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Sammanfattning 
Biogasanläggningar, som behandlar fler än en typ av substrat, så kallade samrötningsanläggningar, är relativt unga 

anläggningar. De första byggdes under tidigt 90-tal och står idag för omkring 28% av Sveriges totala biogasproduktion. 

Felaktigt inkommande material och det matavfall som tas in som substrat ställer höga krav på anläggningarnas utrustning, med 

därtill kopplade problem. Syftet med detta examensarbete var att genom intervjuer genomföra en kartläggning av befintliga 

tekniska och processrelaterade problem för två biogasanläggningar med samrötning samt en förbehandlingsanläggning. För 

att undersöka alternativa tekniker och utrustningar till identifierade problem genomfördes litteraturstudier och kontakt togs 

med leverantörer av biogasutrustning. Slutligen genomfördes en kostnadskalkylering för en specifik anläggning för att få en 

uppfattning om vad ett byte av problematisk utrustning skulle innebära rent ekonomiskt. 
 

Resultatet av kartläggningen visade att anläggningarnas förbehandling stod för de flesta problemen. Ett gemensamt problem 

för samtliga anläggningar var svårigheten att separera oönskat material från matavfall. Plast och annat oönskat material 

avskiljs inte i tillfredställande grad utan följer med vidare i processen och orsakar driftproblem samt att allt för mycket rötbart 

material följer med utgående rejekt och går till förbränning istället för rötning. Provtagning och analys av substrat och rejekt 

visade att vid avskiljning med skruvpress återfanns mer än 40% av substratets potentiella teoretiska metanutbyte i 

rejektfraktionen. Separation med bioseparator samt separation med en kombination av separeringsbassäng, trappstegsgaller 

och silpress visade en mindre förlust av metan i det avskiljda rejektet. Övriga identifierade problem omfattas av slitage och låg 

servicevänlighet hos utrustningen och outnyttjad utrustningskapacitet samt problem på grund av att utrustning ursprungligen 

ej var avsedd för biogasanläggningar. 
 

Litteraturstudier och kontakter med leverantörer av biogasutrustning visade att det finns alternativa tekniker och utrustningar 

till de identifierade problemen. Uppvärmning av substrat innan separation samt skifte till papperspåsar som insamlingsmetod 

är två potentiella lösningar. Det finns ett flertal utrustningar på marknaden för avskiljning av oönskat material, som potentiellt 

skulle kunna ersätta ineffektiva separationsutrustningar vid de aktuella anläggningarna. Huruvida sådana utrustningar skulle 

ge en förbättrad avskiljning och därmed minskad förlust av rötbart material i rejekt är svårt att avgöra innan tester med aktuellt 

substrat under aktuella förutsättningar genomförts. Resultatet av kostnadskalkyleringen visade att de största årliga drift- och 

underhållskostnaderna för befintlig separationsutrustning var lön till personal samt kostnader för slitage och haverier. En 

nyinvestering visade sig vara mycket kapitalintensivt i form av den initiala investeringskostnaden. Däremot frigör ett 

eventuellt byte till ny separationsutrustning personaltimmar då ny utrustning potentiellt kan kräva mindre drift- och 

underhållstid. Frigjorda personaltimmar kan istället användas till förebyggande underhåll eller som en besparingsåtgärd. 
 

Bättre uppföljning av rejektmängder och oplanerade driftstopp vid anläggningarna är viktiga initiala steg för att få kunskap om 

vilka problem som är av störst betydelse för att därefter kunna förbättra processen. Befintliga separationstekniker på 

anläggningarna fungerar inte optimalt och en vidareutveckling alternativt ersättning av dessa bör undersökas ytterligare. 
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Sammanfattning  

Biogasanläggningar, som behandlar fler än en typ av substrat, så kallade samrötningsanläggningar, är 

relativt unga anläggningar. De första byggdes under tidigt 90-tal och står idag för omkring 28% av 

Sveriges totala biogasproduktion. Felaktigt inkommande material och det matavfall som tas in som 

substrat ställer höga krav på anläggningarnas utrustning, med därtill kopplade problem. Syftet med 

detta examensarbete var att genom intervjuer genomföra en kartläggning av befintliga tekniska och 

processrelaterade problem för två biogasanläggningar med samrötning samt en 

förbehandlingsanläggning. För att undersöka alternativa tekniker och utrustningar till identifierade 

problem genomfördes litteraturstudier och kontakt togs med leverantörer av biogasutrustning. 

Slutligen genomfördes en kostnadskalkylering för en specifik anläggning för att få en uppfattning om 

vad ett byte av problematisk utrustning skulle innebära rent ekonomiskt. 

Resultatet av kartläggningen visade att anläggningarnas förbehandling stod för de flesta problemen. 

Ett gemensamt problem för samtliga anläggningar var svårigheten att separera oönskat material från 

matavfall. Plast och annat oönskat material avskiljs inte i tillfredställande grad utan följer med vidare 

i processen och orsakar driftproblem samt att allt för mycket rötbart material följer med utgående 

rejekt och går till förbränning istället för rötning. Provtagning och analys av substrat och rejekt visade 

att vid avskiljning med skruvpress återfanns mer än 40% av substratets potentiella teoretiska 

metanutbyte i rejektfraktionen. Separation med bioseparator samt separation med en kombination 

av separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress visade en mindre förlust av metan i det avskiljda 

rejektet. Övriga identifierade problem omfattas av slitage och låg servicevänlighet hos utrustningen 

och outnyttjad utrustningskapacitet samt problem på grund av att utrustning ursprungligen ej var 

avsedd för biogasanläggningar. 

Litteraturstudier och kontakter med leverantörer av biogasutrustning visade att det finns alternativa 

tekniker och utrustningar till de identifierade problemen. Uppvärmning av substrat innan separation 

samt skifte till papperspåsar som insamlingsmetod är två potentiella lösningar. Det finns ett flertal 

utrustningar på marknaden för avskiljning av oönskat material, som potentiellt skulle kunna ersätta 

ineffektiva separationsutrustningar vid de aktuella anläggningarna. Huruvida sådana utrustningar 

skulle ge en förbättrad avskiljning och därmed minskad förlust av rötbart material i rejekt är svårt att 

avgöra innan tester med aktuellt substrat under aktuella förutsättningar genomförts. Resultatet av 

kostnadskalkyleringen visade att de största årliga drift- och underhållskostnaderna för befintlig 

separationsutrustning var lön till personal samt kostnader för slitage och haverier. En nyinvestering 

visade sig vara mycket kapitalintensivt i form av den initiala investeringskostnaden. Däremot frigör 

ett eventuellt byte till ny separationsutrustning personaltimmar då ny utrustning potentiellt kan 

kräva mindre drift- och underhållstid. Frigjorda personaltimmar kan istället användas till 

förebyggande underhåll eller som en besparingsåtgärd. 

Bättre uppföljning av rejektmängder och oplanerade driftstopp vid anläggningarna är viktiga initiala 

steg för att få kunskap om vilka problem som är av störst betydelse för att därefter kunna förbättra 

processen. Befintliga separationstekniker på anläggningarna fungerar inte optimalt och en 

vidareutveckling alternativt ersättning av dessa bör undersökas ytterligare.   
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Abstract 

Biogas plants treating more than one type of substrate, so called co-digestion plants, are relatively 

new facilities. Mainly they were established in the early nineties and in Sweden these digesters 

produce approximately 28% of the total amount of biogas produced today. Faultily incoming material 

and the food waste used as substrate at the plants set high demands on the equipment used at the 

plants and many problems occur. The purpose of this thesis was to identify technical and process 

related problems at two co-digestion plants and one pretreatment plant by performing interviews 

with staff at the plants. Investigation of alternative techniques and equipment to abate the identified 

problems were performed by a literature study and contacts with distributors of biogas plant 

equipment. Finally, a cost-estimation was made at a specific plant in order to investigate the 

economic aspects of a replacement of old equipment. 

The result of the problem identification showed that the pretreatment units of the plants caused 

most of the problems. A common issue at the three plants was the problem to separate unwanted 

material from the food waste. Plastics and other unwanted material aren’t separated to a full extent 

and thereby cause problems downstream. Furthermore a large amount of food waste aimed for 

digestion, are separated together with the reject fraction and goes to incineration instead. Analysis 

of the incoming substrate and reject showed that by separation with a screw press more than 40% of 

the substrates theoretical methane yield were lost in the reject fraction. However, separation with a 

bio-separator or with a combination of sedimentation/flotation, a grid and a strain press showed a 

smaller loss of methane in the reject. Additional problems identified included extensive wear and 

tear at the equipment, unused equipment and problems caused by the fact that the equipment was 

not originally constructed for biogas plants.  

The literature study and contact with distributors of biogas plant equipment revealed alternative 

techniques and equipment to remediate the identified problems. The warm-up of substrate before 

separation and the replacement of plastic bags for paper bags for the collection of food waste are 

two potential solutions. There are several different equipments available, in order to separate 

unwanted material, which could potentially replace the ineffective equipment at the plants. Whether 

these would result in better separation and reduced loss of food waste via the reject is hard to tell 

before tests have been made at prevalent substrate and operation conditions. The result of the cost-

estimation showed that the largest operating and maintenance costs for the old equipment were the 

labor cost and the cost for wear and tear. An investment in new equipment is very capital-intensive 

because of the large purchasing and installation cost.  On the other hand, a new equipment could 

potentially result in a release in working hours compared to a continuous operation of the old 

equipment. These extra hours could instead be used to maintain the new equipment and prevent 

break downs.   

A better follow-up at the plants regarding the amount of reject and the number of occasions of 

unwanted stop is a first step towards gaining knowledge on the major problems in order to be able 

to improve the process. Current used separation techniques at the plants are not working as 

expected and an optimization or replacement of these should be evaluated.   
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Förkortningar och begrepp 
 

Anaerob Process eller organism som inte använder syrgas för 
tillväxt. 

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt 
material. Innehåller främst metan och koldioxid.   

Biogasutbyte Volym gas ett substrat kan ge upphov till. Bestäms 
av substratets torrsubstanshalt, andelen organiskt 
material, sammansättningen av fett, protein och 
kolhydrater samt det organiska materialets 
nedbrytbarhet. 

Biogödsel Näringsrik rötrest som blir kvar efter 
rötningsprocessen och kan användas som gödsel 
inom lantbruket. 

Förbehandlingsanläggning Anläggning som bearbetar substrat genom bland 
annat finfördelning, separation och utspädning för 
att möjligöra rötning.  

Nm3 Normalkubikmeter. Vanligt volymmått för biogas, 
vilket anger gasvolymen vid 0°C och 1,01325 bar. 

Rejekt Fraktion som uppstår då plast, förpackningsmaterial 
etc. avskiljts från avfallet. Går ofta till förbränning.  

Rötning Biologisk nedbrytning av organiskt material under 
syrefria förhållanden. Slutprodukterna är biogas och 
en rötrest. 

Rötrest Biprodukt som bildas i biogasprocessen. Innehåller 
vatten, organiskt material, mikroorganismer och 
diverse näringsämnen. 

Samrötningsanläggning Biogasproducerande anläggning som samrötar olika 
typer av insamlat organiskt material. Exempelvis 
matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor. 

Slurry Avfall som finfördelats, homogeniserats och spätts 
ut.  

Substrat Råvara, som rötas, exempelvis matavfall, 
livsmedelsprodukter, gödsel eller slakteriavfall. 

Total Solids (TS) På svenska torrsubstans. TS anger det material som 
kvarstår efter indunstning vid 105°C. Anges som 
procent av våtvikt. 

Utrötningsgrad Hur stor del (i procent) av det organiska materialet 
som under en viss tid brutits ner och omvandlats till 
biogas.  

Volatile Solids (VS) På svenska glödförlust. VS anger materialets 
innehåll av förbränningsbar substans vid 550°C. 
Anges vanligen som % av TS. 

Våtvikt Substratets vikt inklusive vatten. 
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1. Introduktion 

1.1 Problembeskrivning 
Detta examensarbete uppstod ur ett befintligt projekt på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

enheten Energiteknik. Projektet, som heter Energi och kostnadseffektiv biogasproduktion, hädanefter 

benämnt Waste Refinery 54 eller WR 54, syftar till att samla in data från sammanlagt åtta 

anläggningar, där både hela biogasanläggningar och enbart förbehandlingsanläggningar ingår, för att 

ta fram nyckeltal för ett förbättringsarbete. Målet är att WR 54 ska bidra till ökad driftsäkerhet och 

billigare biogasproduktion vid anläggningarna samt bidra till att minska produktionens negativa 

miljöpåverkan. Detta examensarbete avsåg att kartlägga tekniska och processrelaterade problem hos 

tre utvalda förbehandlings- samt biogasanläggningar inom ramen för projektet WR 54.  

Samrötningsanläggningarna i Sverige är relativt unga anläggningar. Den första anläggningen byggdes 

under tidigt 90-tal (Biogasportalen, 2013a) och de senaste anläggningarna kom i drift under 2012. 

Den ökade insamlingen av matavfall för rötning i Sverige (Avfall Sverige, 2012a) har bidragit till att 

behovet av en mer omfattande förbehandling krävs för samrötningsanläggningar, som tar emot 

matavfall (Enocksson, pers.medd). Kvalitén på det insamlade matavfallet kan variera avsevärt, där 

dålig kvalité innebär högt innehåll av felsorterat material. Felsorterat material samt de påsar som 

matavfallet samlas in i bör avskiljas innan rötning för att underlätta processen och bidra till ett bra 

biogasutbyte (Bohn m.fl., 2010). Olika typer av teknisk utrustning används vid anläggningarna idag 

för att kunna behandla ovannämnda variationer i inkommande material. Flertalet av de svenska 

biogasanläggningarna lyckas inte problemfritt behandla det inkommande materialet utan 

anläggningarna fungerar idag suboptimalt och därmed finns potential att optimera främst 

förbehandlingsdelen av anläggningarna. Personal på anläggningarna arbetar dagligen med att 

vidmakthålla en fungerande och stabil process, varför problem, som inte är akuta för stunden, ofta 

läggs åt sidan. Därför ingick det i detta examensarbete att kartlägga vilka problem som finns i 

anslutning till den tekniska utrustning som används på anläggningarna och vad dessa kan innebära 

för driften av anläggningen och för biogasproduktionen. 

Genom litteraturstudier och kontakter med leverantörer av biogasutrustning undersöktes vilka 

erfarenheter och eventuella lösningar som finns tillgängliga för att lösa de identifierade problemen.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie var att identifiera och kartlägga befintliga problem hos två svenska 

biogasanläggningar samt vid en förbehandlingsanläggning. Problemen avgränsades till tekniska 

karaktärer och avsåg problem med utrustning, som leder till driftstopp eller som på annat sätt 

negativt påverkar anläggningens funktion. Arbetet syftade även till att genom litteraturstudier och 

kontakt med leverantörer av biogasutrustning undersöka alternativa tekniker eller förslag till 

lösningar för identifierade problem.  
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1.3 Frågeställningar 
 Vilka typer av tekniska och processrelaterade problem finns vid de studerade 

biogasanläggningarna? 

 Vilka erfarenheter och utvecklingsmöjligheter kan urskiljas i litteratur samt hos leverantörer 

av biogasutrustning för de identifierade problemen? 

1.4 Avgränsning 
I studien ingick endast samrötningsanläggningar på grund av tidigare satta förutsättningar i projektet 

WR 54, vilket exkluderade gårdsbiogasanläggningar, avloppsreningsverk samt industrianläggningar.  

Studien avsåg inte att kartlägga problem vid uppgraderingsanläggningar utan enbart en 

förbehandlingsanläggning samt två biogasanläggningar (förbehandling samt rötning) undersöktes. 

Tre av de ingående åtta anläggningarna inom WR 54 har studerats. Orsaken till detta urval var att 

projektet WR 54 sträcker sig över ytterligare ett företag, BioMil AB, som tillsammans med SP har 

fördelat besöken sinsemellan för de anläggningar som ingår i projektet.  

Vidare avgränsades studien genom att ett specifikt identifierat problem, som var gemensamt för 

samtliga studerade anläggningar, analyserades mer ingående. Mer tid och resurser hade krävts för en 

fördjupning i samtliga problem som identifierats. 

1.5 Rapportens utformande 
Kapitel 2 ger en teoretisk beskrivning av hur biogas framställs med fokus på hur en biogasanläggning 

är uppbyggd och vilken teknisk utrustning som används.  

Kapitel 3 beskriver de metoder som använts inom ramen för arbetet. Dessa inkluderar den 

problemkartläggning som utfördes med hjälp av intervjuer, samt provtagning och analys av substrat, 

rejekt och rötrest med avseende att beräkna en teoretisk metanpotential. Till sist återfinns en 

utredning av utvecklingsmöjligheter samt kostnadskalkylering. 

Kapitel 4 presenterar studiens huvudsakliga resultat, vilka innefattar problemidentifiering, 

analysresultat av substrat, rejekt och rötrest, utvecklingsmöjligheter i relation till identifierade 

problem och resultat av en kostnadskalkylering. 

I kapitel 5 diskuteras erhållna resultat samt använd metod. Vidare behandlas olika aspekter av 

resultaten samt förslag på vidare studier. Kortfattade slutsatser av arbetet tas upp i kapitel 6. 

Avslutningsvis presenteras använda referenser och bilagor. I bilagorna återfinns de intervjufrågor 

som formulerades och användes, ursprungliga analysresultat från JTI som låg till grund för 

beräkningar av teoretiskt metanutbyte samt bilder som illustrerar hur inkommande prover 

behandlades innan utförande av analyser.  
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2. Bakgrund 

2.1 Biogasproduktion i Sverige 
I Sverige har processen att kontrollerat producera biogas använts länge för att stabilisera och minska 

slammängderna vid landets avloppsvattenreningsverk. Intresset för att framställa förnybar metangas 

även från andra organiska material väcktes i samband med 1970-talets energikris. Under 1980-talet 

byggdes därför anläggningar för att utvinna biogas från avfallsdeponier och sedan mitten av 1990-

talet har det tillkommit flera anläggningar som behandlar fasta avfall från bland annat 

livsmedelsindustrier och källsorterat matavfall från hushåll (Held m.fl., 2008). I Sverige finns i 

dagsläget 229 aktiva biogasanläggningar. Av dessa är 19 samrötningsanläggningar (Biogasportalen, 

2013c). En samrötningsanläggning är en biogasproducerande anläggning som rötar mer än en typ av 

organiskt material. Till exempel kan utsorterat matavfall samrötas med slakteriavfall och gödsel. I 

övrigt produceras biogas vid avloppsreningsverk, deponier, industrianläggningar samt gårdsbiogas-

anläggningar (figur 2.1) (Energimyndigheten, 2012).  

 

Figur 2.1: Fördelningen av biogasproduktionen på olika typer av anläggningar i Sverige år 2011, totalt producerades 1473 
GWh (hämtat från Energimyndigheten, 2012). 

