Hagsköld, processingenjör på Uppsala Vatten som därigenom ställde upp på en intervju.
Intervjudialogen syns nedan.
1. Hur renar ni gasen från svavelväte?
Vi har ingen separat hantering av svavelväte, det svavelväte som finns i gasen avgår
i kondensfällor samt går i vattenfas i uppgraderingen.
2. Hur renas rågasen för att bli högvärdig fordonsgas/färdig biogas?
Vattenskrubber
3. Används gasen endast till fordon, eller gör ni annat med den?
Överskott som inte kan tas om hand i uppgraderingsanläggningen nyttjas till
kraftvärmeproduktion (gasmotor och pannor)

4. Hur stora och hur många rötgaskammare har ni?
I dagsläget har vi en rötkammare på 2500 m3 vid kungsängensgård, ytterligare en
lika stor under byggnation (driftsättning för en vecka sen enligt tidsplan men vissa
förseningar har uppkommit). Till gassystemet förs också gas från Kungsängsverkets
rötkammare 2x3000 m3.

5. Vart får ni substratet som ska rötas från?
Rester från livsmedelsindustri, restaurang och storköks avfall och organiskt
hushållsavfall.

6. Vem hade totalentreprenaden för projektet när anläggningen byggdes? Swedish
Biogas International?
Anläggningen vid kungsängensgård är en 1:a generationens samrötningsanläggning
(startår 1996). Detta var alltså samma år som Tekniska verken startade sin första
samrötningsanläggning och således långt innan SBI knoppades av från tekniska
verken. Jag har för mig att det var YIT som hade entrepenaden men jag är osäker på
om det var en totalentrepenad i det läget. YIT:s konstruktion fungerade aldrig och
anläggningen byggdes om i stor omfattning 2001, utbyggnad för behandling av
organiskt hushållsavfall påbörjades 2005 med påsrivare och sikt. Anpassningen för
att på ett bra sätt kunna ta emot organiskt hushållsavfall i plastpåse pågår
fortfarande i den aktuella utbyggnaden.

7. Sker processen under mesofil temperatur? Hur tillförs värmen till kammrarna
Termofil process, värmen tillförs genom dels värmeväxling mot hetvatten för att hålla
temperaturen och dels genom något högre temperatur på inkommande substrat
(temperaturen måste höjas till 70 degC i hygieniseringssteget vilket kan nyttjas som
värmekälla för rötkammaren)

8. Hur är taket/locket till rötkammrarna konstruerat och vilket material används?
Befintlig: Svetsad emaljerad plåt. Ny: Svetsat syrafast rostfritt.
9. Används omrörare och hur är den konstruerad?
Ja, propeller med bafflar
10. Vad är den genomsnittliga uppehållstiden för substratet i tanken?
ca 30 dygn
11. Hur mycket gas producerar ni per dygn?
3000 – 5000 Nm3 biogas från rötkammaren Kungsängensgård.
12. Sker inmatningen av nytt material i satser flera gånger om dagen eller
kontinuerligt?
Batchvis inmatning pga hygieniseringskravet

0

Kund

Djur

Antal

Slaktsvinsplatser
Suggor
Mjölkkor

Substrat

200
ton/m3 per år

TS-halt
0
8%
7000
9%
0%
0%
0%
7000

Flytgödsel, gris
Flytgödsel, nöt

Summa
Investering
Ränta
Avskrivning, år
Amortering, år
Minsta uppehållstid, dygn
Anläggningskostnad
Övriga investeringar
Investeringsbidrag, %
Kontantinsats, %
Investeringsbidrag, SEK
Kontantinsats, SEK

Summa, lån

4%
15
15
25
3 700 000 kr
- kr
30%
0%
1 110 000 kr
- kr
2 590 000 kr

Anläggning

Kapacitet

Kraftvärmeverk 50 kW
Rötkammare 510 m3

Max 7100 m3/år

Driftfall
El+Värme

Förberedande biogaskalkyl. Samtliga värden är uppskattningar.
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0
Förberedande Biogaskalkyl ton/år

ts-halt

m3 gas/dag

kWh energi/dag

Intäkt Kr/ton

Flytgödsel, gris
Flytgödsel, nöt

0
7000
0
0
0

8%
9%
0%
0%
0%

0
452
0
0
0

0
1654
0
0
0

0
60
0
0
0

Summa

7000

452

1654

Substrat:

Intäkter

Mängd

Pris

El, förbrukning
El, försäljning
Värme, förbrukning
Värme, försäljning
Gas, försäljning
Bättre gödsel
Minskad lukt
Lägre ts
Övrigt

