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Abstract 

För ett medelstort (100 000 pe) avloppsreningsverk (mesofil rötning) uppgår 

värmeenergibehovet till ca 1350 – 2100 MWh/år. Genom indirekt inkoppling av 

fjärrvärme kan 0,23 - 0,36 miljoner Nm
3
 internt eldad rågas ersättas. Täckningsbidraget 

uppskattas idag till ca 270 – 320 kr/MWh vilket ger en årlig nettointäkt på i medeltal ca 

460 – 540 kkr/år.  
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Förord 

ÅF-Consult AB har av Värmeforsk fått i uppdrag att studera de tekniska och 

ekonomiska förutsättningarna för att använda fjärrvärme för uppvärmning i 

biogasproduktion. Projektet har utförts av undertecknad under våren och sommaren 

2009 med inledande arbete och värdefulla bidrag från Magnus Persson och Stefan 

Ernebrant.  

 

En referensgrupp som haft till uppgift att granska, bidra med uppgifter och ge 

synpunkter har bestått av: 

 Inge Johansson, Avfall Sverige 

 Steve Karlsson, Växjö Kommun 

 Niclas Svensson, EON Värme Sverige AB 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla nämnda som gett värdefulla kommentarer och 

information under arbetets gång. Dessutom vill jag tacka Sven Persson för hjälp med att 

rita processbilder. 

 

Malmö, augusti 2009 

 

Per Lundqvist 

ÅF-Consult AB, Division Energi 
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Sammanfattning 

 

Denna rapport utreder tekniska förutsättningar, potential och ekonomin för att öka 

nettoproduktionen av biogas genom att använda fjärrvärme för uppvärmning för olika 

anläggningstyper och storlekar. Fjärrvärmen är tänkt att ersätta den biogas som behövs 

för uppvärmning så att mer biogas kan uppgraderas och säljas som fordonsgas. 

Målgruppen för studien är biogasproducenter samt fjärr- och kraftvärmeproducenter. 

 

Biogas produceras idag på många avloppsreningsverk och i några s.k. 

samrötningsanläggningar där insamlat organiskt material rötas. Processtemperaturen är 

vanligen 36, mesofil rötning, men även termofil rötning vid ca 55 °C förekommer. Vid 

samrötning av animaliskt material som förekommer i exempelvis hushållsavfall finns ett 

krav på hygienseringsuppvärmning till 70 °C i 1h, för att minska smittspridningsrisken. 

Detta kan även komma att krävas för avloppsslam för att få tillåtelse att sprida det för 

gödsling. 

 

Biogasen har ursprungligen framförallt eldats för uppvärmning av processen och egna 

lokaler eller facklats då den inte behövts. Under de senaste åren har biogas i ökad 

utsträckning använts som ett förnybart drivmedel i fordon. Genom att använda 

fjärrvärme för uppvärmning kan mer biogas användas som fordonsgas och därmed bidra 

till att öka användningen av förnybara drivmedel. År 2006 uppgick användningen som 

fordonsgas i Sverige till ca 220 GWh (totalt 1200 GWh). 

 

Data om storlekar på befintliga anläggningar har använts för att härleda samband mellan 

anläggningstorlek och total rötkammarvolym samt area. För olika storlekar har 

uppvärmnings- och varmhållningsbehov beräknats så att värmeenergibehovet kan 

uppskattas för en viss anläggningstyp och storlek. För en medelstor anläggning har 

noggrannare beräkningar gjorts av effekt- och temperaturbehov som genom resultaten 

från en känslighetsanalys delvis kan uppskattas för andra förutsättningar och storlekar.  

 

Inkoppling av fjärrvärme bör göras som en indirekt inkoppling där en undercentral 

förvärmer hetvattnet innan en redan befintlig (gas)panna. Temperaturkravet på 

fjärrvärmevattnet är ca 84 – 86 °C för en hygieniseringsprocess. För en mesofil och en 

termofil process utan hygienisering är kravet ungefär 53 respektive 72 °C. En 

framledningstemperatur på 85 °C ger en retur på ca 71 °C. 