År 2011 producerades cirka 1,5 TWh biogas i Sverige, vilket var en ökning med 6% från föregående år 

(Energimyndigheten, 2012). Studier visar dock att det finns potential att med inhemsk råvara, 

exklusive råvara från skog, producera uppemot tio gånger så mycket biogas, cirka 14 TWh. Detta 

förutsätter dock att ungefär tio procent av jordbruksarealen i landet används för odling av grödor för 

rötning (Held m.fl., 2008). Den totala biogaspotentialen med begränsning uppges uppgå till 10,6 

TWh. Med begränsning avses exempelvis de restprodukter som avsätts som djurfoder och därmed 

inte är tillgängliga för biogasproduktion. Djurfoder måste i annat fall importeras till Sverige, vilket 

inte bedöms vara ekonomiskt eller miljömässigt hållbart med dagens förutsättningar (Linné m.fl., 

2008). 

2.2 Biogas och dess användningsområden 
Biogas är en slutprodukt vid anaerob (syrefri) nedbrytning av organiska material, även kallade 

substrat. Den anaeroba nedbrytningen är en komplex process som karakteriseras av fyra olika 

nedbrytningssteg: hydrolys, syrabildning, ättiksyrabildning samt metanbildning (figur 2.2). Dessa steg 
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utförs av olika grupper av mikroorganismer, som ställer olika krav på sin omgivning. 

Mikroorganismerna samarbetar för att tillsammans kunna bryta ner organiskt material fullständigt till 

slutprodukterna metan och koldioxid (Weiland, 2010).  

 

Biogas består till största del av metan (CH4) men även av koldioxid (CO2) samt mindre förekomst av 

svavelväte (H2S), ammoniak (NH3) och kvävgas (N2) och är oftast mättad med vattenånga (Jarvis, 

2004). Halten metan i biogas beror på produktionsförutsättningarna (tabell 2.1).  

                              Tabell 2.1: Biogasens generella sammansättning i tre skilda fall (hämtat från Hagen m.fl., 2001). 

Komponent Samrötning Avloppsreningsverk Deponi 

Metan [%] 60-70 55-65 45-55 
Koldioxid [%] 30-40 35-45 30-40 
Kvävgas [%] < 1 < 1 5-15 
Svavelväte [ppm] 10-2000 10-40 50-300 

 

Ren metan har ett energivärde på 9,81 kWh/Nm3. Den råa biogasens energivärde varierar mellan 4,5 

och 8,5 kWh/Nm3 beroende på biogasens innehåll av koldioxid och andra gaser (Jarvis, 2004). Energin 

i biogasen kan användas på olika sätt, bland annat till uppvärmning, produktion av el samt som 

fordonsbränsle (figur 2.3) (Energimyndigheten, 2012).  

Figur 2.2: De olika stegen vid anaerob nedbrytning (hämtat från Appels m.fl., 2008). 
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Figur 2.3: Fördelning över hur biogasen användes år 2011 i Sverige, total producerad mängd var 1473 GWh (hämtat från 
Energimyndigheten, 2012). 

Då värme produceras måste vattenånga avskiljas från biogasen innan förbränning. Värmen, som 

produceras, används ofta för uppvärmning av närliggande lokaler vid biogasanläggningen. Biogasen 

kan även användas för produktion av kraftvärme, det vill säga då både el och värme genereras i 

samma anläggning. Ungefär 30-40% av energin i bränslet kan utvinnas som el och resten blir värme. 

Även i detta fall måste biogasen torkas innan den kan användas och dessutom renas från eventuella 

korrosiva ämnen som till exempel svavelväte (Jarvis, 2012).  

I Sverige såväl som internationellt ökar användandet av biogas som fordonsbränsle. Energiinnehållet, 

det vill säga metanhalten, i biogasen måste först höjas innan den kan utnyttjas som fordonsbränsle 

genom en så kallad uppgradering. Koldioxid, svavelväte, vatten och partiklar avlägsnas. Innan 

användning måste gasen även komprimeras till cirka 200 bar. Den uppgraderade biogasen ska ha en 

metanhalt på minst 95% och energiinnehållet i en normalkubikmeter (Nm3) motsvarar ungefär 1,1 

liter bensin (Jarvis, 2012). Biogas kan även omvandlas till flytande form och kallas då flytande biogas 

eller LBG – Liquefied Biogas. Metan kondenserar vid en temperatur av -162oC och innehåller i sin 

flytande form mer energi per volymenhet än metan i gasform, vilket innebär att den kan fraktas mer 

effektivt (Energigas, 2013). 

Om biogasen av olika anledningar inte kommer till användning facklas den bort. Eftersom biogasen 

innehåller metan, som är en växthusgas, skulle miljön ta skada om oförbränd biogas släpptes ut. Vid 

förbränning av biogas bildas koldioxid men eftersom nya växter binder lika mycket kol som frigörs i 

biogasförbränningen tillför inte det koldioxidutsläppet mer koldioxid till atmosfären 

(Bioenergiportalen, 2012). En stor fördel med biogasen är alltså att den inte ger något nettoutsläpp 

av koldioxid (Avfall Sverige, 2012a).  

2.3 Substrat till biogasproduktion 
Material innehållande kolhydrat, protein, fett, cellulosa och hemicellulosa kan användas som 

substrat för biogasproduktion (Weiland, 2010). Exempel på vanliga substrat som kan rötas är 

matavfall, gödsel, jordbruksgrödor och processpill från livsmedelsindustrin (Carlsson & Uldal, 2009). 

Substratets sammansättning påverkar biogasens sammansättning samt biogasutbytet (Weiland, 

2010).  
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2.3.1 Matavfall 
På senare tid används allt mer matavfall som substrat till biogasproduktion istället för att det 

komposteras (Avfall Sverige, 2012a). I omkring 160 av Sveriges totalt 290 kommuner finns idag någon 

form av separat insamling av matavfall och allt fler börjar införa detta. Ungefär 20 av dem har enbart 

insamling från storkök och restauranger, medan övriga har system även för hushållen. Själva 

insamlingen av matavfallet har betydelse för biogasprocessen, eftersom till exempel de påsar som 

matavfallet samlas in i måste avskiljas innan substratet når rötkammaren. I vissa kommuner 

tillhandahålls påsar med tillhörande påshållare för att underlätta sorteringen av matavfall. Påsarna 

kan vara gjorda av papper, plast eller majsstärkelse, en så kallad bioplastpåse, och det är viktigt att 

anpassa påsarna efter vilken typ av slutbehandling som är aktuell (Avfall Sverige, 2012b).  

Matavfall kan ge hög biogasproduktion, dock varierar utbytet beroende på hur väl matavfallet är 

utsorterat samt vilken förbehandling det har genomgått. Matavfall kräver alltid någon form av 

förbehandling (se kapitel 2.6). Matavfall från storkök och restauranger liknar matavfall från hushåll, 

dock kan det vara bättre sorterat och innehålla mer fett (Carlsson & Uldal, 2009). 

2.3.2 Exempel på fler substrat 

Processpill från livsmedelsindustrin 

I denna kategori ingår exempelvis avfall från slakterier, fiskindustri och mejerier. Slakteriavfall är 

energirikt på grund av ett högt innehåll av fett och protein. Det höga fettinnehållet kan dock leda till 

ackumulering av fettsyror och en sänkning av pH och det höga proteininnehållet kan bidra till hög 

koncentration av ammoniak vilket hämmar biogasprocessen. Därför lämpar sig inte slakteriavfall som 

ensamt substrat men fungerar väl i en samrötningsanläggning tillsammans med andra substrat 

(Carlsson & Uldal, 2009).  

Förpackat och inplastat utgånget livsmedel från livsmedelsindustrin är också föremål för rötning 

(Carlsson & Uldal, 2009). 

Gödsel 

Gödsel fungerar bra som bassubstrat i rötkammare, då det ur näringssynpunkt är allsidigt 

sammansatt, vilket ofta ger en stabil process. Det fodertillskott som djuren har matats med återfinns 

till viss del i gödseln, vilket gör att den innehåller en del viktiga mineraler och näringsämnen. Gödsel 

kan dock innehålla en del oönskat material såsom sand och grus samt bidra till en för hög 

koncentration av ammoniak (Carlsson & Uldal, 2009).  

Jordbruksgrödor 

Jordbruksgrödor innehåller hög andel organiskt nedbrytbart material och kan därmed ge ett högt 

gasutbyte. Dock krävs ofta samrötning med andra substrat då grödornas innehåll av spår- och 

näringsämnen kan vara relativt lågt (Carlsson & Uldal, 2009).  

Nedan följer några vanliga mått för att karakterisera substrat. 

2.3.3 TS  
TS står för total solids, på svenska torrsubstanshalt, och är restmaterialet angivit i procent, då 

vatteninnehållet indunstats vid 105oC (Carlsson & Uldal, 2009). För att få ett högt gasutbyte är en hög 

TS-halt att föredra (Jarvis & Schnürer, 2009). För att ett material med hög TS-halt (>10-15%) ska 

kunna fungera i pumpar och omrörare vid biogasanläggningar, krävs ofta spädning. Spädning kan 
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bland annat ske med material med låg TS-halt (< 10%) för att förbättra de mekaniska egenskaperna, 

det vill säga underlätta pumpning och omrörning.  Dock är det inte nödvändigtvis så att material med 

höga TS-halter måste spädas för att vara pumpbart. Fettrika substrat kan ha hög TS-halt men 

fortfarande vara pumpbara, som exempelvis grädde som har en TS-halt på nära 60% (Carlsson & 

Uldal, 2009).  

2.3.4 VS 
VS står för volatile solids, på svenska glödförlust, och anger innehållet av organiskt material i avfallet. 

VS uttrycks som procent av våtvikt eller som procent av torrvikt (% VS av TS) och definieras som den 

mängd material som går förlorat när ett prov upphettas under en timma vid en temperatur av 550oC. 

De flesta organiska material antänds och förbränns vid denna temperatur, medan oorganiska ämnen 

kräver högre temperatur (Angelidaki & Sanders, 2004). Generellt sett medför en hög VS-halt ett högt 

gasutbyte, eftersom det endast är denna organiska del av TS som potentiellt kan omsättas till biogas i 

rötkammaren. Dock är till exempel plast också organiskt och därmed en del av VS men det bryts inte 

ner i rötkammaren, vilket medför att en hög VS-halt inte nödvändigtvis innebär ett högt gasutbyte 

(Carlsson & Uldal, 2009). I tabell 2.2 nedan presenteras TS- samt VS-halter för några vanliga substrat. 

                           Tabell 2.2: TS- samt VS-halter för några vanliga substrat (hämtat från Carlsson & Uldal, 2009). 

Substrat TS [% av våtvikt] VS [% av TS] 

Källsorterat matavfall – hushåll 33 85 
Källsorterat matavfall – storkök 13 92 
Källsorterat matavfall – restauranger 27 87 
Gödsel - nötflytgödsel 9 80 
Slakteriavfall – mag/tarminnehåll 16 83 
Slakteriavfall – mjukdelar  30 -- 
Fettavskiljarslam 4 95 

 

2.3.5 C/N-kvot 
C/N-kvoten står för förhållandet mellan kol- och kväveinnehållet i substrat. Denna kvot är av stor 

betydelse för biogasprocessen, då mikroorganismerna behöver dessa näringsämnen för sin tillväxt. 

Överskott på kväve, det vill säga en C/N-kvot lägre än 10-15, medför ackumulering av ammoniak och 

ett högt pH, vilket är inhiberande för metanproduktionen. Överskott på kol, det vill säga en kvot på 

över 30, ger lägre nedbrytningshastighet. En kvot på cirka 30 är den optimala (Carlsson & Uldal, 

2009).  

2.3.6 Biogasutbyte 
Substratet och dess kemiska sammansättning samt struktur påverkar utbytet av biogas. Kolhydrater 

och proteiner bryts ner relativt snabbt men har lågt gasutbyte i jämförelse med fett. Fett å andra 

sidan kräver en längre uppehållstid i rötkammaren jämfört med kolhydrater och proteiner (Weiland, 

2010). Genom samrötning av olika substrat kan ett högre gasutbyte erhållas, eftersom 

sammansättningen av näringsämnen och C/N-kvoten hos blandningen då kan optimeras. Ytterligare 

faktorer som påverkar biogasutbytet är rötningsteknik, temperatur, uppehållstid i rötkammaren och 

förbehandling av substrat (Weiland, 2010).  

Biogasutbytet hos olika substrat kan teoretiskt beräknas genom att känna till andelen torrsubstans, 

andelen organiskt material i torrsubstansen (VS av TS) samt proportionerna fett, protein och 
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kolhydrat i det organiska materialet. Biogasutbytet samt andelen metan i biogasen skiljer sig åt 

mellan fett, kolhydrat och protein (tabell 2.3) (Carlsson & Uldal, 2009).  

Tabell 2.3: Olika substratkomponenters biogas- samt metanutbyte (hämtat från Carlsson & Uldal, 2009). 

Substrat Biogas [Nm
3
/kg VS] Metan [Nm

3
/kg VS] Andel metan [%] 

Fett 1,37 0,96 70 
Protein 0,64 0,51 80 
Kolhydrat 0,84 0,42 50 

 

Det teoretiskt beräknade biogasutbytet kan ge en fingervisning om den potentiella 

biogasproduktionen, dock är det praktiska utbytet som erhålls i en biogasreaktor alltid lägre på grund 

av olika faktorer. Dels används en del av substratet för att bygga biomassa, dessutom är visst 

organiskt material otillgängligt på grund av inbindning till partiklar och visst organiskt material bryts 

inte ner alls, till exempel lignin (Angelidaki & Sanders, 2004). Utrötningsgraden i en väl fungerande 

biogasprocess ligger vanligen mellan 50 och 70% (Jarvis & Schnürer, 2009).  

2.4 Biogasprocessens utformning 
Utbytet och sammansättning av biogasen påverkas inte enbart av substratets sammansättning utan 

beror även på hur rötningsprocessen är utformad. (Weiland, 2010). Nedan följer olika processtyper 

och förhållanden som kan råda. 

2.4.1 Våt- och torrötning 
Det finns två olika processtyper vid biogasproduktion, våt- eller torrötning. Våtrötning, som är den 

dominerande tekniken, innebär att processen sker med låga torrsubstanshalter (TS-halter) i 

intervallet 2-15% då materialet är pumpbart. Vid behandling av fasta substrat krävs spädning med till 

exempel vatten för att få en slurry med pumpbar TS-halt (Jarvis & Schnürer, 2009).  

Torrötning innebär att processen utförs med torrsubstanshalter av 15-35% (Weiland, 2010). 

Torrötning medför en helt annan teknik när det gäller hantering och behandling av substrat. Till 

exempel krävs inte lika omfattande förbehandling då endast större objekt bör avlägsnas och små 

föroreningar som sten och glas inte orsakar några större problem i processen (Lissens m.fl., 2001). 

Erfarenheten av torrötningsanläggningar i Sverige är dock relativt låg då de allra flesta 

rötningsanläggningar tillämpar våtrötning (Tamm & Jarlsvik, 2009).  

Tillämpandet av våtrötning innebär att billigare utrustning i form av pumpar och rör kan användas 

jämfört med torrötning, som kräver mycket kraftfullare pumpar. Däremot krävs större reaktorer och 

ofta mer omfattande för- och efterbehandling vid våtrötning vilket medför att kostnaderna för våt- 

respektive torrötning kan ses som relativt likvärdiga (Lissens m.fl., 2001).  

2.4.2 Mesofila och termofila förhållanden 
Nedbrytningsprocessen i rötkammaren kan ske under mesofila eller termofila temperatur-

förhållanden. Mesofila förhållanden innebär temperaturer i intervallet 35-42oC medan termofila 

ligger mellan 45 och 60oC. Temperaturförändringar under nedbrytningsprocessen påverkar 

biogasproduktionen negativt, vilket gör det viktigt att hålla en konstant temperatur. 

Mikroorganismer i biogasreaktorer, som drivs i intervallet för mesofila förhållanden klarar 
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temperaturskillnader på +/- 3oC, medan termofila processer är känsligare för temperaturförändringar 

och karakteriseras därmed av en högre grad av obalans. Dock är tillväxten av mikroorganismer, 

inklusive metanogenerna, högre vid termofila förhållanden jämfört med mesofila förhållanden, vilket 

medför en snabbare process (Weiland, 2010).   

2.5 Översiktsbeskrivning av en biogasanläggning 
En biogasanläggning kan delas upp i mottagning, förbehandling, rötning samt lagring (figur 2.4). 

Inkommande substrat tippas i en mottagningsficka, som med skruvar transporterar materialet vidare 

till en förbehandling. Förbehandling krävs för att öka tillgängligheten av avfallet samt ta bort oönskat 

material. I förbehandlingen homogeniseras också substratet genom omblandning och spädning och i 

vissa fall hygieniseras det för att eliminera patogena mikroorganismer. Rötning av substrat sker i en 

rötkammare byggd i till exempel betong eller stål utrustad med värmeslingor eller isoleringsmaterial 

för bra värmehållning. Från toppen av rötkammaren samlas biogasen in och rötresten tas ut genom 

pumpning för vidare lagring och eventuell spridning på åkermark. Spridning av biogödseln ansvarar 

biogasanläggningarna sällan för själva. Oftast kontrakteras en entreprenör som sköter den delen. 

(Jarvis & Schnürer, 2009). De kapitel som följer beskriver förbehandling, rötning och hantering av 

rötrest mer ingående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4: Översikt över en biogasanläggning (modifierad efter Jarvis & Schnürer, 2009, med tillstånd). 

2.6 Förbehandling  
För att substrat, som ska rötas, ska bli mer lättillgängligt för mikroorganismer i rötkammaren och för 

att effektiviteten i biogasprocessen ska förbättras krävs ofta någon form av förbehandling. 

Förbehandling görs även för att sortera bort material, som inte är önskat, till exempel plast och 

metall, samt för att sönderdela avfallet för att minska driftproblem (Bohn m.fl., 2010). Resultatet av 

förbehandlingen är två olika fraktioner: accept och rejekt, där accept är den del som går vidare i 

processen och rejekt den del som avskiljs och ofta förbränns (Hansen m.fl., 2007).  
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Figur 2.6: Skruvpress från Läckeby Water (Läckeby Water, 
2011a, med tillstånd). 

Figur 2.5: Principskiss över funktionen hos en skruvpress  
(modifierad efter Hansen m.fl., 2007, med tillstånd). 

Den typ av förbehandling som fordras beror på hur mycket föroreningar materialet innehåller samt 

hur avfallet har samlats in, i plastpåsar eller papperspåsar till exempel. Föroreningar bör i stor 

utsträckning tas bort innan materialet når biogasreaktorn för att dels undvika driftproblem men även 

i slutändan ge en produkt i form av biogödsel, som är godkänd för att användas i lantbruket (Hansen 

m.fl., 2007).  

Nedan presenteras olika förbehandlingstekniker. För att uppnå optimala processförhållanden 

tillämpas vanligen en kombination av dessa. 

2.6.1 Separation 
Det är viktigt att separera bort oönskat material för att undvika driftproblem. Tunga partiklar och 

föroreningar kan ackumulera i botten på rötkammaren och skada omrörare och pumpar. Lättare 

fraktioner som plast kan bilda flytlager i rötkammaren, som förhindrar effektiv omrörning (Lissens 

m.fl., 2001). Separering kan ske på olika sätt beroende på vad som skall tas bort.   