193 237
122 378
148 025
140 000
0
7 000
7 000
7 000
0

0,96 kr
0,80 kr
- kr
0,40 kr
0,50 kr
10,00 kr
- kr
1,00 kr
- kr

Summa intäkter

Anmärkning

185 279 kr
98 239 kr
- kr
56 000 kr
- kr
70 000 kr
- kr
7 000 kr
- kr

Per kWh

416 518 kr

Kostnader
Amortering
Ränta
Service
Arbetstid
Övrigt

Summa

Pris
15 år
4%
0,5
0

Summa utgifter

250 kr
- kr

Summa
172 667 kr
103 600 kr
59 530 kr
45 625 kr
- kr

Amortering år 1 - 15
Ränta år 1

391 249 kr

Inklusive skatt

Elpris

Kr/kWh

Anläggning

Polpris medeltal
Certifikat medeltal
Nätnytta
Minskad nätkostnad
Elcertifikat

0,47
0,31
0,02
0,1
0,06

Kraftvärmeverk 50 kW
Rötkammare 510 m3
Gasutrustning, rördragning, panna, styr- och
reglerutrustning, maskincontainer,
gaslager, omrörare, fackla m.m.

Värde elförbrukning
Värde elförsäljning

0,96
0,80

Summa

Övrigt
Kassaflöde år 1
Genomsnittligt kassaflöde över 20 år
Total vinst över 20 år
Återbetalningstid
Internränta

3 700 000 kr

Tillkommer: Framdragning el och vatten, nätanslutning,
markarbeten samt eventuell kulvert och blandningsbrunn

Kommentar
25 269 kr
83 309 kr
1 666 185 kr
12 år
-

Inkl skatt och amortering
Inkl skatt och amortering
Inkl skatt och amortering
Beräkningstid 20 år

Den användbara energimängden motsvarar ca 60 kubikmeter eldningsolja per år.

Förberedande biogaskalkyl. Samtliga värden är uppskattningar.
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0

Kassaflöde inklusive amortering År 1
Ingående lån
Amortering
Ränta
Avskrivning
Övriga kostnader
Intäkter
Skatt
Kassaflöde
Summa

2 590 000
-172 667
-103 600
-172 667
-105 155
416 518
-9 827
25 269
25 269

År 11
Ingående lån
Amortering
Ränta
Avskrivning
Övriga kostnader
Intäkter
Skatt
Kassaflöde
Summa

863 333
-172 667
-34 533
-172 667
-105 155
416 518
-29 166
74 997
551 468

År 2
2 417 333
-172 667
-96 693
-172 667
-105 155
416 518
-11 761
30 242
55 512

År 12
690 667
-172 667
-27 627
-172 667
-105 155
416 518
-31 100
79 970
631 438

År 3
2 244 667
-172 667
-89 787
-172 667
-105 155
416 518
-13 695
35 215
90 727

År 13
518 000
-172 667
-20 720
-172 667
-105 155
416 518
-33 033
84 943
716 381

Förberedande biogaskalkyl. Samtliga värden är uppskattningar.

År 4
2 072 000
-172 667
-82 880
-172 667
-105 155
416 518
-15 629
40 188
130 915

År 14
345 333
-172 667
-13 813
-172 667
-105 155
416 518
-34 967
89 916
806 297

År 5
1 899 333
-172 667
-75 973
-172 667
-105 155
416 518
-17 562
45 161
176 075

År 15
172 667
-172 667
-6 907
-172 667
-105 155
416 518
-36 901
94 889
901 186

År 6
1 726 667
-172 667
-69 067
-172 667
-105 155
416 518
-19 496
50 133
226 209

År 16
0
0
-0
0
-105 155
317 655
-59 500
153 000
1 054 186

År 7
1 554 000
-172 667
-62 160
-172 667
-105 155
416 518
-21 430
55 106
281 315

År 17
0
0
-0
0
-105 155
317 655
-59 500
153 000
1 207 186

År 8
1 381 333
-172 667
-55 253
-172 667
-105 155
416 518
-23 364
60 079
341 394

År 18
0
0
-0
0
-105 155
317 655
-59 500
153 000
1 360 186

År 9
1 208 667
-172 667
-48 347
-172 667
-105 155
416 518
-25 298
65 052
406 446

År 19
0
0
-0
0
-105 155
317 655
-59 500
153 000
1 513 185

År 10
1 036 000
-172 667
-41 440
-172 667
-105 155
416 518
-27 232
70 025
476 470

År 20
0
0
-0
0
-105 155
317 655
-59 500
153 000
1 666 185
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