 

För ett medelstort (100 000 pe) avloppsreningsverk (mesofil rötning) uppgår 

värmeenergibehovet till ca 1350 – 2100 MWh/år som genom inkoppling av fjärrvärme 

kan ersätta 0,23 - 0,36 miljoner Nm
3
 internt eldad rågas. Täckningsbidraget uppskattas 

idag till ca 270 – 320 kr/MWh vilket ger en årlig besparing på i medeltal ca 460 – 540 

kkr/år. För en välisolerad och välutformad samrötningsanläggning (ca 40 000 ton 

substrat eller ca 2800 ton TS) kan den årliga nettointäkten uppgå till ca 280 – 330 kkr/år 

(1000 MWh/år) och ca 670 – 790 kkr/år (2500 MWh/år) för en mesofil respektive 

termofil process.  

 

Nyckelord: Biogas, Fjärrvärme, Rötkammare, Energibehov, Energioptimering 
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Executive Summary 

This report presents a technical evaluation, the potential and an economical evaluation 

of the increased net biogas production by using district heating as energy supply for 

different types of biogas production units. The study presents generalized results for 

different plant sizes. The district heating is considered as replacement of the heat 

produced by burning biogas in a hot-water boiler. Hence more biogas could be available 

for upgrading to fuel-gas quality to be used in vehicles as a renewable fuel. The study is 

aimed at biogas producers, district heating and combined heat and power (CHP) 

companies. 

 

Biogas has a composition of mostly methane (about 65 %) and carbon dioxide (about 35 

%) and small amounts of other gases e.g. sulphur dioxide (H2S). Biogas up-grading is a 

process where the methane content is increased to about 97 % by removing most of the 

other gases in e.g. an absorption unit. The Swedish biogas is mainly produced in several 

sewage treatment plants and some co-digestion units but is also collected from dumps. 

Biogas is produced by anaerobic microorganisms at temperatures of about 36 and 55 °C 

which correspond to the thermal optimum for mesophile and thermophile bacteria 

respectively. Co-digestion of animal material which e.g. is contained in collected 

organic household waste has to be pasteurized at 70 °C for 1 h according to EU-

regulations. Such regulations may also be introduced to the sludge from municipal 

sewage treatment plants.  

 

Due to the fact that the process temperature is higher than the temperature of the 

substrate (sludge or organic waste material) as well as the outdoor temperature, both 

heating of the incoming substrate and compensation of heat losses are required. 

Traditionally most of the biogas has been burnt to generate the necessary heat for the 

process and premises at the plant. The excess gas has been burnt in a torch. In recent 

years the biogas produced in Sweden has found increased use as a renewable vehicle-

fuel. By using district heating for the heating of the process more biogas could be 

available for upgrading and thereby contribute to the use of renewable fuels. Of the total 

Swedish biogas production of about 1200 GWh in 2006, 220 GWh were used as 

vehicle-fuel.  

 

Plant and digester size data of Swedish production units have been used to create 

correlations between size and the total volume and area of the digesters. For different 

sizes the energy demand for heating up the process flow and the energy demand for 

heat-loss compensation has been estimated. For a medium size unit more accurate 

calculations have been made to estimate heat exchanger duties and necessary 

temperature levels. The results from a sensitivity analysis can be used to estimate 

energy demand and increased biogas potential for real production units operating at 

other conditions. 

 

District heating should be connected using a sub-station, i.e. by installing a heat 

exchanger, as a pre-heater to the gas boiler. The temperature requirement is 84 – 86 °C 

for a process with pasteurization. For a mesophilic and a thermophilic process with no 

pasteurization the incoming district heating water must have a temperature of about 53 
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and 72 °C respectively. The outgoing temperature of the district heating water will be 

about 71 if the incoming is 85 °C. 

 

For a medium-sized Swedish sewage treatment plant (100 000 personal equivalents) 

with a mesophilic process the heat energy demand is in the range 1350 to 2100 

MWh/year. By replacing this energy with district heating some 0.23 to 0.36 million 

Nm
3
 of internally consumed biogas can be made available for upgrading to vehicle-fuel.  

The contribution margin is estimated to be in the range of about 270 to 320 SEK/MWh 

giving a total annual saving of about 460 to 540 kSEK/year. A co-digestion plant having 

a size of about 40 000 ton of wet substrate per year (corresponding to approximately 

2800 ton dry weight) with an energy-effective process design and insulation has an 

estimated energy consumption of 1000 and 2500 MWh/year for a mesophilic and 

thermophilic process respectively. The resulting cost-saving by using district heating 

can be in the ranges 280 to 330 kSEK/year (mesophilic) and about 670 to 790 

kSEK/year (thermophilic).  