Sedimentation och Flotation 

Sedimentering i samband med homogenisering eller i specifika sedimenteringstankar används för att 

avskilja tungt material, som då sjunker till botten. Samtidigt bildas ett ytskikt av lätt material som till 

exempel plast, som därmed också kan separeras, medan mellanfraktionen går vidare till rötning. 

Även sandfång, som traditionellt används vid avloppsreningsverk, används för att avskilja grus, sand 

samt annat tungt material (Bohn m.fl., 2010).   

Skruvpress 

Skruvpressar används då substratet innehåller stora mängder oönskat material. Skruvpressen består 

av en cylinder med små hål över hela ytan, där organiskt material, framförallt vätska och små 

partiklar, går vidare som accept och plast, papper och metall går genom cylindern som en 

rejektfraktion (figur 2.5-2.6). Det tryck som skruvpressen applicerar på avfallet påverkar fördelningen 

av organiskt material i de båda fraktionerna (Hansen m.fl., 2007).  

 

Sil och sikt 

För att separera material med olika partikelstorlek kan olika typer av siktar och silar användas. En 

skivsikt kan separera lätta och stora objekt som till exempel plast och papper från tyngre och mindre 

objekt, mestadels organiskt material men även oönskat material som till exempel grus. En skivsikt 

består av flera parallella skivor med ett specifikt mellanrum (figur 2.7). Stora, lätta material rullar 

ovanpå och transporteras till kanten av skivsikten, medan små och tyngre material faller genom 
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skivorna (Hansen m.fl., 2007). En trumsil separerar fasta partiklar och fibrer från vätska (figur 2.8). 

Trumsilen består av en perforerad trumma med en transportskruv som ska föra ut avskilda partiklar 

ut ur trumman. Under passagen genom trumman silas vätskan genom trummans perforering och 

hamnar i ett underliggande tråg. För att förhindra igensättning av trummans perforering kan 

trumsilen förses med en roterande borste och spolrör (Läckeby Water, 2011b).  

 

Magnetseparation 

Metallavskiljning är ett steg för att ta bort föroreningar i substratet och säkerställa en fortsatt 

automatiserad process (Mobergs processkontroll AB, 2011a). Till exempel kan överbandsmagneter 

användas, som fångar upp och samlar ihop magnetiskt material, som sedan kan avlägsnas (Mobergs 

processkontroll AB, 2011b). 

Hansen m.fl. (2007) har gjort försök, där metall avskilts från krossat material med hjälp av en magnet. 

För att få en bra separation av metall krävs det dock att materialet som behandlas är av hög kvalité, 

helst utan innehåll av till exempel plast. 

2.6.2 Spädning och homogenisering 
Vid våtrötning, som är det mest frekvent förekommande alternativet vid rötning, krävs ofta någon 

form av spädning av inkommande material. För att justera substratets vattenhalt kan spädning ske 

med vatten eller flytande substrat (Deublein & Steinhauser, 2011).  

För att göra substratet så enhetligt som möjligt görs en homogenisering av materialet i samband med 

spädning. Målet vid homogenisering är att så mycket som möjligt av det organiska materialet ska 

lösas i vätska och på så sätt göras mer lättillgängligt för mikroorganismer. Homogenisering kan 

utföras med hjälp av exempelvis en pulper, där substratet späds med vatten under omrörning. En bra 

homogenisering innebär bland annat en minskning av materialets partikelstorlek, vilket kan utföras 

med en skärande pump (Bohn m.fl., 2010).  

2.6.3 Sönderdelning 
För att reducera mekaniska problem och göra materialet pumpbart krävs i vissa fall en 

sönderdelning. Sönderdelningen av det organiska materialet medför att dess specifika yta ökar, vilket 

gör materialet mer tillgängligt för mikroorganismerna (Bohn m.fl., 2010). Behandlingstiden i 

rötkammaren kan kortas med ett mer finfördelat och homogent material och dessutom kan mer 

biogas utvinnas per mängd behandlat substrat (Held m.fl., 2008). Enligt EU:s förordning av animaliska 

biprodukter (2011), krävs att biogasanläggningar, som behandlar animaliska biprodukter, som 

Figur 2.7: Principskiss över en skivsikt (modifierad efter Hansen m.fl., 2007, 
med tillstånd). 

Figur 2.8: Trumsil från Läckeby Water (Läckeby Water, 
2011b, med tillstånd). 
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exempelvis slakteriavfall, ska sönderdela detta till en partikelstorlek <12 mm innan det hygieniseras. 

Sönderdelning av material sker med kvarnar och skärande pumpar.  

2.6.4 Hygienisering 
Biogasanläggningar, som behandlar material av animaliskt ursprung, till exempel slakteriavfall och 

gödsel, måste hygienisera sitt substrat (Jarvis, 2012). Detta görs för att minimera smittspridning via 

biogödseln. Vanligen utförs hygienisering genom termisk behandling, som bygger på grundläggande 

principer för avdödning av patogena mikroorganismer genom temperatur och exponeringstid. En 

metod är att pastörisera substratet, det vill säga värma upp det till minst 70oC under en timma vid en 

partikelstorlek på 12 mm. För att temperaturfördelningen ska vara enhetlig krävs att processen är 

totalomblandad. En ytterligare fördel med hygieniseringen är att värmebehandlat substrat oftast ger 

upphov till högre gasutbyten vid rötning jämfört med substrat, som inte har värmebehandlats. En 

hygieniskt likvärdig slutprodukt som vid pastörisering fås då materialet i rötkammaren hålls vid en 

temperatur på minst 52oC med en uppehållstid av 10 timmar (Norin, 2007).  

2.6.5 Värmeväxlare 
För att värma substrat vid hygienisering och för att återvinna värme från rötresten som lämnar 

rötkammaren används vanligen externa värmeväxlare i vilka substratet eller rötresten cirkulerar med 

hjälp av en pump. Externa värmesystem är lättare att rengöra och underhålla jämfört med interna 

värmesystem (Deublein & Steinhauser, 2011).  

2.6.6 Pumpar 
Pumpar krävs för att transportera substrat och slurry till och från olika delar av biogasanläggningen. 

Pumparna bör vara lättillgängliga så att de kan underhållas och bytas ut. De rörliga delarna på 

pumparna utsätts för stor påfrestning och måste bytas med jämna mellanrum. Olika pumpar 

används: skärande pumpar har knivar, som sönderdelar substrat, vilket lämpar sig i förbehandlingen, 

medan excenterskruvpumpar används för substrat med hög TS-halt och centrifugalpumpar för 

material med lägre TS-halt (Deublein & Steinhauser, 2011).  

2.7 Rötkammartyp 
En vanlig rötkammartyp för anaerob rötning är en kontinuerligt omrörd reaktor, så kallad CSTR 

(continously stirred tank reactor). I denna typ av rötkammare totalomblandas substratet med hjälp av 

olika typer av omrörningssystem (Weiland, 2010). Omrörning används för att få en homogen 

temperatur och substratkoncentration samt för att förhindra bildandet av flytlager på ytan och 

sedimentering i botten av tanken (Appels m.fl., 2008). Mekaniska omrörare kan delas in i 

långsamtgående och snabbgående omblandare. De långsamtgående karakteriseras av låg 

energiförbrukning och kontinuerlig drift. De snabbgående karakteriseras av hög energiförbrukning 

samt att de körs i intervaller, till exempel 15 minuter var tredje timma. Beroende på storleken av 

rötkammaren och vilken typ av substrat som behandlas kan upp till fyra omrörare krävas för att 

förhindra sedimentation och flytlager. Omrörning kan ske genom att den bildade biogasen blåses in i 

botten av rötkammaren och därmed ger upphov till omblandning. Gasomrörning är fördelaktigt 

genom att nödvändig utrustning kan placeras utanför rötkammaren, vilket underlättar underhåll. 

Dock kan det vara svårare att bryta upp flytlager med hjälp av gasomrörning (Weiland, 2010).  
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2.8 Hantering och användning av rötrest 
I biogasprocessen bryts inte allt organiskt material ner fullständigt till metan och koldioxid utan en 

biprodukt, kallad rötrest, blir kvar. Rötresten innehåller vatten, organiskt material, mikroorganismer 

och diverse näringsämnen. Denna näringsrika slutprodukt kan med fördel användas som 

gödningsmedel, så kallad biogödsel (Jarvis, 2012). Biogödseln kan delvis ersätta mineralgödsel inom 

jordbruket tack vare att det är ett snabbverkande organiskt gödselmedel (Avfall Sverige, 2012a). För 

att få använda rötresten som gödningsmedel måste den uppfylla kriterier avseende gränsvärden för 

innehåll av tungmetaller, sjukdomsalstrande mikroorganismer och synliga föroreningar (Jarvis, 2012). 

Innehållet av synliga föroreningar i biogödseln ska vara mindre än 0,5 viktprocent av TS. Med synliga 

föroreningar avses oönskat material, däribland plast, som är större än 2 mm.  Enligt 

certifieringsreglerna SPCR 120 kan biogödseln kvalitetssäkras genom att krav ställs på hela kedjan, 

från inkommande substrat genom processen till färdig produkt. Certifieringsreglerna anger villkor för 

certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för certifierad biogödsel (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2010). 

Rötrest produceras kontinuerligt under året och förvaras ofta på satellitlager på gårdar alternativt i 

gödselbrunn på biogasanläggningen för att under växtsäsongen spridas som näringsgödsel på 

lantbruk (Lukehurst m.fl., 2010). Rötresten innehåller stora mängder vatten, uppemot 90%, vilket 

innebär att koncentrationen av näring, såsom fosfor och kväve, är låg. Detta medför att kostnaden 

för transport, lagring och spridning av rötresten snabbt överstiger värdet av produkten. Avvattning av 

rötresten sänker kostnaderna för distribution samtidigt som det specifika värdet av näringen ökar. 

Naturligtvis tillkommer kostnader för avvattningsteknik samt att det avskiljda vattnet måste hanteras 

på något sätt (Dahlberg, 2011).  

Tekniker för att avvattna rötresten involverar bland annat kan skruvpressar och centrifuger 

(Dahlberg, 2011) oftast i kombination med tillsats av polymerer, som bidrar till sammanklumpning av 

partiklar som då får högre densitet och blir lättare att separera från vatten (Pell Frischmann 

Consultants, 2012). Tillsats av polymer har visat sig ge högre separationseffektivitet jämfört med 

avsaknad av polymer vid rötrestbehandling i centrifuger (Lukehurst m.fl., 2010). Dock är tillsats av 

polymer som ett processhjälpmedel inte tillåtet enligt certifieringsreglerna SPCR 120 (Henriksson 

m.fl., 2011). 
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3. Material och metod 

3.1 Problemkartläggning 
För att kunna genomföra en kartläggning av problem hos de tre ingående anläggningarna 

genomfördes anläggningsbesök och intervju med en person på respektive anläggning, en 

drifttekniker, en driftschef samt en processingenjör. Kompletterande frågor ställdes i vissa fall efter 

intervjutillfället och då även till ytterligare en person, en processchef. Intervjuerna utfördes i 

kombination med en rundvandring på anläggningen samt även på kontor på anläggningsområdet.  

Intervjuerna var av kvalitativ art, där frågorna förbereddes med syfte att ta upp stora delområden. 

Enligt Trosts (2005) definition var intervjuerna ostrukturerade i det avseende att inga fasta 

svarsalternativ till frågorna fanns utan svarsmöjligheterna var öppna, vilket innebar att den 

tillfrågade bestämde strukturen på svaret. Intervjuerna var strukturerade i det avseende att 

huvudfrågorna var förutbestämda och rörde ett specifikt ämne. Intervjuerna kännetecknades av 

relativt låg grad av standardisering enligt Trosts (2005) definition. Förvisso var huvudfrågorna i 

intervjuerna i detta arbete desamma, men olika följdfrågor ställdes beroende på karaktären av de 

svar som gavs (se bilaga A för de frågor som användes som underlag till intervjuerna). Dessutom var 

själva situationen då intervjun ägde rum olika från intervju till intervju och personerna som 

intervjuades hade olika bakgrund. De förberedda frågorna syftade till att få den intervjuade att 

beskriva anläggningen och de problem som förekom vid anläggningen. Kompletterande frågor 

ställdes efter intervjutillfället, via telefon eller mejl, för att förtydliga och räta ut frågetecken. En del 

av de data som presenteras i anläggningsbeskrivningarna i kapitel 3.1.1, i resultaten i kapitel 4.1 samt 

i diskussionen i kapitel 5.1 är hämtade från det pågående projektet WR 54 och refereras till 

Yngvesson m.fl. opubl.  

Nedan presenteras anläggningarna för att underlätta förståelsen av kommande kapitel. 

Anläggningsbeskrivningarna och resultaten av kartläggningen, som presenteras i kapitel 4.1, härrör 

från intervjuerna om inte annat anges. 

3.1.1 Anläggningsbeskrivningar 
Mängden inkommande substrat till anläggningarna varierar mellan 5 000 och 40 000 ton/år och 

utgörs av källsorterat matavfall, verksamhetsavfall, fettavskiljarslam och pumpbart avfall från 

livsmedelsindustrin (tabell 3.1). Två av anläggningarna utför rötning enligt mesofila 

temperaturförhållanden och en anläggning nyttjar termofila temperaturförhållanden (tabell 3.1). 
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Tabell 3.1: Översikt över substrat, inkommande mängder under år 2012 samt processtyp för de tre anläggningar som ingår i 
studien. Anläggningarna benämns nedan enbart efter ortnamn. De inkommande mängderna är från Yngvesson m.fl., opubl. 

 Substrat Inkommande 
mängd [ton/år] 

Processtyp 

Jönköping · Källsorterat matavfall i papperpåsar 
· Verksamhetsavfall* 

15 390 ** 

Falköping 
 

· Källsorterat matavfall i papperspåsar 
· Fettavskiljarslam  

5 190 Mesofil/våtrötning 

Borås 
 

· Källsorterat matavfall i plastpåsar 
· Verksamhetsavfall*  
· Pumpbart från livsmedelsindustrin 

40 521 Termofil/våtrötning 

* Kan vara förpackat livsmedel från butiker eller matavfall från storkök och restauranger. 
** Endast förbehandlingsanläggningen ingår i studien. 
 

Fördelningen av inkommande substrat skiljer sig åt mellan anläggningarna. Den största andelen 

inkommande substrat till Jönköping och Borås utgörs av källsorterat matavfall, medan det i Falköping 

till största del utgörs av pumpbart material (figur 3.1). 

 
 
Figur 3.1: Fördelning över inkommande substrat (våtvikt) för anläggningarna i Jönköping, Falköping samt Borås (Yngvesson 

m.fl., opubl). 

3.1.1.1 Jönköping Energi Biogas, Förbehandlingsanläggning, Jönköping  

Förbehandlingsanläggningen i Jönköping tar emot källsorterat matavfall från hushåll i papperspåsar, 

matavfall från restauranger och motsvarande verksamheter samt förpackat livsmedel till exempel 

mjölk. Allt inkommande avfall vägs och registreras. I figur 3.2 nedan ges en översiktsbild över 

anläggningen. 
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Figur 3.2: Översiktsbild över förbehandlingsanläggningen i Jönköping. 

Det inkommande fasta avfallet tippas ner i en tippficka, varefter det bearbetas med hjälp av fem 

skruvar och transporteras vidare. Flytande och halvflytande material, som är förpackat i 

engångsförpackningar av papper, plast och plåt, tas emot separat. Med hjälp av en hydraulisk press 

pressas förpackningarna, varvid det organiska materialet pressas ur och rinner ner i en uppsamlings-

behållare för att sedan pumpas vidare till en separeringsbassäng. Förpackningsmaterialet matas ut ur 

pressen och samlas upp i en container. Flytande, icke förpackat material kan antingen pumpas direkt 

till separeringsbassängen eller till tippfickan för att späda det fasta materialet. Även rent vatten och 

recirkulerat material används för att späda vid olika steg i processen. Systemet är slutet, vilket 

innebär att det vatten, som används, tas tillbaka och återanvänds i processen.  

I separeringsbassängen avskiljs bland annat plast och metaller genom sedimentation och flotation. 

Lätt material flyter till ytan och tungt material sjunker till botten. Här måste materialet vara relativt 

utspätt för att processen ska fungera. Mellanfraktionen skruvas vidare från separeringsbassängen till 

en dispergeringskvarn. Kvarnen sönderdelar materialet till en partikelstorlek av 12 mm genom att två 

malskivor roterar i hög hastighet mot varandra. Från kvarnen transporteras materialet till en 

bufferttank för mellanlagring. Slurryn innehåller i detta läge fortfarande mycket plast och annat 

oönskat material, som tas bort i två nästkommande steg med hjälp av ett trappstegsgaller och en 

silpress. Trappstegsgallret har en spaltvidd på 3 mm och gallrar bort plast och övriga föroreningar. 

Silpressen, som är en typ av skruvpress, består av en skruv som pressar materialet genom en silkorg 

med perforerade hål med en diameter av 8 mm. Rejekt från gallret och silpressen samlas upp i en 

container och går till förbränning.  

Efter separationsstegen når slurryn ytterligare en bufferttank, som ingår i hygieniseringssteget. 

Slurryn värms med ånga tills den har nått en temperatur på 70oC. För att slurryn ska kunna gå vidare i 

processen måste temperaturen ha varit 70oC under minst en timma. Från hygieniseringen går slurryn 

vidare till en av två bufferttankar, som fungerar som förvaringstankar och här doseras järnklorid för 

att binda svavelväte i den fortsatta processen. Från bufferttankarna hämtas den färdiga slurryn med 

tankbil för transport till Simsholmen, där rötningen sker.  
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3.1.1.2 Falköpings biogasanläggning, Falköping 

Falköpings biogasanläggning tar emot källsorterat matavfall från hushåll och storkök samt 

fettavskiljarslam. Källsorterat matavfall från hushåll inkommer i papperspåsar. En översiktbild över 

anläggningen ges i figur 3.3 nedan. 

 

Figur 3.3: Översiktsbild över biogasanläggningen i Falköping. 

Insamlat avfall körs först till en avfallsanläggning i närheten av biogasanläggningen. Där vägs avfallet 

och lastas om till en mobil mixervagn, som körs med traktor till biogasanläggningen. Matavfallet 

grovskärs i mixervagnen och späds med vatten. Om det är kallt ute och inkommande avfall frusit sker 

spädning med varmt rötslam direkt från rötkammaren. Avfallet i vagnen mixas under 20-30 minuter 

innan det tippas ner i en behållare. Skruvar matar in materialet i en pulperkvarn som består av en 

hålskiva med två roterande knivar. Här sker ytterligare spädning av materialet med vatten eller 

fettavskiljarslam. I pulperkvarnen körs fyra batcher avfall innan urtvättning av pulpern. Hårt och 

oönskat material som till exempel bestick och ben går ut till en rejekttvätt. Där tvättas det organiska 

materialet ur och vätskefasen går tillbaka i processen som spädvätska, medan det fasta rejektet går 

till förbränning.  