   

Keywords: Biogas, District Heating, Digester, Heat demand, Energy Optimization  
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1 Inledning 

 

Denna studie syftar till att utreda hur fjärrvärme kan användas för att värma en 

biogasprocess för att öka nettoproduktionen av biogas. Fjärrvärmen är tänkt att ersätta 

den biogas som behövs för uppvärmning så att mer biogas kan uppgraderas och säljas 

som fordonsgas. 

 

Rapporten inleds med en beskrivning av bakgrunden till ämnet samt rapportens syfte, 

mål och målgrupp. Därefter ges en kort introduktion till biogasprocessen med syfte att 

göra läsaren bekant med ämnet så att läsningen av senare kapitel underlättas. I 

rapportens tredje kapitel härleds de samband som används för att beräkna volym och 

area för rötkammare som funktion av anläggningsstorleken. Resultaten används i de 

senare beräkningarna i rapporten. Kapitel fyra beskriver rötprocessens energibalans, 

uppvärmning av slam samt värmeförluster i rötkammaren. 

 

I rapportens femte kapitel visas det uppskattade totala värmebehovet för olika 

anläggningsstorlekar och anläggningstyper. Det femte kapitlet redogör även för den 

ökade nettoproduktion av biogas som en alternativ uppvärmningsform skulle medföra. I 

det efterföljande kapitlet redogörs för hur fjärrvärmeinkopplingen kan tänkas ske. I 

kapitel 7 presenteras en optimering av temperaturnivåer och värmeeffekter som funktion 

av utetemperaturen samt illustrerande som varaktighetskurvor för ett normalår, för en 

vald typprocess. 

 

Rapporten avslutas med en ekonomisk bedömning för lönsamheten av 

fjärrvärmeinkoppling samt diskussion, resultatanalys och slutsatser. 

1.1 Bakgrund 

På avloppsreningsverk (ARV) har rötning av avloppsslam sedan lång tid använts för att 

minska slammängderna och minska lukt. Rötningen är en mikrobiologisk 

nedbrytningsprocess där bakterier bryter ned organiskt material under syrefria 

(anaeroba) betingelser. Nedbrytningsreaktionerna är tämligen komplexa men 

slutprodukterna utgörs huvudsakligen av en gasblandning utav metan (CH4) och 

koldioxid (CO2), s.k. rötgas eller biogas. I anläggningar för biogasproduktion sker 

rötningsprocessen vanligen vid en temperatur omkring ca 37 °C men även s.k. termofila 

processer förekommer med en temperatur på ca 55 °C. Rötningsprocessen kräver därför 

både förvärmning av ingående material och dessutom varmhållning. Värmning sker som 

regel med hjälp av en hetvattenkrets uppvärmd med en biogaseldad panna. Vintertid 

eller om särskilda produktionsproblem uppstått kan tillsatsbränsle, t.ex. olja eller gas, 

krävas för att tillgodose värmebehovet. 

 

Biogasen har ursprungligen endast använts internt på avloppsreningsverken för 

uppvärmning av rötprocessen och lokaler. Det ökade intresset för förnybara drivmedel 

har dock bidragit till att anläggningar byggts för att rena biogasen från koldioxid och 

bl.a. svavelväte (H2S) i s.k. uppgraderingsanläggningar i syfte att sälja den på metan 

anrikade gasen som fordonsbränsle.  
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Sedan mitten av 1990-talet har flera så kallade samrötningsanläggningar tillkommit. I 

dessa kan avfall från livsmedelsindustrier, gödsel och matavfall från hushåll rötas till 

biogas. De biogasanläggningar som rötar material med animaliskt ursprung, till exempel 

slakteriavfall och gödsel måste hygienisera det ingående materialet (substratet) innan 

det pumpas in i rötkammaren. Hygienisering syftar till att avdöda och därmed reducera 

antalet skadliga mikroorganismer så att risken för smittspridning reduceras väsentligt. 

Den idag etablerade och godkända metoden innebär satsvis upphettning till och 

konstanthållning av temperaturen vid minst 70 °C under minst en timme. För att få 

tillåtelse att sprida rötslam från avloppsreningsverk på åkermark kommer eventuellt 

krav att införas om att även detta slam ska hygieniseras. Eftersom mycket energi går åt 

till uppvärmning vid en hygieniseringsprocess är processutformningen än mer viktig i 

dessa fall för att utnyttja energin effektivt. 

 

Genom att använda fjärrvärme som uppvärmningskälla istället för den producerade 

biogasen kan mer biogas uppgraderas och säljas som fordonsgas. Just ökad användning 

som fordonsgas är särskilt intressant då det kan bidra till att nå EU:s bindande 

målsättning (EN 6271/07) om att 10 % av energianvändningen inom transportsektorn 

skall utgöras av biodrivmedel år 2020.  

1.2 Beskrivning av forskningsområdet och -uppgiften 

Energianvändning vid reningsverk biogasproduktion har studerats i flera rapporter 

exempelvis ”Energihandbok för avloppsreningsverk” [11], ”Effektivare reningsverk” 

[14] där tonvikten har varit på generell energieffektivisering för hela reningsprocessen. 

Rapporterna redogör framförallt för åtgärder för besparing av elenergi på reningsverken. 

I ett examensarbete, ”Energioptimering av biogasproduktion” [9], studeras framförallt 

isoleringens inverkan ingående.  

 

Effekterna av och förutsättningarna för uppvärmning av biogasprocessen med 

fjärrvärme har inte ingående beskrivits och utretts. För att kunna avgöra lönsamheten i 

att sälja fjärrvärme är det väsenligt att utreda vilken effekt och energimängd samt vilken 

framledningstemperatur som krävs och vilken returtemperatur som kan erhållas. Genom 

att studera potentialen av isolering, processoptimering och lägsta uppnåbara 

energiförbrukning för en viss storlek på anläggning kan biogasproducenten göra 

lönsamhetsuppskattningar för olika åtgärdsalternativ på den egna anläggningen.  

 

Inom Värmeforsks program Tvärteknik finns sedan tidigare översiktsstudien, ”Biogas – 

Nuläge och framtida potential” [2]. 

1.3 Mål och målgrupp 

 

Projektets målgrupp är biogasproducenter samt fjärr- och kraftvärmeproducenter. 

Biogasproducenterna består huvudsakligen av avloppsreningsverk och anläggningar för 

samrötning av organiskt avfall.  

 

Projektet syftar till att analysera hur mycket nettoproduktionen av biogas från olika 

substrat kan ökas om fjärrvärme används som processvärmekälla istället för rötgas, 

vilket är vanligast idag. Vidare är syftet att även analysera temperaturbehov, erhållen 
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returtemperatur och effektbehov samt årsvariationer av dessa. Eftersom ett 

kraftvärmeverks elproduktion gynnas av så låga returtemperaturer som möjligt ska detta 

eftersträvas. 

 

Målsättningen är att ta fram underlag och verktyg som kan användas för att göra en 

första värdering om det är intressant att konvertera till fjärrvärme. Genom nyckeltal och 

grafer ska potentialen för ökad biogas och/eller elproduktion illustreras. Verktygen skall 

kunna användas av enskilda anläggningar inom målgruppen som ett första 

beslutsunderlag inför vidare detaljstudier. 
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2 Allmänt om biogasprocessen 

I detta kapitel ges först fakta om den svenska biogasproduktionen, därefter beskrivs 

några olika substrat och substratets inverkan på produktionen. I stycket 2.3 beskrivs 

nedbrytningsprocessen och processtemperaturens betydelse kortfattat.  Uppgradering 

och användning av uppgraderad biogas ges en ytlig introduktion i stycke 2.4. I kapitlets 

avslutande två stycken beskrivs hygienisering kort samt de kategorier av anläggningar 

som studeras. 