Från pulperkvarnen pumpas avfallet in till en bufferttank, där omblandning äger rum. Hit kan 

flytande organiskt avfall, som fettavskiljarslam pumpas in direkt utan att gå igenom pulpern. 

Bufferttanken hålls under konstant omrörning för att få en homogen slurry. Omrörning sker med en 

omrörare och med en skärande pump. Här tillsätts järnklorid för att hålla halten svavelväte nere. På 

botten i tanken bildas sediment av grus och annat material, som töms ut med jämna mellanrum. 

Slurryn pumpas vidare från bufferttanken in till rötkammaren, som är försedd med gasomrörning. 

Gasen, som bildas i rötkammaren, tas ut och en del av den blåses in vid botten av rötkammaren, 

vilket medför en cirkulation av vätskan. Gasen måste komprimeras innan den kan blåsas in i 

rötkammaren. I rötkammaren cirkulerar rötslammet över en värmeväxlare för uppvärmning. Biogas 

bildas genom en mesofil process vid en temperatur av 38oC.  

Rötresten pumpas till en rötrestsilo och vidare genom en sil med 3 mm hål för att få bort 

kvarvarande plast. Slutligen förs den silade rötresten till en skruvpress för avvattning som kräver 

tillsats av polymer för att nå en tillräcklig effekt. Efter avvattning har rötresten en TS-halt på omkring 

20%. Den avvattnade rötresten samlas i containrar, som hämtas av en entreprenör. 
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3.1.1.3 Borås Energi och Miljö, Sobacken Biogasanläggning, Borås 

Biogasanläggningen vid Sobacken tar emot källsorterat matavfall från hushåll, verksamhetsavfall från 

livsmedelsbutiker, storkök och restauranger samt pumpbart avfall från till exempel 

livsmedelsindustrin. Det utsorterade matavfallet från hushållen anländer i plastpåsar. Anläggningen 

har tre mottagningar och behandlingar av avfallet: SOR2, SOR3 samt en hall med två pumpar som tar 

emot flytande material. SOR2 tar emot och behandlar verksamhetsavfall, medan SOR3 till största del 

tar emot och behandlar källsorterat matavfall från hushåll. I figur 3.4 nedan ges en översiktsbild över 

anläggningen. 

 

Figur 3.4: Förenklad översikt över anläggningen i Borås. Flödena från förbehandlingsstegen är inte fixerade som figuren 
antyder. Till exempel kan material från SOR3 även ledas till bufferttank 2 (modifierad efter Martinsson, pers.medd.). 

I SOR2 tippas inkommande material i en mottagningsficka. Botten av fickan är försedd med fyra 

skruvtransportörer, vilka sönderdelar substratet och matar ut materialet till en transportskruv. 

Materialet genomgår sedan en grovmalning i en kvarn och går vidare till en bioseparator. Här löses 

materialet upp med processvatten och passerar ett galler, där flytande material, exempelvis plast, 

separeras. Materialet når sedan en luftad del där sten och tunga partiklar avskiljs. Materialet som 

avskiljts går till en rejektcontainer och det organiska materialet går vidare till bufferttank 2.  

I SOR3 mals avfallet ner i en krosskopa över ett band som leder till en blandarvagn. Nyligen har en 

magnetavskiljare monterats över bandet för att avskilja magnetiska material. I blandarvagnen, som 

ursprungligen är en ombyggd fodervagn med två omrörare, späds materialet med vatten och leds 

vidare med hjälp av skruvar till två skruvpressar. Det organiska materialet återfinns i pressvätskan 

och leds till bufferttank 1 (kan även ledas till bufferttank 2). Det fasta rejektet samlas i en container 

för att gå till förbränning. Flytande substrat pumpas direkt in i en av de två bufferttankarna. 

Bufferttankarna rörs om med en toppmonterad omrörare samt en recirkulationspump. På 

recirkulationsledningen sitter en skärande centrifugalpump samt en kvarn. 

Tidigare hygieniserades delar av det inkommande materialet, men eftersom rötningen sker med 

termofil process (53oC) under minst tio timmar fås en fullgod hygienisering. Hygieniseringstankarna 

används istället för uppvärmning av materialet för att gynna en förhydrolys i bufferttanken varvid en 
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ökad rötningsgrad i rötkammaren erhålls. Kapaciteten är dock inte tillräcklig för att allt material ska 

kunna förvärmas i hygieniseringsenheten, cirka 60 m3 per dag av totalt 140 m3 förvärms. 

Uppvärmningen sker genom cirkulation av substratet över en värmeväxlare, som värmer upp det till 

en förinställd temperatur i intervallet 50-70oC med uppehållstid på någon minut. 

Hygieniseringstanken är konisk i botten med ett utlopp på sidan för vidare transport till buffertank 1 

och sedan till rötkammaren. En gång i veckan slamsugs botten på hygieniseringstanken för att 

avlägsna grus och annat som sedimenterat.  

Det förvärmda materialet blandas med det icke förvärmda i bufferttank 1, varifrån rötkammaren 

normalt matas. Rötkammaren håller en temperatur på 53oC genom att utnyttja värmen från 

förvärmningen samt tillsatsvärme via en extern värmeväxlare. Omrörningen i rötkammaren sker 

mekaniskt med tre propelleromrörare. Producerad biogas leds ut i toppen på tanken. Rötresten tas 

ut i botten på tanken och pumpas till ett rötrestlager för efterrötning. Rötrestlagret är utrustat med 

en toppmonterad omrörare samt en cirkulationspump för att förhindra sedimentering. Rötrestlagret 

håller inte samma temperatur som rötkammaren utan ligger vid cirka 42oC och är anslutet till 

gassystemet. Från rötrestlagret pumpas rötresten till en gödselbrunn för vidare spridning på 

åkermark som biogödsel.  

3.2 Analys av substrat, rejekt och rötrest 
Prover på substrat och rejekt samt även på rötrest samlades in på anläggningarna i Borås och 

Jönköping och skickades för analys hos JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik; tabell 3.2). Data 

användes för att beräkna den teoretiska metanpotentialen för att på så sätt skatta hur stor del av 

substratets metanpotential, som återfinns i rejektet respektive rötresten. Metanpotentialen hos 

rötresten användes för att utvärdera hur väl processen fungerade. Innan analyserna genomfördes 

avskiljdes plast manuellt från alla prover. Plasten torkades och vägdes för att bestämma hur stor del 

av provet som bestod av plast rent viktmässigt. Proverna homogeniserades genom mixning innan 

analys.  

                     Tabell 3.2: Analyser och metoder för karakterisering av substrat och rejekt (Ascue Contreras, pers.medd). 

Analys Förkortning Metod 

Torrsubstans TS SS 02 81 13 
Glödförlust VS SS 02 81 13 
Totalt Kjeldahlkväve 
Organiskt kväve 
Ammoniumkväve 
Totalt kol 
Totalt fosfor 
Totalt kalium 
Totalt magnesium 
Totalt Kalcium 
Totalt natrium 
Totalt svavel 
Andel fett 

TKN 
Org-N 
NH4-N 
Tot-C 
Tot-P 
Tot-K 
Tot-Mg 
Tot-Ca 
Tot-Na 
Tot-S 

SS-ISO 13878 
SS-ISO 13878 
ISO 11732 och SIS 02 81 34 
SS-ISO 10694 
SS 28311 
SS 28311 
SS 28311 
SS 28311 
SS 28311 
SS 28311 
Official Journal of European 
communities, Part B, 1984 
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3.2.1 Provpunkter 
Från Borås skickades proverna med post, och en provmängd på cirka en liter per prov skickades för 

analys. Från Jönköping kördes proverna till JTI med bil och en något större provmängd kunde därmed 

skickas till analys. Proverna i Borås togs ut av undertecknad medan proverna i Jönköping togs ut av 

personal på förbehandlingsanläggningen. 

Borås, SOR3 

Substratprover från SOR3 togs efter en lätt krossning (provpunkt 1 i figur 3.5). En krosskopa krossade 

knappt ett ton substrat över golvet i mottagningshallen. Det krossade matavfallet omblandades med 

skyfflar och hälften avskiljdes, efter ytterligare omblandning av den återstående fraktionen fylldes en 

skottkärra av det krossade matavfallet genom att ett par skyffeltag togs på olika ställen i högen. Efter 

omblandning i skottkärran togs cirka 15 liter ut (figur 3.6) som omblandades och sönderdelades 

manuellt med en sax för att få ett homogent prov. Efter ytterligare omblandning och avskiljning 

skickades drygt 1 liter för analys.  

 

 

 

 

                         Figur 3.5: Provpunkter i SOR3 för uttag av substrat och rejekt. 

 

Figur 3.6: SOR3. Från vänster: Krosskopa krossar inkommande matavfall. Utvald mängd i skottkärra. Fraktion på cirka 15 
liter som finfördelats. 

En stor mängd rejekt togs ut från rejektcontainern i SOR3 (provpunkt 2 i figur 3.5) och efter 

omblandning avskiljdes cirka 15 liter, som manuellt sönderdelades och omblandades. Ett prov på 

drygt en liter togs från den återstående mängden. Figur 3.7 nedan visar proven från rejekt och 

substrat, som skickades till JTI för analys. 
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Figur 3.7: Från SOR3. Rejekt till vänster och substrat till höger. 

Borås, SOR2 

Prov på substrat från SOR2 togs ut efter en kvarn (provpunkt 1 i figur 3.8). Ungefär sju liter togs ut 

(figur 3.9), och blandades om och cirka en liter skickades för analys. Rejektet från SOR2 togs direkt 

från skruvtransportörerna, som transporterar rejekt till rejektcontainern (provpunkt 2 figur 3.8), 

ungefär sju liter togs ut (figur 3.9). Efter omblandning togs drygt en liter ut och skickades till JTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov på rötresten togs ur rötrestlagret på anläggningen. Rötrestlagret rörs om kontinuerligt och en 

liter prov togs från en tapp. 

Figur 3.8: Provpunkter i SOR2 (modifierad efter Holm, pers.medd, med tillstånd). 

Figur 3.9: SOR2. Från vänster: lättkvarnat substrat, rejekt från bioseparatorn. 
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Jönköping 

Rejektet från separeringsbassängen töms ut i en tom rejektcontainer varje morgon. Härifrån togs ett 

prov på cirka fem liter. Ett samlingsprov med material från det totala rejektet, rejekt från 

trappstegsgallret, separeringsbassängen och från silpressen blandades ihop till en någorlunda 

homogen fraktion om cirka fem liter. På inkommande substrat togs ett godtyckligt prov ut om cirka 

fem liter (figur 3.10). Ett prov på två liter rötrest togs ut från rötkammarens cirkulationsledning. 

3.2.2 Teoretisk metanpotential 
Analyserna av TS, VS, organiskt kväve och andel fett (tabell 3.2) användes för att beräkna den 

teoretiska metanpotential hos substrat, rejekt och rötrest. Beräkningarna gjordes enligt 

nedanstående formler (Ascue Contreras, pers.medd): 

Mängd fett:       [  ]      [            ]       [       ]       [
      

           
] 

* allt fett anses förbrännas vid 550
o
C, varför allt ger bidrag till VS-innehållet. (Ascue Contreras, pers.medd) 

Mängd protein:                 [
  

   
]                  [

      

           
] 

* på samma sätt som för fett (Ascue Contreras, pers.medd). 
 

Mängd kolhydrat:   

         [
     

           
]         [

     

           
]           [

     

           
]             [

     

           
]   

Metanpotential för fett:      [
      

           
]     [

   

      
]        [

   

           
]  

* X motsvarar respektive värde i tabell 3.3 nedan. 

Total metanpotential: 

      [
   

           
]           [

   

           
]             [

   

           
]         [

   

           
] 

Total metanpotential per ton VS: 
      [               ]

   [ ]    [       ]
       [

   

      
]  

 

Figur 3.10: Från vänster: inkommande substrat, rejekt från separeringsbassäng samt totalt rejekt från samtliga 
separationssteg. 
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                     Tabell 3.3: Olika substratkomponenters metanpotential (hämtat från Carlsson & Uldal, 2009). 

Substrat Metan [Nm
3
/ton VS] 

Fett 960 
Protein 510 
Kolhydrat 420 

 

Genom massbalanser beräknades hur mycket potentiell metan som förloras vid avskiljning av rejekt 

(figur 3.11). Inkommande substrat sattes till 1000 kg. Massbalanserna baserades på våtvikt.  

 

3.3 Utredning av utvecklingsmöjligheter  
Litteraturstudier och kontakter med fem olika leverantörer av biogasutrustning genomfördes för att 

undersöka vilka möjligheter och erfarenheter som för att lösa problem med separation av plast och 

rötbart material i rejekt. Insamlings- och förbehandlingstekniker undersöktes för att ta reda på vilka 

möjligheter det finns att på ett bättre sätt avskilja plast eller minska tillförseln av plast till 

biogasanläggningar. För att vidare studera hur rejekt kan hanteras, undersöktes hur provtagning av 

rejekt sker samt hur man genom alternativa tekniker kan minska mängden rötbart material i rejekt 

eller möjligen utvinna metan från rejekt. Till sist undersöktes även alternativa separations-

utrustningar.  

3.4 Kostnadskalkylering  
Under problemkartläggningen uttryckte man vid förbehandlingsanläggningen i Jönköping att 

separeringsbassängen inte fungerade optimalt och att man börjat undersöka alternativ ny utrustning: 

En pulper med rejektseparator från Cellwood Machinery, som beskrivs i kapitel 4.3.3. Med hjälp av 

Peter Waldenström, projektchef på Jönköping Energi Biogas, togs därför årliga drift- och 

underhållskostnader fram för den befintlig separationsutrustning. En genomsnittlig kostnad 

beräknades för att kunna jämföra med genomsnittliga drift- och underhållskostnader för en ny 

utrustning. Inköpspris, installations- och inkörningskostnader beaktades för ekonomin i att investera i 

ny utrustning.    

3.4.1 Befintlig utrustning 
För att en jämförelse mellan ny och befintlig utrustning skulle vara möjlig antogs följande: 

Figur 3.11: Översikt över massbalans för en separationsutrustning. 
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För att få en rättvis bedömning jämfördes en utrustning, som krävs för att hantera inkommande 

substrat och som ger en jämförbar utgående slurry. Detta innebar att ett byte till pulper och 

rejektseparator krävde ytterligare ändringar än att enbart ersätta separeringsbassängen. 

Dispergeringskvarn, trappstegsgaller samt transportskruvar mellan dessa behövde tas med i 

beräkningen för att få en jämförbar anläggningsdel. Separeringsbassäng, dispergeringskvarn, 

trappstegsgaller samt transportskruvar benämns hädanefter som befintlig utrustning.  

Direkta driftkostnader 

Här beaktades lönekostnaden för operatörer samt utrustningens energiförbrukning. Lokalkostnader 

lämnades utanför, då skillnaden i lokalkostnad för befintlig respektive ny utrustning ansågs vara liten.  

Indirekta driftkostnader 

Den enda indirekta kostnad som ansågs relevant var kostnaden för administrativt arbete och denna 

uteslöts ur beräkningen, eftersom byte till en ny utrustning inte skulle innebära några skillnader i de 

löpande administrativa kostnaderna. 

Kostnad för underhåll 

Underhållskostnader omfattades av lön, kostnad för lagerhållning av reservdelar samt inköp av 

reservdelar. Uppgifter om underhållskostnader fanns på anläggningen sedan ett par år tillbaka och 

ett årligt genomsnitt uppskattades. 

3.4.2 Nyinvestering 
De drift- och underhållskostnader som berör befintlig utrustning användes även för den nya 

utrustningen för att få en genomsnittlig årlig kostnad att jämföra med kostnaden för befintlig 

utrustning. Inköpspris, inkörnings- och installationskostnad togs fram med hjälp av leverantören av 

pulpern och rejektsepartorn: Cellwood Machinery i Nässjö i samråd med Peter Waldenström på 

Jönköping Energi Biogas.  

I dagsläget behandlas cirka 60 ton avfall om dagen på förbehandlingsanläggningen i Jönköping. På 

grund av befintlig utrustnings kapacitet och förutsättningar medför detta en drifttid på uppemot 10 

h/dag. För nya utrustningen ställdes kravet att klara en kapacitet på 30 ton/h. Jönköping har i 

dagsläget tillstånd att behandla 30 000 ton/år, vilket anses vara den mängd som kommer att bli 

aktuell att behandla i framtiden. Med cirka 260 produktionsdagar om året blir det ungefär 115 

ton/dag. För att kunna erhålla en rättvis beräkning och möjliggöra jämförbara drift- och 

underhållskostnader innebär en ny kapacitet på 30 ton/h cirka 4 h drifttid/dag. En utrustning med 

kapacitet att behandla 30 ton/h är dels mycket skrymmande och en omfattande investering. Av 

denna anledning togs ytterligare två alternativ fram: Ett som behandlar en mindre mängd avfall per 

timma under en längre tid, 20 ton/h under 6 timmar och ett med två parallella enheter, som vardera 

behandlar 15 ton/h.  
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4. Resultat 

4.1 Problemkartläggning 
Nedan presenteras resultat av kartläggningen av problem vid två biogasanläggningar samt en 

förbehandlingsanläggning. Kartläggningen baseras på erhållna intervjusvar. Det huvudsakliga 

problemet som identifierades rörde separation av oönskat material vilket innebar problem med plast 

samt rötbart material i rejekt. Övriga problem var slitage, låg servicevänlighet, outnyttjad utrustning, 

felaktig konstruktion av utrustning samt att anläggningarna upplever sina utrustningar som ett 

hopplock av delar, vars ursprungliga syfte varit avsett för andra applikationer. Problemens dignitet 

för funktionen av anläggningarna framgår av figur 4.1. Hädanefter används beteckningarna 

Jönköping, Falköping och Borås för att namnge respektive anläggning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Storleken och färgintensiteten på boxarna anger problemets storlek. Mörkare färg och större box innebär att 
problemet är av större grad. 

För att få en uppfattning om hur anläggningarna fungerar med avseende på antal driftstopp på ett år 

försöktes denna information inhämtas. Personal på anläggningarna registrerar till viss del antalet 

driftstopp på anläggningarna samt planerade timmar underhåll för utrustning (tabell 4.1), men 

genom att registreringsunderlagen skiljer sig åt markant är det svårt att genom dessa siffror avgöra 

hur anläggningarna fungerar sinsemellan.  

        Tabell 4.1: Antal planerade och oplanerade stopp under ett år vid respektive anläggning (Yngvesson m.fl., opubl). 

 

 

 

                       * Endast förbehandlingen. 

Jönköping angav stopp som tar i genomsnitt en halvtimma att få bukt med, medan Borås angav stopp 

som tar mycket längre tid, kanske uppemot en hel dag, att lösa, vilket tyder på att en gemensam 

definition av oplanerade driftstopp saknas. Falköping använde mest tid av de tre anläggningarna på 

  Jönköping Falköping Borås 

Oplanerade stopp antal/år 1566 17 12* 
Oplanerade stopp h/år 854 28 130* 
Planerat underhåll antal/år 12 34 4* 
Planerat underhåll h/år 116 293 48* 
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planerat underhåll och de hade också minst antal timmar oplanerade stopp. Borås och Jönköping 

använde färre timmar på planerat underhåll och istället fler timmar till oplanerade stopp. Falköpings 

biogasanläggning är dock avsevärt mindre än de övriga två anläggningarna samt att Borås endast 

angav stopp och underhåll för förbehandlingsdelen av anläggningen. 