2.1 Nationell statistik för biogasproduktion 

I Sverige fanns år 2006 totalt 223 st anläggningar för produktion av biogas som 

tillsammans producerade ca 1200 GWh (ca 200 miljoner Nm
3
). De flesta, 138 st, av 

anläggningarna är avloppsreningsverk som producerade ca 580 GWh eller närmare 

hälften av den svenska biogasen.  Av de övriga är 60 st är deponier som samlar upp 

deponigas vilka saknar rötkammare. I 14 st. samrötningsanläggningar producerades ca 

184 GWh. Dessutom fanns produktion på 3 st. industrier (15 GWh) och 8 st. lantbruk 

(14 GWh). I Tabell 1 finns en sammanställning av dessa uppgifter. [5] 

 

För att utreda potential för integration med fjärrvärme är deponierna ej intressanta 

eftersom de saknar rötkammare och inte har någon uppvärmning. I de beräkningar som 

presenteras längre fram i rapporten har endast avloppsreningsverk och 

samrötningsanläggningar inkluderats. Industriella anläggningar har uteslutits eftersom 

de utgör en till antalet liten grupp, däremot är de processmässigt intressanta för 

integration med egen spillvärme alternativt fjärrvärme. Lantbruken har exkluderats med 

motiveringen att de står för en liten del, ca 1 %, av den totala produktionen. 

 

I Tabell 1 framgår att den specifika produktionen varierar mellan de olika 

anläggningstyperna. Avloppsreningsverken hade i genomsnitt en produktion på ca 1.7 

MWh per m
3
 rötkammarvolym och år. För samrötningsanläggningarna är motsvarande 

siffra 3.9 MWh/m
3
 och år. Termofila anläggningar har åtminstone teoretiskt en högre 

specifik produktion än mesofila anläggningar vid samma uppehållstid. 
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Tabell 1. Den svenska produktionen av biogas, metanhalt, rötkammarvolym och specifik 

produktion per anläggningstyp samt antal för år 2006 [5]. 

Table 1.  The Swedish biogas production in 2006, methane content, digester volume, specific 
production and number of units of each type of production unit [5]. 

 

Anläggningstyp Antal Volym biogas Total Biogas Metanhalt RK-Volym Spec. Prod. 
 2006 

[st] 
2006 

[1000 Nm3] 
2006 

[GWh] 
[%] [m3] [MWh/m3,år] 

Avloppsreningsverk 138 98,000    582    65    343,351    1.69    

Deponier 60 58,000    342             ca 50 - - 
Samrötning 14 31,000    184    67    47,000    3.91    
Lantbruk 8 2,000    14    65    10,810    1.28    

Industrier 3 15,000    91    71    55,200    1.65    

Summa: 223 204,000    1,213       

 

Av de totalt ca 1200 GWh biogas som producerades i Sverige under 2006 användes ca 

680 GWh till uppvärmning, vilket även inkluderar den interna användningen. En 

betydligt mindre mängd ca 218 GWh användes som fordonsgas. Till elproduktion 

användes knappt 100 GWh och ca 46 GWh distribuerades i gasnät. Fackling, dvs. 

bränning av gasen utan att ta tillvara någon energi uppgick till knappt 160 GWh vilket 

alltså är mer än både elproduktionen och gasdistributionen tillsammans. [2] 

 

Elproduktionen kan ske med en gasmotor vid produktionsanläggningen vilket även 

möjliggör tillvaratagande av spillvärme ur avgaserna för värmning av den egna 

processen. Självfallet kan även biogasen förbrännas i ett (närliggande) kraftvärmeverk 

och på så sätt generera el och fjärrvärme med högre totalverkningsgrad. Genom ökad 

fjärrvärmeutbyggnad för att ersätta en stor del av biogasen som används för 

uppvärmning med fjärrvärme skulle mer biogas kunna bli tillgänglig för produktion av 

fordonsgas.   

2.2 Substrat och egenskaper 

 

Med substrat avses det organiska material som utgör ”råvaran” i biogasproduktionen. I 

ett avloppsreningsverks rötkammare utgörs substratet av det s.k. råslammet som 

kommer från avloppsreningens sedimenteringssteg. I samrötningsanläggningar 

förekommer blandningar av olika substrat. Gödsel, slakteriavfall, kasserade rester från 

livsmedelsproduktion och källsorterat hushållsavfall är exempel på substrat i 

samrötningsanläggningar. Substraten skiljer sig åt relativt mycket avseende 

torrsubstanshalt (TS) och hur mycket av den som kan omvandlas till metan. 

 

Torrsubstansen utgörs av det suspenderade materialet samt de lösta beståndsdelarna. 