4.1.1 Separationsutrustning 
Problem med separation visade sig vara gemensamt för anläggningarna. Två aspekter identifierades: 

 Problem att separera bort oönskat material från inkommande substrat. 

 Problem att för mycket rötbart material avskiljs och följer med ut som rejekt. 

Den senare aspekten identifierades endast för Borås, som en gång tidigare analyserat sitt rejekt med 

avseende på hur stor del av rejektet som bestod av matavfall. Att de övriga två anläggningarna inte 

upplever detta problem kan bero på att rejektet aldrig tidigare analyserats. Det är dock rimligt att tro 

att även de har problem med rötbart material i rejektet och då i synnerhet Jönköping, som inte 

tvättar sitt rejekt. Nedan beskrivs de separationstekniker som används vid de tre 

biogasanläggningarna med var och en sina problem. Därefter redovisas problematiken med plast och 

rötbart material i rejekt. 

4.1.1.1 Separeringsbassäng 

I Jönköping används en separeringsbassäng för att avskilja tunga fraktioner som metall och grus, 

genom sedimentation och lätta fraktioner bland annat plast genom flotation. Mellanfraktionen går 

vidare i processen. Rejekt ansamlas under en hel dag och rensas ut på morgonen dagen efter. 

Rejektfraktionen förs ut från separeringsbassängen genom att nivån i bassängen sänks och både det 

tunga och det lätta rejektet skruvas ut med hjälp av bottentransportörer. Den fraktion som inte är 

rejekt i separeringsbassängen, det vill säga slurryn, körs under tiden tillbaka till tippfickan, vilket 

innebär att inget annat kan tas emot i tippfickan under denna period.  

Materialet som passerar bassängen behöver en uppehållstid på ett par timmar för att uppnå en 

tillfredställande separation. I dagsläget är uppehållstiden cirka 20 minuter, varför separationen inte 

är optimal. Man är medveten om detta förhållande vid anläggningen, men på grund av att de 

mängder material, som kommer in till anläggningen inte kan lagras utan måste vidare i processen 

finns ingen annan utväg i nuläget. För att åtgärda detta krävs ny utrustning.  

Materialets TS-halt varierar merendels inom intervallet 12-18%, men variationen kan vara något 

större. För en optimal separation i separeringsbassängen är en låg TS-halt att föredra. Anläggningen 

har dock inte fokus på att optimera separationen utan på att producera en slurry med så hög TS-halt 

som möjligt. Detta innebär att man tappar i separationseffektivitet. 

4.1.1.2 Pulperkvarn med rejektseparation 

I Falköping används en pulperkvarn (figur 4.2), som ska sönderdela inkommande material med hjälp 

av två knivar och en hålskiva (figur 4.3) och avskilja tyngre material som sjunker till botten och går ut 

som rejekt. Rejektet tvättas för att ta tillvara på eventuellt organiskt material som följt med och 

vätskefasen går tillbaka till processen som spädvätska. Rejektet är generellt torrt och väl urtvättat 

från organiskt material. Ingen separation av lätt material, till exempel plast, sker i pulperkvarnen och 

inte heller i något efterföljande steg, vilket medför att en del av den plast som kommer in 

transporteras vidare i processen.  
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Figur 4.2: Pulperkvarnen vid Falköpings biogasanläggning (Falköping 
Kommunen, 2010, med tillstånd).            

Figur 4.3: Bilden visar den hålskiva som tillsammans med 
två knivar används i pulperkvarnen för att sönderdela 

inkommande material vid Falköpings biogasanläggning.            

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3 Bioseparator 

I SOR2 i Borås behandlas inkommande verksamhetsavfall i en bioseparator för att avskilja oönskat 

material. Bioseparatorn består av två separata komponenter, en upplösare och en separator (figur 

3.8). I upplösaren blandas substrat med vatten under kraftig omrörning. I separatorn avskiljs tunga 

föroreningar såsom sand, ben och metallbitar genom sedimentation och lätta föroreningar såsom 

kork, trä och plast genom flotation. Ett rensgaller fångar upp det flytande rejektet. Rejektet matas ut 

med skruvtransportörer, en för det tunga rejektet på botten och en för det flytande rejektet. Ett 

skovelhjul är placerat vid ytan nära skruvtransportören för att föra upp det flytande rejektet i 

transportören. Den flytande slurryn avleds till en pumpgrop och pumpas ut ur separatorn och vidare 

till en bufferttank.  

Materialet, som kommer in i separatorn silas mer eller mindre igenom utan någon uppehållstid alls. 

Enligt leverantören av bioseparatorn krävs en viss uppehållstid för att en bra sedimentation ska ske 

(Holm, pers.medd).  Samtidigt bör en bra virvel finnas i separatorn så att matavfallet kan hållas i 

mellanfraktionen och endast tungt material som metall och grus sedimenterar. I dagsläget fungerar 

inte denna virvel optimalt utan en del av matavfallet kan inte hållas i mellanfraktionen utan sjunker 

och transporteras med bottenskruvar ut till en rejektcontainer.   

4.1.1.4 Skruvpress 

För att avskilja oönskat material från utsorterat matavfall som inkommer i plastpåsar i SOR3 i Borås 

används skruvpressar. Skruvpressarna ger upphov till stora mängder rejekt, som delvis innehåller 

matavfall. Ungefär 40% av inkommande material avskiljs som rejekt, ibland ännu mer.  

I tabell 4.2 nedan ges rejektmängder, som de olika separationstegen genererat under 2012. Den 

totala rejektavgången från SOR2 är något underskattad, medan rejektavgången från SOR3 är något 

överskattad. Detta beror på att invägning och avtippning av inkommande material inte alltid sker på 

samma ställe. Vid tillfälliga stopp i SOR2 under 2012 tippades en del av det inkommande materialet 

som ursprungligen behandlas i SOR2 istället i SOR3. Trots detta vägdes materialet in som om det 

tippades i SOR2, vilket då medför något felaktiga värden för rejektavgången vid respektive 

separationssteg i Borås.  
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Tabell 4.2: Rejektmängder från de olika separeringsstegen vid anläggningarna under 2012. 

 Separationssteg Inkommande 
substrat [ton] 

Rejekt [ton] Rejektavgång 
[%] 

Jönköping Separeringsbassäng, 
trappstegsgaller, silpress 

10 926** 438*
/
** 4,0 

Falköping  Pulperkvarn 1 038** 27,3** 2,6 

Borås  
  

Bioseparator (SOR2) 
Skruvpress (SOR3) 

3 000 
22 000 

273 
11 600 

9,1 
53 

*Uppskattad siffra 
**Från Yngvesson m.fl., opubl. 

4.1.2 Plast 
Vid samtliga anläggningar är plast ett problem. Detta gäller framförallt mjuk plast, som är ”seg” och 

svår att sönderdela och avskilja. Plasten tar sig igenom separationssteg och bildar nystan, som 

orsakar driftproblem i utrustning vid anläggningen. Plasten ansamlas även i rötkammaren samt 

återfinns till viss del i rötresten, vilket kan äventyra kvalitén på biogödseln enligt SPCR 120 (SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010). Falköpings biogasanläggning är i dagsläget inte certifierat 

enligt SPCR 120 på grund av tillsats av polymer för avvattning av rötresten (Henriksson m.fl., 2011). 

I Jönköpings kommun samlas matavfallet in i papperspåsar, trots detta kommer det in mycket plast 

till anläggningen med tillhörande processproblem. Senaste året har dispergeringskvarnen, som 

används för att mala substratet till en partikelstorlek på 12 mm vid anläggningen, stannat vid ett 

flertal tillfällen på grund av att plast och annat oönskat material satt igen malskivorna. Problemet 

bottnar i att separeringsbassängen före kvarnen inte separerar i den utsträckning som är önskvärt. 

Detta leder till driftproblem i efterkommande processteg. Separeringsbassängen är inte det enda 

steget med uppgift att separera oönskat material utan även ett trappstegsgaller och en silpress har 

också denna funktion (figur 4.4).  

 

Figur 4.4: Flödesschema över separationssteg samt steg däremellan på förbehandlingsanläggningen i Jönköping. 

Trappstegsgallret och silpressen är placerade efter kvarnen för att bland annat avskilja plast. 

Anledningen till denna placering är att förlusten av organiskt rötbart material blir för stor om all 

separering sker före sönderdelningen, eftersom man inte tvättar sitt rejekt.  

Trots tre separata separationssteg finns det ändå plast i den slurry som skickas från förbehandlings-

anläggningen till Simsholmen för rötning. Våren 2012 tömdes en av de två rötkamrarna på 

Simsholmen för rengöring. Den hade då inte tömts sedan starten 2009. Stora plastkontaminerade 

volymer identifierades och efter avrinning kunde det konstateras att 180 ton plast hade befunnit sig i 

rötkammaren som har en total våtvolym på 2500 m3. Plasten hade alltså upptagit en avsevärd volym, 

som skulle kunnat utnyttjas för rötbart material.  

I Falköpings kommun samlar de precis som i Jönköping in matavfallet i papperspåsar. Även här 

kommer dock en hel del plast med in tillsammans med matavfallet. Rötkammaren tömdes nyligen för 

Separeringsbassäng Kvarn Bufferttank Trappstegsgaller Silpress 
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första gången på nio år. 150 m3 av rötkammarens totala våtvolym på 850 m3 upptogs av framförallt 

plast.  

I Borås uppskattar man att det finns ett halvmeter tjockt flytlager bestående av plast i rötkammaren. 

Detta medför ett volymbortfall på ungefär 110 m3. Rötkammaren har inte tömts sedan den byggdes 

2004. Detta indikerar att plast inte avskiljs till fullo i separationsstegen vid anläggningen. Det totala 

volymbortfallet kan dock uppgå till så mycket som 900 m3 baserat på skattningen av sedimenterat 

grus i botten på rötkammaren. 

En sammanställning av ackumulerad volym av bland annat plast samt årlig biogasproduktion och 

rötkammarvolym delges i tabell 4.3. Biogasproduktionen kan sedan starten av ackumulationen av 

bland annat plast antas ha minskat på grund av volymbortfallet. Med antagande att ansamlingen har 

varit linjär kan en årlig förlust i biogasproduktion uppskattas (tabell 4.3).  

    Tabell 4.3: Volymbortfall leder till minskad biogasproduktion. 

 Volym av bl.a. 
plast i röt-
kammaren [m

3
]  

Biogas-
produktion 
[Nm

3
/år] 

Rötkammar-
volym [m

3
]* 

Uppskattad förlorad 
biogasproduktion [Nm

3
/år] 

Falköping 150** 354 339*** 850 8 400 
Borås  900** 3 600 000*** 3 000 171 000 

*ungefärlig våtvolym (volym som innehåller det rötbara materialet, volymen för gas är bortdragen)  
**ackumulerat under nio års tid 
***Från Yngvesson m.fl., opubl. 

 

4.1.3 Rötbart material i rejekt 
Vid besöket i Borås upptäcktes att rejektcontainern, som samlar upp rejekt efter bioseparatorn i 

SOR2, innehöll en stor mängd matavfall. Tidigare analys av rejektet från skruvpressen i SOR3 visade 

att 65% av rejektet bestod av matavfall, vilket istället för att rötas gick till förbränning. Dessutom 

innebär den stora mängden rejekt (tabell 4.1), omfattande kostnader, då anläggningen måste betala 

för att skicka rejektet till förbränning.  

I Jönköping och Falköping har inga mätningar gjorts på rejektet. I Jönköping samlas rejekt från de 

olika separationsstegen i en och samma container, vilket medför att ingen separat mätning på hur väl 

de olika separationsstegen avskiljer oönskat material kunnat göras. I Falköping tvättas rejektet från 

pulperkvarnen och tvättvätskan går tillbaka i processen som spädvätska för att minimera förlusten av 

organiskt material.  

Anläggningarna framhåller att en stor svårighet är att få fram representativa prov av rejekt, då 

sammansättningen av inkommande material varierar mycket. 

4.1.4 Slitage 
Samtliga anläggningar upplever problem med stort slitage på utrustningen. Felaktigt inkommande 

material, som till exempel metall och grus, medför påfrestningar på utrustningen som inte är 

konstruerad för att behandla denna typ av material. Dessutom är matavfallet i sig korrosivt och dess 

lakvatten sliter på utrustningen. 

Pulperkvarnen i Falköping har använts i tio år och är ursprungligen byggd för ett kryssningsfartyg 

men senare ombyggd för att kunna behandla matavfall. Felaktigt inkommande material medför stort 
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slitage på pulperkvarnen vilken kräver mycket underhåll. En gång i månaden måste knivarna bytas ut 

och ungefär var femte månad byts hålskivan. När knivarna och hållskivan är som mest slitna bildas ett 

avstånd dem emellan, vilket medför att bestick, tyg, plast och annat oönskat material fastnar och 

pulperkvarnen stannar.  

Grus är, enligt Borås, en av de värsta bovarna som bidrar till slitage. Grus är svårt att avskilja och 

sliter på utrustningen i anläggningens förbehandlingsdel. I Borås försöker man eliminera en del grus 

via hygieniseringsenheten som föregår rötkammaren. Uppvärmning av slurryn medför att grus 

sedimenterar i hygieniseringstanken. Dock har hygieniseringsenheten inte tillräckligt stor kapacitet 

för att all slurry ska kunna behandlas här. Ungefär 60 m3 per dag av totalt 140 m3 värmebehandlas i 

hygieniseringsenheten.  

Anläggningarna upplever att det dagliga slitaget på utrustningen medför stora kostnader för bland 

annat reservdelar och personaltid, som ibland utgör den största kostnaden av övriga drift- och 

underhållskostnader. 

4.1.5 Övriga problem 
 

4.1.5.1 Konstruktion 

I Falköping upplever man problem med att partiklar och grus sedimenterar i botten av 

homogeniseringstanken. De bottentömmer därför tanken med jämna mellanrum. Dock är botten på 

homogeniseringstanken plan och med enbart en liten öppningsficka på lågpunkten på tanken är det 

svårt att få med alla sedimenterade partiklar ut och i förlängningen krävs en årlig rengöring.  

I SOR3 i Borås når inkommande material en blandarvagn och transporteras därifrån med hjälp av två 

transportskruvar vidare till skruvpressarna. De två transportskruvarna är placerade med en relativt 

brant lutning, vilket ställer stora krav på TS-halten av substratet. För låg TS-halt innebär att skruvarna 

inte får tag på substratet. TS-halten måste därför hållas relativt hög för att skruvarna ska få med sig 

materialet. Samtidigt krävs en viss mängd vatten för att det organiska materialet ska frigöras och den 

mesta spädningen måste ske efter transportskruvarna för dessa ska kunna föra med sig materialet 

vidare. Transportskruvarnas lutning är i dagsläget inte optimal och regleringen av vattentillförseln till 

blandarvagnen är ej optimerad. 

4.1.5.2 Outnyttjad utrustning 

I Borås har man en värmeväxlare för att utvinna värme ur rötresten, som lämnar rötkammaren. I 

dagsläget nyttjas inte denna enhet, eftersom anläggningen inte anser sig ha något att kyla rötresten 

med, vilket innebär att energi går förlorad.  

4.1.5.3 Låg servicevänlighet 

Personal vid anläggningarna i Jönköping och Borås anser att utrustningen har mycket låg 

servicevänlighet genom svårigheter att komma åt viss utrustning och att plocka isär enheter som 

behöver servas. Anläggningarna upplever att utrustningen inte är byggd för att servas utan förväntas 

hålla i evighet.  

4.1.5.4 Hopplock av utrustning 

Vid samtliga anläggningar upplever personalen att deras anläggning är ett hopplock av olika 

utrustningar, som de själva till viss del varit med och utvecklat efter egna behov. En del av 
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utrustningarna är inte specifikt avsedda för att användas vid en biogasanläggning för behandling av 

matavfall utan har ursprungligen tillverkats för en annan applikation. I Borås nyttjar man till exempel 

en fodervagn, som traditionellt används i lantbruket, men som byggts om för att fungera som 

blandarvagn i förbehandlingen vid anläggningen. Blandarvagnen har medfört stora problem på grund 

av felaktigt inkommande material vilket har inneburit frekventa stopp. Sedan installationen av en 

krosskopa i steget innan blandarvagnen har antalet stopp minskat i blandarvagnen, nu fastnar 

materialet istället i krosskopan, som dock är mer lättillgänglig och stoppen kan åtgärdas lättare.  

4.2 Analys av substrat, rejekt och rötrest 

4.2.1 Analysresultat 
TS-halten för samtliga substrat- samt rejektprover från Borås låg i spannet 25-30% (tabell 4.4). 

Anmärkningsvärt är att TS-halten för rejektet från bioseparatorn var lägre än för inkommande 

substrat, vilket tyder på att en del av det tillsatta vattnet till bioseparatorn följer med utgående 

rejekt. Rejektproverna från Jönköping hade en TS-halt omkring 30% vilket var högre än för 

inkommande substrat (tabell 4.4). Både Borås och Jönköping hade likvärdiga resultat gällande 

rötresten, möjligen var VS-halten något högre i rötresten från Jönköping (tabell 4.4). 

Tabell 4.4: Analysresultat av prover från Borås och Jönköping som ligger till grund för beräkningar av metanpotential (TS-, 
VS-halt, organiskt kväve och andelen fett). Samlingsprov står för rejektprovet från separeringsbassäng, trappstegsgaller 
samt silpress. 

       Borås    

        Analys Skruvpress 
Substrat* 

Skruvpress 
Rejekt* 

Bioseparator 
Substrat 

Bioseparator 
Rejekt* 

Rötrest 
 

TS  [%] 29 30 30 25 3,5 
VS [% av TS] 89 88 93 93 65 
Organiskt kväve [kg/ton]  6,2 7,7 9,7 8,6 1,4 
Fett [% av TS] 12 11 29 26 4,9 

  Jönköping   

       Analys Substrat  
 

Rejekt (Samlingsprov)* Separerings 
bassäng* 

Rötrest 

TS  [%] 20 32 30 3,3 
VS [% av TS] 94 96 95 74 
Organiskt kväve [kg/ton]  7,9 14 10 1,9 
Fett [% av TS] 31 21 23 5,7 

* innebär exklusive plast, i de övriga proverna detekterades ingen plast.  
 

Den teoretiska metanpotentialen i substrat- och rejektfraktionerna sträckte sig mellan 480 och 630 

Nm3/ton VS (tabell 4.5). Högsta metanpotentialen förelåg för inkommande substrat i Jönköping och 

lägst för rejektfraktionen avskild med skruvpressar (tabell 4.5). Metanpotentialen för samtliga 

rejektprover låg nära metanpotentialen för respektive substrat. Störst skillnad mellan metanpotential 

hos rejekt och substrat återfanns för proverna från Jönköping (tabell 4.5).  
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Tabell 4.5: Teoretisk metanpotenial hos proverna från Borås och Jönköping. Saml. står för rejektprovet från 
separeringsbassäng, trappstegsgaller samt silpress. 

Teoretisk metanpotential 

 

PROV 
Fett 
[kg/ton] 

Protein 
[kg/ton] 

Kolhydrat 
[kg/ton] 

Från fett 
[Nm

3
/ ton] 

Från 
protein 
[Nm

3
/ ton] 

Från 
kolhydrat 
[Nm

3
/ton] 

Total 
[Nm

3
/ 

ton] 

Total  
[Nm

3
/ton 

VS] 

    Borås     

Substrat* 
Skruvpress 
 

 
35 

 
39 

 
180 

 
34 

 
20 

 
77 

 
131 

 
510 

Rejekt* 
Skruvpress 
 

 
32 

 
48 

 
190 

 
31 

 
25 

 
78 

 
134 

 
510 

Substrat 
Bio-
separator 
 

 
86 

 
61 

 
130 

 
83 

 
31 

 
56 

 
170 

 
610 

Rejekt* 
Bio-
separator 
 

 
67 

 
54 

 
110 

 
64 

 
28 

 
48 

 
140 

 
600 

Rötrest 1,7 8,8 12 1,6 4,5 5,2 11 480 

    Jönköping     

Substrat 
 

63 49 78 60 25 33 118 630 

Rejekt* 
Saml. 
 

 
68 

 
86 

 
150 

 
65 

 
44 

 
64 

 
173 

 
560 

Rejekt* 
Sep. 
bassäng  
 

 
68 

 
65 

 
150 

 
65 

 
33 

 
63 

 
161 

 
560 

Rötrest 1,9 12 11 1,8 6,1 4,5 12 490 

* innebär exklusive plast, i de övriga proverna detekterades ingen plast. 
 

I samtliga prover uppmättes andelarna matavfall och plast i viktprocent. Rejektproverna från Borås 

och Jönköping bestod till största delen av matavfall, 51-80%, medan resten bestod plast. Störst andel 

matavfall hade rejekt avskilt med skruvpressar, där 80% av provet bestod av matavfall och 20% 

utgjordes av plast. I substratproverna var andelen matavfall högre, 97-100%, och en mindre del 

utgjordes av plast. I rötrestproverna observerades ingen plast. 

4.2.2 Förlust av metan i rejekt 
Figur 4.5a-c visar massbalanser för respektive separation. Till skruvpressarna i SOR3 tillsätts vatten 

som spädmedium, både innan skruvpressarna samt till skruvpressarna (figur 4.5a). Det råder ungefär 

ett 1:1 förhållande mellan inkommande mängd substrat och utgående mängd slurry för SOR3 (figur 

4.5a). I SOR2 tillsätts lika stor mängd vatten som substrat till bioseparatorn. Förhållandet mellan 

inkommande substrat och utgående slurry är ungefär 1:2 (figur 4.5b). I Jönköping råder 1:1 

förhållande mellan inkommande substrat och tillsatt vatten samt ett 1:2 förhållande mellan 

inkommande substrat och utgående slurry (figur 4.5c). 
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Figur 4.5.a: Massbalans över SOR3 i Borås. Vatten tillsätts till blandarvagnen innan 
skruvpressarna samt till skruvpressarna. Värdena som anges är ungefärliga våtviktsvärden, 
baserat på år 2012; b: Massbalans över SOR2 i Borås. Vatten tillsätts till bioseparatorn, ungefär 
lika stor mängd som inkommande substrat. Värdena som anges är ungefärliga våtviktsvärden, 
baserat på år 2012; c: Massbalans över förbehandlingen i Jönköping. Oklart vart spädvattnet 
tillsätts. Värdena anges som ungefärliga våtviktsvärden, baserat på en kortare period (en 
månad). 
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Tillsatt vatten antas hamna i slurryn. Detta antagande är rimligt, då den skruvpress som används i 

SOR3 i Borås samt den silpress som används i Jönköping pressar ut upplöst organiskt material i 

vätskeform som accept. Rejektet är relativt torrt. För bioseparatorn i SOR2 i Borås är detta antagande 

mindre motiverat men antas likväl med avseende att förenkla beräkningarna. Allt vatten, som tillsätts 

till processen hamnar inte enbart i slurryn utan en viss del återanvänds i processen. Detta förhållande 

har inte hanterats i beräkningarna. 

Den procentuella förlusten av metan varierade mellan 6 och 42% (tabell 4.6). Vid ett ton 

inkommande substrat i SOR3 i Borås avskiljdes cirka 500 kg som rejekt (gäller för 2012 och kan se 

annorlunda ut från år till år). I detta rejekt återfanns 42% av inkommande substrats metanpotential. 

Metanförlusten var lägre för separation med bioseparator samt en kombination av 

separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress (tabell 4.6). 

        Tabell 4.6: Översikt över metanutbytet för rejekt och substrat. 

* Separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress. 
** Anläggningen har ingen mätning på mängden rejekt, siffran är tagen från massbalansen i figur 4.6c ovan. 

4.3 Utredning av utvecklingsmöjligheter  

4.3.1 Plastföroreningar  

4.3.1.1 Insamlingsmetoder  

I en studie av Henriksson (2010) skickades enkäter angående insamlingstekniker av matavfall till 133 

kommuner som då tillämpade källsortering av matavfall. Av 90 kommuner, som svarade, var det 78 

stycken som samlade in matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker. I 54 av de 78 

kommunerna samlades matavfall in i papperspåse i hushållen. 12 kommuner använde sig av 

plastpåse och 8 av bioplastpåse. Resterande 4 kommuner använde sig av en kombination av antingen 

papperspåse/plastpåse eller papperspåse/bioplastpåse. 

Plastpåsar, bioplastpåsar och övrig plast som felaktigt sorterats ut som matavfall ger upphov till 

problem i processen på biogasanläggningarna. Plasten är seg och fastnar på omrörare och i pumpar. 

Papperspåsar orsakar mindre problem av denna typ då de är skörare och lättare kan sönderdelas till 

finare fragment. När det gäller hantering innan avfallet kommer till biogasanläggningen orsakar 

däremot plastpåsar färre problem jämfört med papperspåsar och bioplastpåsar. Plastpåsarna är 

tåliga och förhindrar läckage till skillnad från papperspåsar och bioplastpåsar, som trots att de 

förvaras i ventilerade kärl, lättare kan drabbas av genomblötning, flugor och mögel (Henriksson m.fl., 

2010).  Användandet av papperspåsar har dock visat sig ge en ökad utsortering av matavfall. Den 

utsorterade mängden matavfall i papperspåsar är cirka 50% större än vid sortering i plastpåsar (tabell 

4.7). Skillnaden är mindre om man jämför de insamlade mängderna. Detta beror på att vatten 

avdunstar i högre grad vid användandet av papperspåsar jämfört med plastpåsar. Indunstandet av 

 Metanpotential i 1 ton 
substrat [Nm

3
] 

Accept/rejekt 
[%/%] 

Metanpotential 
i rejekt [Nm

3
] 

Förlust** 
[%] 

Skruvpress (SOR3) 130 50/50 54 42  
Bioseparator (SOR2) 170 ca 90/10 11 6  
Kombination* 
(Jönköping) 

120 ca 92/8** 10 8  
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vatten är fördelaktigt i det avseende att avfallet får högre torrsubstanshalt och mindre mängder 

behöver transporteras till biogasanläggningen (Avfall Sverige, 2010).    

       Tabell 4.7: Mängden utsorterat samt insamlat matavfall från hushåll i Sverige (hämtat från Avfall Sverige, 2010). 

Påstyp Insamlad mängd 
[kg/hushåll]  

Viktminskning [%] Utsorterad mängd 
[kg/hushåll] 

Antal 
kommuner 

Papper 135 27 185 32 
Plast 120 2 122 15 

 

Även om en övergång till insamling i papperspåsar i samtliga kommuner i Sverige hade minskat 

mängden inkommande plast till biogasanläggningarna hade det inte eliminerat plasttillförseln helt. 

Plast kommer även in från insamling av matavfall från butiker i form av plastförpackat eller inplastat 

livsmedel (Henriksson, 2010). 

4.3.1.2 Förbehandlingstekniker för plastavskiljning 

Det finns få, om knappt någon sammanställning om hur väl dagens förbehandlingsteknik vid 

biogasanläggningar avskiljer plast. Levén m.fl. (2012) har gjort en förstudie över förekomst av 

mikroplaster, plast <2 mm, i biogasprocesser. Informationen var dock begränsad för hur mycket plast 

undersökta förbehandlingstekniker kunde avskilja. Branschorganisationen Avfall Sverige har under 

våren 2013 satt upp en handlingsplan: Handlingsplan för plast som synliga föroreningar med 

delmålet att undersöka hur väl SPCR 120 certifierade anläggningars förbehandlingssystem avskiljer 

plast samt vilken typ av plast som separeras bäst respektive sämst med dagens teknik (Avfall Sverige, 

2013).  

4.3.2 Rejekt 
Rejekt från biogasanläggningarna går ofta till förbränning, vilket medför att det rötbara materialet, 

som avskiljts med rejektet, inte behandlas biologiskt. I Sverige har 16 nationella mål för miljökvalitet 

antagits av riksdagen (Biogasportalen, 2013b). Ett av målen heter ”god bebyggd miljö” och omfattar 

bland annat delmålet att vi i Sverige senast år 2010 skulle ha återvunnit minst 35% av matavfallet 

från hushåll, restauranger, storkök och butiker genom biologisk behandling, det vill säga rötning eller 

kompostering (Biogasportalen, 2013b). Målet uppnås inte utan ungefär 24% av matavfallet från 

hushåll, restauranger och butiker omhändertogs biologiskt under 2010 (Miljömål, 2013). Nytt 

etappmål är att minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras 

ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och minst 40% ska behandlas så att även 

energi tas tillvara. Insatser ska vidtas så att detta sker senast 2018 (Miljömål, 2012). För att lyckas 

med detta krävs inte bara en insats för att matavfall ska sorteras ut, utan även en insats för att 

minska mängden matavfall i rejekt för att undvika att dess näringsämnen hamnar i 

förbränningsaskan.  

4.3.2.1 Provtagning av rejekt 

Ingen av anläggningarna i studien analyserar regelbundet sitt rejekt som en utvärdering av hur väl 

separationen på anläggningen fungerar. Carlsson (pers.medd) hävdar att för att få ett homogent 

rejektprov bör ett första uttag omfatta en stor provmängd. Bäst är om uttaget sker över en 

tidsperiod som ger delprover till ett samlingsprov. Ur detta samlingsprov uttas en representativ 

delmängd. Om delmängden innehåller stora bitar kan man för hand med hjälp av en sax 

homogenisera det innan vidare provberedning.  



46 
 

 

 

la Cour Jansen m.fl., (2004) har utvecklat en provtagningsmetod för inhomogent substrat vilken kan 

appliceras på rejekt (figur 4.6). En stor mängd, 3000 kg, placeras ut på en ren betongplatta och 

slumpmässiga prover tas ut med hjälp av en skyffel och lastas på en skottkärra. Avfallshögen sprids ut 

och fler prov tas ut till ett slutligt prov på 300 kg, dvs 10% av ursprungliga vikten. Detta mindre prov 

sönderdelas i två omgångar i en kvarn och sprids ut på ett plastskynke på golvet. Med hjälp av en 

skyffel blandas substratet och 20-30 kg samlas ihop slumpmässigt för vidare analys.  

4.3.2.2 Minska mängden rötbart material i rejekt  

Bohn m.fl. (2010) har gjort försök, där substrat har värmts från 20oC till 50oC innan det når en 

skruvpress. Detta gav upphov till att andelen fett i rejektet minskade och mer fett löste sig i 

vätskefasen och följde med ut som accept, vilket medförde att metanpotentialen i substratet 

utnyttjades i större utsträckning. Den extra energimängd man fick ut i form av mer metan var större 

än den energimängd som krävdes för att värma substratet 30 grader.  

4.3.2.3 Rejektbehandling 

Bohn m.fl. (2011) har undersökt om man genom satsvis torrötning kan ta till vara på den kvarvarande 

metanpotential som finns i rejektet på NSR biogasanläggning. Rejekt avskiljs på anläggningen i en 

skruvpress och tidigare mätningar hade visat att 30% av metanpotentialen i matavfallet fanns kvar i 

rejektet. Den satsvisa torrötningen utfördes genom att materialet lades i en reaktor, i detta fall en 

lakbädd, som översilades med vätska. För att vätskan skulle fördelas jämt i materialet krävdes en 

porös struktur hos lakbädden och därför undersöktes rötning av rejekt blandat med strukturmaterial. 

Försöken visade att tillsats av strukturmaterial påverkade rötningsprocessen positivt. Tillsatsen var 

nödvändig för att processen skulle fungera och ett metanutbyte på 100 Nm3/ton erhölls. 

Restprodukten som uppstod efter torrötning av rejekt och strukturmaterial hade ett lägre 

värmevärde motsvarande 1/3 av rejektets värmevärde. Rötresten ansågs därför inte vara en attraktiv 

produkt för förbränning utan vidare förädling i form av kompostering utfördes. Om rejekt ska 

Figur 4.6: Provtagningsmetodik för att få ett representativt prov på substrat 
eller rejekt. (modifierad efter la Cour Jansen m.fl. 2004, med tillstånd). 
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behandlas i den här typen av torrötningsprocess är det viktigt att rötresten blir en användbar 

produkt. Kraven på hygienisering och halt av tungmetaller uppnåddes genom kompostering av 

materialet. Däremot var halten av synliga föroreningar för hög och försök att sikta komposten med 

15 mm såll visade sig inte vara tillräcklig. 

4.3.3 Alternativa separationstekniker  
Nedan presenteras tekniker, som i dagsläget finns tillgängliga eller inom kort kommer att finnas 

tillgängliga på marknaden och som kan ses som alternativ till de problematiska 

separationsutrustningarna vid anläggningarna. Samtliga tekniker är helhetslösningar. 

4.3.3.1 Pulper med rejektseparator  

Cellwood Machinery i Nässjö marknadsför en HC-pulper med rejektseparator. HC-pulpern är en 

högkoncentrationsupplösare, där hushållssopor skonsamt processas genom upplösning med intern 

friktion. Soporna blandas med vatten till en slurry. Fördelen är, att när det organiska innehållet har 

lösts upp blir rejektet lätt att avskilja, eftersom rejektet inte sönderdelats i pulpern utan föreligger i 

större beståndsdelar. Hade inkommande substrat sönderdelats hade detta försvårat separeringen av 

plast, glas och plåt (Cedulf, pers.medd). 

Rejektet avskiljs i en rejektseparator, som är ansluten till HC-pulperns utlopp (figur 4.7). Det rötbara 

materialet passerar en silplåt, med anpassningsbar storlek på hålen, och pumpas till en bufferttank. 

Rejekt, som inte kan passera silplåten tvättas rent från organiskt material. Tvättvätskan återanvänds 

som spädvätska i processen (Cedulf, pers.medd). 

Analyser från en referensanläggning i Danmark, där matavfall sorterat i plastpåsar och avfall från 

livsmedelsbutiker tagits in, går mer än 95% av det inkommande organiska materialet till rötning. 

Slurryns innehåll av plast, metall och glas är mycket litet (figur 4.7) (Ek, pers.medd). Pulpern och 

rejektsepartorn är sedan ett år tillbaka installerad vid biogasanläggningen i Växjö, där enheterna 

fungerar enligt önskemål enligt Turesson (pers.medd). 

 

Figur 4.7: Skiss över pulpern och rejektseparatorn. Till höger: referensanläggning i Danmark visar goda avskiljningsresultat 
(modifierad efter Cellwood Machinery, 2011, med tillstånd). 

4.3.3.2 Waste Food Depacker  

Det danska företaget Haarslev Industries distribuerar en separationsutrustning: Waste Food 

Depacker. Den består av hammarkvarnar, som är speciellt anpassade för att avskilja rejekt i form av 

plast, tyg och andra sega, membranliknande material (figur 4.8). Kvarnens slagor arbetar mot ett såll 
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med 15-30 mm perforering. I kvarnen tillsätts spädvätska för att få en pumpbar slurry. Det organiska 

materialet slås sönder och passerar sållen, medan plast och liknande segt material inte kan passera 

perforeringen utan kastas ut till en rejektskruv. Innan rejektet lämnar rejektskruven sker en tvättning 

och avvattning genom pressning för att ta till vara på kvarvarande organiskt material, varefter 

rejektvattnet återförs till processen. Kvarnens motorström övervakas av ett styrsystem. Vid stigande 

ström öppnas en ventil för vattenspolning av rotorn och stiger strömmen ännu mer avbryts 

avfallstillförseln tills strömmen sjunkit (Hansen, pers.medd). 

 

En Waste Food Depacker är installerad vid SRV återvinning i Huddinge för förbehandling sedan 

knappt ett år tillbaka. Rejektet, som avskiljs med utrustningen, är enligt Rensvik (pers.medd) väl 

urtvättat och innehåller relativt lite synligt matavfall. Innan matavfallet når Waste Food Depacker på 

SRV används en kross för att öppna påsar och delvis sönderdela materialet samt en magnetseparator 

för att avskilja magnetiskt rejekt (Rensvik, pers.medd). 

4.3.3.3 REnescience 

REnescience är ett dotterbolag till DONG Energy med huvudkontor i Fredericia i Danmark. 

REnescience har arbetat fram en teknik som använder enzymer för att separera osorterat 

hushållsavfall till två olika delar, en bio-liquid, motsvarande slurry med TS-halt på omkring 15%, som 

innehåller det organiska materialet från avfallet och en fast fraktion med bland annat plast, metall 

och glas, som kan sorteras vidare (Wagner Jensen, pers.medd). 

Det första steget i processen är en värmebehandling samtidigt med en vattenspädning. I nästföljande 

steg adderas enzymer, vilket gör att den bionedbrytbara delen av avfallet omvandlas till vätska och 

på så sätt möjliggör en separation av plast, metall och glas (figur 4.9).  Separationen sker med hjälp 

av silar med anpassad storlek på hålen. Tekniken kräver ingen förbehandling som till exempel 

sönderdelning, eftersom plastpåsar och liknande öppnas tack vare den långsamma nötningen som 

påsarna genomgår inuti trummorna under processen (REnescience, 2013).  

Figur 4.8: Till vänster: Waste Food Depacker från Haarslev Industries. Till höger: hammarkvarnar som arbetar mot 
ett underliggande såll (Haarslev Industries, 2013, med tillstånd). 
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Figur 4.9: Principskiss över processen för tekniken REnescience (REnescience, 2013, med tillstånd). 

Enligt Wagner Jensen (pers. medd.) innebär tekniken mindre förlust av rötbart material jämfört med 

en sortering av brännbart och matavfall. Tekniken har testats i pilotanläggningar sedan 2009 samt 

nyligen i kommersiell skala och är inom kort redo för marknaden. Anläggningar i Nederländerna och 

Danmark har visat intresse för tekniken, men ännu finns ingen anläggning som använder tekniken 

från REnescience. Figur 4.10 visar de två slutprodukterna från behandling av osorterat avfall i 

REnescience, en fraktion bestående av bland annat plast samt en fraktion av bio-liquid motsvarande 

en slurry.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10: Till vänster den fasta fraktionen innehållandes bland annat plast. Till höger bio-liquid motsvarande en slurry 
(Wagner Jensen, pers.medd, med tillstånd). 

4.4 Kostnadskalkylering  

4.4.1 Befintlig utrustning 
Drift- och underhållskostnader för befintlig utrustning på förbehandlingsanläggningen i Jönköping 

togs fram för att kunna jämföra dessa med drift- och underhållskostnader för ny utrustning. Den 

största delen av den totala drift- och underhållskostnaden för befintlig utrustning bestod av löpande 

underhållskostnader, som med andra ord är kostnader för slitage (tabell 4.8). Kostnaden för totalt 

underhåll, där både löpande underhållskostnader och underhållskostnader för haveri ingår, utgjorde 

52% av den totala drift- och underhållskostnaden (figur 4.11).  
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                                        Tabell 4.8: Årliga drift- och underhållskostnader. 

 Kostnad [kr/år]  

Direkta driftkostnader: (1 064 000) 
Lön för operatör 549 000 
Kostnader för energiförbrukning 515 000 

Kostnad för underhåll (1 167 000) 
Löpande underhållskostnader 873 000 
Underhållskostnader för haveri 294 000  

Totala drift- och underhållskostnader 2 231 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den största bidragande orsaken till energikostnaden är kvarnen, som drar nästan hälften av den 

energi som den befintliga utrustningen förbrukar. Detta beror på den kraftfulla motor som kvarnen 

är utrustad med för att kunna mala ner stora bitar av inkommande material och för att kunna 

hantera felaktigt inkommande material.  

Trappstegsgallret, dispergeringskvarnen och separeringsbassängen stod för haverikostnaderna. 

Separeringsbassängens blåsmaskin havererade både under 2012 och i början av 2013, vilket bör ses 

som en ovanlighet. En blåsmaskin bör hålla upp till fem år, men på grund av bristande underhåll i 

detta fall krävdes ett mer frekvent byte. Det största bidraget till haverikostnaden kommer dock från 

trappstegsgallret som krävt mycket underhåll de senaste åren. Detta beror på felaktigt inkommande 

materialet som fastnar och orsakar glapp, vilket medför att utrustningen slits fortare än förväntat. 

Även kvarnen har krävt en del underhållskostnader för haverier, men den största kostnaden kvarnen 

bidrog med var de löpande underhållskostnaderna för slitaget. Kvarnskivorna slits i snabb takt och 

måste kontinuerligt ersättas med nya. En ytterligare stor orsak till de höga löpande 

underhållskostnaderna var slitaget på transportskruvarna vid anläggningen. 

Separeringsbassängen utgör en flaskhals jämfört med övrig befintlig utrustning (tabell 4.9) genom att 

den kräver lång körtid för att kunna behandla mängden inkommande substrat. 

 

 

Figur 4.11: Fördelning av drift- och underhållskostnaderna för befintlig 
utrustning för anläggningen i Jönköping.  
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                                   Tabell 4.9: Körtider för befintlig utrustning på förbehandlingsanläggningen i Jönköping. 

Utrustning Körtid/dag [h] 

Separeringsbassäng 
Blåsmaskin 
Bottenskruvar 
Rejektskruvar 
 

 
9 
9 
2 

Dispergeringskvarn 
Inmatare 
Kvarn 
 

 
4,5 
4,5 

Trappstegsgaller 
Galler 
Rejektskruvar 
 

 
2,5 
2,5 

Transportskruvar 
Rejektskruv (matarbunker) 
Rejektskruv (container) 
Övriga skruvar 

 
2 
4,5 
4,5 

 

4.4.2 Ny utrustning 
Inköp av ny utrustning visade sig vara mycket kapitalintensiv (tabell 4.10). I investeringskostnaden 

ingår pulper, rejektseparator, pump, diverse tillbehör samt montage, uppstart, utbildning och frakt. 

En investering i två mindre pulpers med tillhörande rejektseparatorer visade sig vara det mest 

kostsamma alternativet, medan en investering i en pulper av mellanstorlek, 20 m3, med två timmar 

längre körtid innebär en lägre investeringskostnad (tabell 4.10). De totala drift- och 

underhållskostnaderna för de olika alternativen var relativt likvärdiga. Pulpern med störst kapacitet, 

30 m3, gav en något lägre drift- och underhållskostnad (tabell 4.10) delvis på grund av den kortare 

körtiden.  

     Tabell 4.10: Investeringskostnad, körtid och totala drift- och underhållskostnader för olika alternativ av ny utrustning. 

Pulperstorlek [m
3
] Körtid [h]* Investering [kr] Totala drift- och 

underhållskostnader [kr/år] 

30 4 5 350 000 925 000 
20 6 4 870 000 1 055 000 
2 x 15 4 7 665 000 1 002 000 

             * en timme tillkommer på varje pulper på grund av rengöring, detta anges dock inte här. 

De totala drift- och underhållskostnaderna för respektive alternativ (figur 4.12) var avsevärt mycket 

lägre jämfört med befintlig utrustning. En orsak till detta kan vara att de nya utrustningarna har 

kortare körtid samt består av färre delar, vilket även innebär att färre delar utsätts för slitage. Det 

skall dock poängteras att det är svårt att uppskatta hur stort slitaget är samt vilka haverier som kan 

tänkas uppkomma och därmed vilka kostnadsmässiga följder dessa ger upphov till för de nya 

alternativen. Detta innebär därför att underhållskostnaderna för dessa kan vara underskattade 

(tabell 4.9 och figur 4.12). Energiförbrukningen för de tre olika alternativen var snarlika den för 

befintlig utrustning, det vill säga omkring 500 000 kr/år (figur 4.12).  
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En markant skillnad mot befintlig utrustning var dock det totala antalet timmar för driften av 

utrustningsalternativen (figur 4.13), som påverkar lön för operatör (figur 4.12). Befintlig utrustning 

krävde cirka 2500 årliga drifttimmar, där 4 drifttekniker dagligen arbetar uppemot 3 timmar var med 

utrustningen. Ny utrustning krävde mellan 1300-1800 årliga drifttimmar, där det är beräknat att en 

drifttekniker arbetar med utrustningen mellan 5-7 timmar per dag (figur 4.13). 

 

 

Förbehandlingsanläggningen i Jönköping måste idag till viss del köpa in underhåll från en extern part. 

Ett byte till en ny separationsutrustning, pulper med rejektseparator enligt ett av alternativen 30 m3, 

20 m3 eller 2 x 15 m3, frigör åtskilliga personaltimmar (figur 4.13), vilka istället skulle kunna användas 

till förebyggande underhåll eller som en ekonomisk besparingsåtgärd. 

  

Figur 4.12: Årliga löne-, energi- och underhållskostnader för de tre alternativen i jämförelse med 
den befintliga utrustningen. 

Figur 4.13: Årliga personaltimmar för drift av befintlig utrustning samt de tre nya utrustningarna. 
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5. Diskussion 

5.1 Problemkartläggning 
Metodiken för intervjuerna av personal på anläggningarna innebar att intervjusituationerna skiljde 

sig åt markant och dessutom intervjuades personer med olika befattning och bakgrund. En 

processingenjör har möjligen ett annorlunda sätt att se på processen jämfört med en drifttekniker, 

som dagligen jobbar med att driva anläggningen. Detta kan leda till att definitionen av vad ett 

problem är kan skilja sig åt. Det som processingenjören betraktar som ett problem kan för 

driftteknikern vara en naturlig del av det dagliga arbetet för att få processen att fungera. I detta 

arbete intervjuades en person på varje anläggning: en drifttekniker, en driftschef samt en 

processingenjör. Resultatet av problemkartläggningen av de tre anläggningarna hade möjligen sett 

annorlunda ut om enbart tre drifttekniker hade intervjuats. Dessutom är jag ingen van intervjuare 

och datainsamling av detta slag var för mig ny. 

Vid de besökta biogasanläggningarna uppträder en uppsjö olika tekniska och processrelaterade 

problem som kartlagts och presenterats i detta examensarbete. Personal på anläggningarna arbetar 

dagligen med att få processen att fungera, medan arbete för att förebygga problem och haverier inte 

alltid hinns med utan akutlösningar tas till när det krävs. Biogasanläggningarnas 

förbehandlingssystem står för de största problemen inte minst genom att slitaget av denna 

utrustning är mycket stort. Insamling av matavfall från hushåll och från restauranger samt storkök 

väckte behovet av en mer omfattande förbehandling än vad som tidigare krävts för att kunna 

hantera felaktigt utsorterat material samt exempelvis den plast som följer vid matavfallsinsamling i 

plastpåsar. Matavfallets lakvatten har dessutom visat sig vara korrosivt (Boubitsas m.fl, 2010) vilket 

ställer höga krav på utrustning och materialval. Utrustning som finns för förbehandlingsdelen av 

anläggningarna är ursprungligen inte anpassad för att användas i syfte att behandla matavfall utan 

tekniken kommer vanligen från pappersmassaindustrin eller avloppsreningsverken. Dessutom 

medför felaktigt utsorterat material till biogasanläggningarna och bland annat plastpåsar att 

utrustningen slits i snabbare takt än förväntat. Det stora slitaget medför omfattande kostnader för 

reservdelar och underhållsarbete.  

Problemet med att avskilja oönskat material berörde samtliga anläggningar som ingick i studien. 

Avskiljningen är en balansgång mellan att separera bort allt oönskat material och att inte få med för 

mycket rötbart material i utgående rejekt. För att nå de uppsatta miljömålen att 50% av matavfallet 

ska sorteras ut och behandlas biologiskt bör man inte enbart titta på hur man ska få samhället att 

sortera ut sitt matavfall utan även undersöka hur mycket matavfall, som faktiskt behandlas 

biologiskt, när de väl kommit in till biogasanläggningen. Rejektmängden från skruvpressar är mycket 

stor och det är dessutom känt sedan tidigare från anläggningen i Borås att denna rejektmängd 

innehåller en betydande del matavfall. Tidigare studier har visat att rötbart material i utgående rejekt 

kan vara ett problem vid biogasanläggningar. Malmros (2011) utförde utrötningsförsök på 

rejektfraktioner från biogasanläggningen Kungsängens gård i Uppsala, där trumsikt, 

sedimenteringstank samt silgaller används för separation av oönskat material. Dessa försök visade 

att metanpotentialen för de olika rejektfraktionerna var hög och kunde likställas med 

metanpotentialen som förväntas av källsorterat matavfall. Om det organiska materialet i rejektet 
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istället använts till biogasproduktion hade dess metanpotential motsvarat 10% av den totala 

biogasproduktionen vid Kungsängens gård. 

För att förbättra behandlingen av matavfall för att minska mängden rejekt samtidigt som merparten 

av det oönskade materialet avskiljs bör de undersökta anläggningarna i första hand undersöka om 

den befintliga separationstekniken kan optimeras eller byggas om. Då en investering i en helt ny 

utrustning medför stora kostnader bör detta vara ett alternativ man tittar på i andra hand. Vid en 

optimering av befintlig utrustning är det viktigt att veta hur stora rejektmängder anläggningen ger 

upphov till. Jönköping har till exempel ingen direkt mätning av sin rejektmängd, vilket gör det svårt 

att avgöra till vilken grad rejektet är problematiskt.  

Biogasproduktionen vid anläggningarna har minskat på grund av den plast- och grusansamling som 

bildats i rötkamrarna (tabell 4.2). Denna ansamling antogs vara linjär, vilket inte behöver vara fallet, 

och dessutom antogs materialansamlingen ha bidragit till en successivt minskad biogasproduktion 

vilket i sig inte är hela sanningen. Biogasproduktionen påverkas förutom av volymbortfall även av en 

rad andra faktorer som till exempel vilken typ av substrat anläggningen tar emot, rötningstyp och 

uppehållstid vilket innebär förlusten av biogas som anges i tabell 4.2 endast ska ses om en 

uppskattad siffra.  

Övriga problem som kartlades var konstruktion, outnyttjad utrustning och låg servicevänlighet. Dessa 

uttrycktes emellertid vara problem av lägre grad än de för separation och slitage. Problemen med 

slitage och separation går delvis hand i hand, då slitaget till viss del beror på att oönskat inkommit 

material inte avskilts i separationsutrustningen. Ett tydligt exempel på detta är dispergeringskvarnen 

i Jönköping, som är utsatt för stort slitage och följaktligen höga underhållskostnader delvis på grund 

av den plast som inte avskilts fullständigt i separationsutrustningen före kvarnen. 

Som anges i tabell 4.1 skiljer sig registreringsunderlagen åt för antal oplanerade stopp hos de tre 

anläggningarna. För att anläggningarna bättre ska förstå vilka problem som finns och som är av störst 

betydelse för processen och dess tillgänglighet är rekommendationen att en mer omfattande 

dokumentation av oplanerade driftstopp och vad de orsakas av införs. Det är först när man vet vilka 

problem man har och i vilken omfattning de påverkar processen som man kan börja göra något åt 

dem. Anläggningarna verkar dessutom ha olika strategier när det gäller förebyggande underhåll eller 

planerat underhåll (tabell 4.1). Falköping lägger ner mest timmar av samtliga anläggningar på 

planerat underhåll och använder minst timmar på oplanerade stopp. 

De anläggningarna som ingick i denna studie tycks alla tre bestå av utrustning som plockats ihop från 

olika leverantörer och branscher och till viss del utvecklats av personalen vid anläggningarna. De 

nuvarande anläggningarna i Falköping och Borås har varit i drift sedan början av 2000-talet och 

anläggningen i Jönköping sedan 2008. Med nuvarande avses här så som anläggningarna ser ut idag 

bortsett från mindre modifieringar och tillkomna utrustningar. Relativt nyligen har tre anläggningar 

byggts i Sverige, där helhetslösningar gällande utrustning har tillämpats: Biogasanläggningen i Växjö, 

som Cellwood levererat, förbehandlingsanläggning till Svensk Biogas i Linköping, som BioPrePlant 

levererat samt SRV förbehandlingsanläggning i Huddinge, där Läckeby Water har levererat utrustning 

från bland annat danska företaget Haarslev. I dagsläget är det för tidigt att säga något om hur väl 

dessa anläggningar fungerar, eftersom de endast varit i drift ett halvår till ett år. Om ett par år vore 

det intressant och angeläget att utvärdera hur dessa anläggningar har fungerat med avseende på 
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underhållskostnad, elförbrukningen per ton behandlat substrat samt hur väl avskiljningen av oönskat 

material varit. 

5.2 Analys av substrat, rejekt och rötrest 
Den provtagning och de analyser som utförts kan inte betraktas som representativa för 

anläggningarna. I substratet i SOR2 i Borås samt i substratet från Jönköping återfanns ingen plast. 

Detta kan antingen bero på att ingen plast fanns in provet alternativt att plasten var i små bitar som 

ej var synliga. Trots avsaknad av plast i substrat frånskiljdes likväl plast som rejekt i SOR2 samt i 

Jönköping, vilket gör att man kan dra slutsatsen att dessa prover endast ger en ögonblicksbild och 

det kraftigt varierande inkommande materialet medför att ett representativt prov är mycket svårt att 

få. Provtagning under en längre tid krävs för att få en mer rättvis bild. Ytterligare en felkälla är att 

endast den teoretiska metanpotentialen har beräknats. Den teoretiska metanpotentialen är alltid 

högre än den praktiska på grund av en rad faktorer. Dels är en viss del organiskt material otillgängligt 

på grund av inbindning till partiklar samt att viss del av substratet används för att bygga biomassa 

(Angelidaki & Sanders, 2004). Utrötningsförsök hade givit en mer rättvisande bild av 

metanpotentialen hos rejekt och substrat, då man får den reella metanpotentialen, visserligen under 

optimala förhållanden men mer rättvisande än det teoretiskt beräknade. 

Resultatet visar att rejektet potentiellt kan ge upphov till en betydande mängd metan. 

Rejektproverna visar en teoretisk metanpotential på mer än 500 Nm3/ton VS (tabell 4.5), vilket kan 

jämföras med metanpotentialen hos källsorterat matavfall som vanligen ligger mellan 450-600 

Nm3/ton VS (Carlsson & Uldal, 2009). Dock bör de beräknade metanpotentialerna för rejektproverna 

tolkas med en viss försiktighet, eftersom en massbalans måste göras, där man tar hänsyn till hur 

mycket som avskiljs som rejekt och hur mycket som går vidare i processen. Detta illustreras i figur 

4.5a-c för att ge en uppfattning om hur mycket metan som går förlorat i rejektet. I SOR3 i Borås, som 

avskiljer oönskat material med hjälp av skruvpressar har rejektet en metanpotential på mer än 40% 

av substratets totala teoretiska metanpotential (figur 5.1). Skruvpress verkar alltså inte vara den 

ultimata tekniken för separation med avseende att avskilja så lite rötbart material som möjligt.  

 

 
Figur 5.1: Substratet innehåller 100% av den ursprungliga metanpotentialen, vilket de ljusgröna 

staplarna visar. De mörkgröna staplarna visar hur mycket som går förlorat i rejektet. Kombinationen 
står för separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress tillsammans. 
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Metanpotentialen i rejektet från separeringsbassäng, trappstegsgaller samt silpress är relativt litet 

baserat på de prover som tagits (figur 5.1). Dock har Jönköping inga exakta siffror på hur mycket 

rejekt, som årligen avskiljs och därmed kan denna metanförlust vara större än vad som visas i 

figuren. Av det rejekt som avskiljs från separeringsbassängen kan ingen slutsats dras angående 

metanförlust, eftersom det inte är känt hur mycket rejekt, som avskiljs specifikt från 

separeringsbassängen. Metanförlusten i rejektet från bioseparatorn får anses vara relativt liten då 

rejektmängderna härifrån är små. 

Enbart synlig plast observerades i proverna, varför andra mindre synliga föroreningar kan även ha 

funnits i proverna vilket ger en viss osäkerhet i skattningarna. I rötrestproverna sågs ingen synlig 

plast. Detta kan bero på att de tappningskranar ur vilka rötrestproverna togs ut är smala, vilket kan 

innebära att eventuell plast hindras från att följa med vid provtagningen.  

En betydande del av samtliga rejektprover består av matavfall (figur 5.2), vilket tydliggör behovet av 

bättre tekniker för separation för att inte avskilja för mycket rötbart material.   

 

 

Massbalanserna, som presenterades i figur 4.5a-c har förenklats genom att antaga att allt spädvatten 

går vidare med slurryn och inget av detta återfinns i rejektet. Dessutom har ingen hänsyn tagits till 

att en del av det tillsatta vattnet återförs till processen och därmed inte följer med den utgående 

slurryn. Värdena som anges i massbalanserna är ungefärliga, där felkällor framför allt föreligger i 

form av mätfel. En del mängder är uppmätta genom utvägning och andra med flödesmätare, där den 

senare är mindre tillförlitlig. En del värden är baserade på korta tidsperioder.  

Analys av rejekt och substrat från Falköping hade varit av intresse för att få en jämförelse mellan 

anläggningarna och specifikt se om den tvättning av rejekt, som Falköping utför, har någon större 

effekt. En sådan provtagning kunde inte göras av och tids- och resursmässiga skäl. 

I tabell 4.5 delges den teoretiskt beräknade metanpotentialen för rötresten från respektive 

anläggning. Värdena är enligt Ascue Contreras (pers.medd) relativt höga i jämförelse med liknande 

prover. Vad detta beror på är oklart men provtagningsplatsen och tidpunkten för provtagning kan ha 

betydelse. För att kunna utvärdera hur mycket metan, som kan bildas från rötresten, krävs en 

massbalans (figur 5.3 och figur 5.4).  

Figur 5.2: Andel plast och matavfall i rejekt från olika separationstekniker. Kombinationen 
står för separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress tillsammans. 
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Den kvarvarande metanpotentialen i rötresten är relativt litet både för Borås och Jönköping (tabell 

5.1). Förmodligen är den i realiteten ännu mindre då den teoretiska metanpotentialen för rötresten 

som presenteras i tabell 4.5 är högre än normalt. I laborativa försök har Ascue Contreras (pers.medd) 

funnit att metanpotentialen hos rötrester varierat mellan 200-350 Nm3/ton VS. I detta fall 

beräknades den teoretiska metanpotentialen till 480 Nm3/ton VS respektive 490 Nm3/ton VS. 

Figur 5.3: I figuren presenteras hur mycket rötrest som uppkommer från 2 ton substrat vid anläggningen i Borås. 

Figur 5.4: I figuren presenteras hur mycket rötrest som uppkommer från 1 ton substrat vid anläggningen i 
Jönköping. 



58 
 

                                Tabell 5.1: Metanpotential hos rötrest från Borås och Jönköping. 

 

 

 
                               * Sammanslagna utbytet från SOR2 samt SOR3. 

5.3 Utredning av utvecklingsmöjligheter 
Litteraturstudien och kontakterna med leverantörer av biogasutrustning i kapitel 4.3 är inte 

uttömmande. Litteraturgenomgången kan göras mer omfattande och fler leverantörer av adekvat 

utrustning finns att tillgå än vad som omfattas av detta examensarbete. Resultatet ger dock en 

inblick i problematiken och möjliga lösningar. 

Plast är ett inkommande material som orsakar stora problem. Att helt eliminera tillförseln av plast till 

biogasanläggningar kommer förmodligen vara svårt trots omfattande informationskampanjer till 

invånare för att förhindra felsortering. Plast kommer även in bland annat genom det förpackade och 

inplastade matavfall som samlas in från livsmedelsbutiker. Det som istället bör undersökas är om det 

är möjligt att övergå till insamling i papperspåsar i samtliga kommuner i Sverige samt utvärdera 

vilken typ av teknik som avskiljer plast bäst, utan att för den sakens skull eliminera alltför mycket 

matavfall. Det senare är något som är på gång att genomföras av branschorganisationen Avfall 

Sverige. Man kommer dock inte undersöka hur mycket rötbart material som avskiljs som rejekt, vilket 

jag anser är av stor vikt och ett projekt som involverar båda aspekterna är av intresse. 

Att värma substrat till cirka 50oC innan separation med skruvpress på det sätt som Bohn m.fl. (2010) 

utförde visade sig lönsamt. Anläggningen i Borås som nyttjar skruvpressar som separationsmetod och 

har stora mängder rötbart material i sitt rejekt bör utvärdera om de skulle tjäna på att värma sitt 

substrat innan separation. Utvärderingen bör då innehålla parametrar som ökad biogasproduktion 

och minskad mängd rötbart material i rejekt kontra den energi som krävs för uppvärmningen. 

Ytterligare studier har nämligen visat att uppvärmning av substrat inte nödvändigtvis leder till ökad 

metanpotential. del Pilar Castillo m.fl. (2011) utförde utrötningsförsök med substrat från Uppsala 

biogasanläggning, där substrat värmdes till 100oC respektive 70oC under en timma. Försöket visade 

att båda värmebehandlingarna resulterade i lägre metanpotential än respektive prov utan 

värmebehandling. Detta kan ha berott på att organiskt material i substratet gått förlorat eller blivit 

mindre tillgängligt under behandlingen. 

Försöket med torrötning av rejekt som beskrivs i kapitel 4.3.2.3, följdes inte upp av anläggningen som 

utförde försöket. Enligt Bohn (pers.medd) vill man satsa på att förbättra separationstekniken för att 

få en mindre mängd rejekt istället för att behandla stora mängder rejekt. Bohn m.fl., (2011) hävdar 

att den rötrest som bildades efter torrötning hade för lågt energivärde för att vara lönsam att 

förbränna och rötresten komposterades istället. Materialet som komposterades klarade inte det krav 

som ställdes gällande synliga föroreningar. Truedsson (2010) å andra sidan menar att torrötning av 

rejekt är en möjlighet för att utvinna metan samt att den rötrest som då bildas med fördel bör gå till 

förbränning för att på så sätt öka energiutbytet. Huruvida torrötning av rejekt är lönsamt eller inte är 

svårt att avgöra innan mer omfattande studier gjorts. Torrötning innebär en helt annan teknik och 

utrustning jämfört med våtrötning och erfarenheterna av torrötning är relativt liten i Sverige idag. I 

 Metanpotential 
substrat [Nm

3
] 

Metanpotential 
rötrest [Nm

3
] 

Metanförlust [%] 

Borås 300* 16 5 
Jönköping 120 11 9 
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Tyskland finns ett hundratal anläggningar, som tillämpar torrötning (Nordberg m.fl., 2007) och en 

kunskapsinhämtning därifrån är ett steg på vägen mot att undersöka möjligheterna att införa 

torrötning i Sverige.  

De alternativa teknikerna som tas upp i avsnitt 4.3.3 behöver testas för de aktuella substraten vid 

anläggningarna, för att kunna utröna om de ger en bättre separation än de befintliga systemem. I 

tekniken REnescience används dessutom osorterat hushållsavfall som inkommande material vilket 

inte är tillåtet enligt certifieringsreglerna för SPCR 120 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 

2010). Det perfekta scenariot vore en förbehandling, som ger upphov till att allt oönskat material 

sorteras bort utan förlust av organiskt material. Det är dock tveksamt om det finns någon utrustning 

som till fullo kan lösa detta problem. Därför blir en balansgång mellan de två aspekterna nödvändig. 

En annan viktig aspekt när det kommer till ny utrustning och val av leverantör är att det är viktigt att 

ha närhet till sin leverantör eller till någon som kan bistå med hjälp då utrustningen vållar besvär. Då 

problem uppstår som kräver mer åtgärder än vad personal på anläggningarna själva kan uppbringa är 

det viktigt ha tillgång till kunniga utomstående som snabbt kan komma till undsättning och undvika 

totalstopp i produktionen. Holmlund (pers.medd) påpekade att den dispergeringskvarn de använder 

vid förbehandlingsanläggningen i Jönköping utsätts för stort slitage och kräver frekvent service och 

byte av reservdelar, vilket till viss mån underlättas av att leverantören finns i närområdet. Därmed 

inte sagt att man enbart ska låsa sig till sin leverantör. En utblick för att se vilka andra distributörer av 

reservdelar som finns kan kanske bidra till en fördel rent prismässigt för utrustning som kräver 

frekvent underhåll. 

5.4 Kostnadskalkylering 
De största kostnaderna för befintlig utrustning på förbehandlingsanläggningen i Jönköping är 

kostnaden för underhåll. I denna ingår löpande underhållskostnader, som även kan benämnas 

kostnader för slitage, samt kostnader för haverier. Av dessa två är slitagekostnaden den tveklöst 

största, vilket ytterligare förstärker resonemanget att det stora slitaget på utrustningen på 

anläggningarna medför stora kostnader.  

En investering i ny utrustning för förbehandlingsanläggningen i Jönköping medför initialt en stor 

kostnad för bland annat inköp och installation. Investering i en pulper med rejektseparator kostar 

mellan 4,5 upp till 7,5 miljoner kronor beroende på vilken kapacitet och storlek som önskas. Dock 

skulle ett nyinköp av utrustning innebära att personaltimmar frigörs, vilka då istället kan användas till 

förebyggande underhåll av den nya utrustning eller av övrig utrustning vid anläggningen. Befintlig 

utrustning kräver dagligen fyra drifttekniker, men enligt Turesson (pers.medd) som arbetar på Växjö 

biogasanläggning kräver den pulper med rejekseparator de installerat vid sin anläggning endast en 

drifttekniker. Visserligen är Växjö biogasanläggning något mindre och har en lägre kapacitet på sin 

installerade pulper, men ett byte till pulper med rejektseparator på förbehandlingsanläggningen i 

Jönköping skulle förmodligen inte kräva mer än en eller två drifttekniker.  

De underhållskostnader som beräknats för de olika nya alternativen bör beaktas med ett kritiskt 

förhållningssätt. Att förutspå vilka delar som slits, hur många underhållstimmar som krävs eller vilka 

haverier som eventuellt uppkommer är svårt att sia om och dessutom eskalerar kostnaderna för 

underhåll ju äldre utrustningen blir. Ett försök att ta fram genomsnittliga underhållskostnader 

gjordes med hjälp av leverantören av utrustningen, personal på anläggningen i Växjö som har samma 
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typ av utrustning samt personal på anläggningen i Jönköping. Underhållskostnaden är förmodligen 

lägre för den nya utrustningen jämfört med den befintliga men hur stor denna skillnad är lämnas 

osagt då det är svårt att exakt uppskatta vilka delar som slits och hur mycket underhållstimmar en ny 

utrustning kräver. Den befintliga utrustningen kräver mycket underhåll i form av byte av delar som 

slits, inte minst för kvarnen. Dessa delar saknas i den nya utrustningen, där istället silplåten i 

rejektseparatorn utsätts för det största slitaget. Silplåten är i sin tur vändbar, vilket fördröjer behovet 

av reservdelsinköp. Även många andra förhållanden spelar in för underhållet, bland annat felaktigt 

inkommande material som i högsta grad påverkar slitaget. En pulper är ursprungligen utvecklad för 

pappersmassaindustrin där den har en livslängd på omkring 15 år. Med syfte att använda en pulper 

för att behandla matavfall sjunker livslängden till omkring hälften, cirka sju år, på grund av felaktigt 

inkommande material samt att matavfallet i sig är ett aggressivt substrat som ställer krav på 

materialval i utrustningen.  

Enligt resultaten i kapitel 4.4 kan rekommendationen ges att överväga valet av en pulper med 

rejektseparator av storleken 30 m3 eller 20 m3. Två mindre pulpers vardera med en storlek på 15 m3 

innebär en stor grundinvestering och högre slitagekostnader, då två utrustningar till viss del innebär 

fler delar som slits jämfört med en utrustning. En pulper av storleken 20 m3 gav den lägsta 

investeringskostnaden, men kräver längre körtid jämfört med den större pulpern på 30 m3. Pulpern 

på 30 m3 är dock mycket skrymmande och kräver att omkringliggande utrustning kan möta dess höga 

kapacitet. Förutsättningen för kalkylen var fritt materialflöde före och efter aktuell utrustning, det vill 

säga att kapacitetsbegränsningen låg i den utrustning som togs i beaktande. Detta är en förenkling av 

verkligheten. Då kapaciteten önskas öka till att behandla 30 ton avfall/h innebär detta bland annat 

att mottagningen av avfall bör utökas. Jönköping har idag begränsade lagringsmöjligheter för 

inkommande avfall och en utvärdering i hur det skulle kunna avhjälpas bör utföras innan steget till en 

nyinvestering tas. Dessutom är utrustningen som följer efter pulpern med rejektseparatorn 

begränsade i sin kapacitet. Därför är alternativet med en pulper på 20 m3 att föredra, då den inte 

ställer lika höga krav på omkringliggande utrustning som de övriga nya alternativen men likväl frigör 

personal som istället kan arbeta med förebyggande underhåll. 
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6. Slutsats 

 De största tekniska problemen vid biogasanläggningar, som rötar matavfall, föreligger i 

förbehandlingssteget, där specifikt bra tekniker saknas för att avskilja oönskat material utan 

att förlora för mycket rötbart material.  

 

 I rejekt från skruvpressar återfinns en stor andel matavfall. Uppemot 40% av substratets 

teoretiska metanpotential återfinns i rejektfraktionen efter avskiljning med skruvpressar. 

Metanpotentialförlusten i rejekt är mindre vid avskiljning med bioseparator samt vid 

avskiljning med en kombination av separeringsbassäng, trappstegsgaller och silpress. 

 

 Övriga problem, som identifierades vid anläggningarna var också kopplade till utrustningen, 

såsom låg servicevänlighet på utrustning, outnyttjad utrustning, felaktig konstruktion av 

utrustning samt uppkomna problem på grund av att utrustning ursprungligen ej är avsedd för 

biogasanläggningar. Felaktigt inkommande material samt matavfallet i sig medför även stort 

slitage på utrustningen samt att krävande underhåll och haverier gör det svårt för 

anläggningarna att arbeta förebyggande. 

 

 Bristfällig information föreligger gällande hur väl olika tekniker fungerar för avskiljning av 

oönskat material, exempelvis plast, utan att förlora allt för mycket matavfall. Andra studier 

har visat att en uppvärmning av substratet minskat mängden rötbart material i rejektet. En 

övergång till papperspåsar för insamling av matavfall i samtliga kommuner i Sverige skulle 

minska, dock ej eliminera, tillförseln av plast till biogasanläggningar.  

 

 Att ersätta befintlig utrustning med en ny separationsutrustning för förbehandlings-

anläggningen i Jönköping är kapitalintensivt på grund av den initiala investeringskostnaden. 

En nyinvestering innebär dock att personaltimmar kan frigöras tack vare mindre krävande 

drift och underhåll av ny utrustning. Frigjorda personaltimmar kan i sin tur användas till 

förebyggande underhåll eller som en besparingsåtgärd. Av de alternativa nya utrustningar 

som presenteras rekommenderas en mer noggrann utvärdering av pulper med 

rejekseparator av storlek 20 m3. 
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8. Bilagor 

Bilaga A – Intervjufrågor  
 

1. Vilken typ av substrat tar ni in för biogasproduktion?  

 

2. Vilken kapacitet har anläggningen? 

 

3. Kan du beskriva anläggningen mer ingående? Vilken teknik använder ni på anläggningen? 

 Förbehandling 

 Själva rötningen  

 Transport däremellan med pumpar, värmeväxlare etc. 

 

4. Har ni sett problem uppstå vid förändringar av substratkompositionen och i så fall vilka? 

 Hur hanterade ni dem tekniskt? 

 

5. Vilka typer av problem har ni haft på anläggningen? 

 Relaterat till utrustningen. 

 

6. Hur hanterar ni dessa problem? 

 

7. Vilken utrustning lägger ni mest underhåll på? 

 

8. Vilken typ av alternativ teknik finns det till den problematiska utrustningen? 
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Bilaga B – Analysresultat från JTI 

Prover från Borås 

Tabell B.1: Samtliga analysresultat från JTI.  

 
        Analys 

SOR 3 
Substrat* 

SOR3 
Rejekt* 

 

SOR2 
Substrat 

SOR2 
Rejekt* 

Rötrest 
 

TS  [%] 29 30 30 25 3,5 
VS [% av TS] 89 88 93 93 65 
TKN [kg/ton] 6,5 8,1 9,9 8,7 4,5 
Organiskt kväve [kg/ton]  6,2 7,7 9,7 8,6 1,4 
Ammoniumkväve [kg/ton] 0,36 0,38 0,2 0,10 3,2 
Tot-kol 140 150 170 150 13 
C/N 21 18 17 17 2,9 
Total fosfor [kg/ton] 0,74 1,1 1,2 0,73 0,7 
Total kalium [kg/ton] 2,9 2,7 2,7 1,6 1,2 
Total magnesium [kg/ton] 0,46 0,55 0,25 0,19 0,2 
Total kalcium [kg/ton] 6,4 14 2,3 3,5 1,7 
Total Natrium [kg/ton] 1,7 1,5 2,9 1,3 1,2 
Total Svavel [kg/ton] 0,57 0,6 0,76 0,59 0,3 
Fett [% av TS] 12 11 29 26 4,9 
* innebär exklusive plast, i de övriga proverna detekterades ingen plast. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.1: SOR3, Substrat. Till höger: uppdelning i matavfall och plast. 

                     

 

 

 

          

 
 Figur B.2: SOR3, Rejekt. Till höger uppdelning i plast och matavfall. 
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Beräkning av förlorat metanutbyte SOR3: 

1 ton substrat: 

             [          ]      [  ]      [        ]            

                                     

Metanutbyte i rejekt vid avskiljningsgrad 60/40: 

             [           ]      [          ]         [  ]      [        ]

           

                                     

Beräkning av förlorat metanutbyte SOR2: 

1 ton substrat: 

              [          ]      [  ]      [        ]            

                                     

Metanutbyte i rejekt vid avskiljningsgrad 90/10: 

             [           ]      [          ]         [  ]      [        ]           

                                     

 

 

 

 

 

Figur B.3: SOR2, Rejekt. Till höger uppdelning i plast och matavfall. 
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Prover från Jönköping 

      Tabell B.2: Samtliga analysresultat från JTI.  

 
       Analys 

Substrat  
 

Rejekt 
(Samlingsprov) * 

Separerings 
bassäng. * 

Rötrest 

TS  [%] 20 32 30 3,3 
VS [% av TS] 94 96 95 74 
TKN [kg/ton] 8,0 14 11 2,8 
Organiskt kväve [kg/ton]  7,9 14 10 1,9 
Ammoniumkväve [kg/ton] 0,1 0,1 0,1 1,0 
Tot-kol 110 230 170 14 
C/N 14 17 17 5,1 
Total fosfor [kg/ton] 0,6 1,6 1,2 0,4 
Total kalium [kg/ton] 1,6 1,1 0,8 1,0 
Total magnesium [kg/ton] 0,2 0,2 0,1 0,1 
Total kalcium [kg/ton] 2,2 4,5 3,3 1,7 
Total Natrium [kg/ton] 1,8 1,1 0,8 0,7 
Total Svavel [kg/ton] 0,5 0,9 0,7 0,2 
Fett [% av TS] 31 21 23 5,7 

* innebär exklusive plast, i de övriga proverna detekterades ingen plast. 

       

       

 

Figur B.4: Substratet homogeniseras genom mixning. 

Figur B.5: Rejekt från separeringsbassäng. Till höger uppdelning i plast och matavfall. 
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Beräkning av förlorat metanutbyte: 

1 ton substrat: 

              [          ]        [  ]      [        ]            

                                     

Metanutbyte i rejekt vid avskiljningsgrad 92/8: 

            [           ]      [          ]         [  ]      [        ]           

                                     

Figur B.6: Rejekt, samlingsprov. Till höger uppdelning i plast och matavfall. 