Den torra substansen kan utgöras av såväl oorganiskt som organiskt material men det 

oorganiska materialet kan ej bidra till någon produktion av metan. Genom bestämning 

av glödförlusten (VS, eng. Volatile Solids) erhålls ett mått på andelen organiskt 

material. Glödförlusten definieras som differensen mellan torrsubstanshalten av ett prov 

före och efter upphettning till 550 °C [2]. Glödresten utgörs av det oorganiska 

materialet. Det organiska materialet innehåller svårnedbrytbara delar som t.ex. cellulosa 
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varför i praktiken endast omkring hälften av det organiska materialet bryts ned. 

Nedbrytningsgraden definierar hur mycket av det organiska materialet som bryts ned i 

en rötprocess. Nedbrytningen sker dock endast delvis hela vägen till metan och 

koldioxid varför en mindre del förloras som organiska föreningar i det utgående 

slammet. Andelen metan i biogasen uppgår till ca 65 %. 

 

Figur 1 visar ungefärligt hur stora delar av substratet som bryts ned till metan. Siffrorna 

i figuren kan variera mycket från fall till fall men syftar till att statuera ett exempel. Av 

ett substratflöde på 100 ton utgörs ca 90 – 95 ton utav vatten. Av torrsubstansen på ca 5 

– 10 ton är i storleksordningen ca 70 % dvs. 3,5 – 7 ton rötbart. Med en 

nedbrytningsgrad på ca 50 % blir ca 1,8 – 3,5 ton av det organiska materialet kvar i 

rötresten. Dessutom förloras ca 15 % i rötresten som delvis nedbrutna organiska 

föreningar. I biogasen återfinns därmed ca 1,5 – 3 ton av den ursprungliga våta 

substratmängden varav ca 1 – 2 ton utgör metan. Utav mängden torrsubstans bildar ca 

30 % biogas vilket innebär att andelen TS som bildar metan är ca 20 %. 

 

I rapporten ”Biogas – Nuläge och framtida potential” [2] anges erfarenhetsmässiga 

utbyten för olika substrat. Några av dessa presenteras i Tabell 2. Som tidigare nämnts 

syns att variationerna är stora både vad gäller metanutbytet per torrvikt och 

torrsubstanshalten. I samrötningsanläggningar blandas olika substrat dels för att öka 

tillgången på substrat och dels för att en ensidig substratsammansättning kan ge för 

höga halter av ämnen som kan hämma eller störa rötprocessen, t.ex. ammoniak [3]. 

 

 

Figur 1. Schema över den ungefärliga andelen av substratet som omvandlas till metan. 

Figure 1. Approximate yield calculation for methane production in a biogas process. 
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Förlust org. föreningar
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≈85% av nedbrutet varav
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Tabell 2. Erfarenhetsvärden för gasutbyten och torrhalt för några substrat [2].  

Table 2. Yield of methane and dryness of different biogas substrates [2][3]. 

 
 TS Utbyte CH4 Utbyte CH4 Metanhalt 

 [%] [m3/ton våtvikt] [m3/ton torrvikt] [%] 

Gödsel     
Nötflyt 9 14 156 60 - 65 
Svinflyt 8 18 225 62 - 67 

     
Källsorterat matavfall     
Hushåll 30 130 433 60 - 65 
Restaurang 25 110 440 63 - 68 

     
Slakteriavfall     
Mag/tarminnehåll 15 45 300 60 - 65 
Mjukdelar 30 190 633 65 - 70 

 

2.3 Nedbrytningsprocessen 

 

Vid rötning bryter bakterier ned organiskt material under syrefria (anaeroba) 

betingelser. Nedbrytningsreaktionerna är tämligen komplexa men slutprodukterna 

utgörs huvudsakligen av en gasblandning utav metan (CH4) och koldioxid (CO2), s.k. 

rötgas eller biogas. I naturen sker nedbrytning av organiska växt- och djurrester aerobt 

genom s.k. förmultning till koldioxid. Dock sker även de anaeroba 

nedbrytningsreaktionerna naturligt om inte tillräckligt med syrgas finns tillgängligt. 

 

Delstegen i rötningsprocessen kan mycket förenklat beskrivas enligt fyra huvudsteg [3]: 

 

1. Hydrolys - Makromolekyler som kolhydrater, fetter och proteiner hydrolyseras 

till mindre beståndsdelar som enklare sockerarter, fettsyror, glycerol och 

aminosyror 

2. Jäsning (fermentation) – jäsningsteget eller fermentationsteget innefattar 

bildning av mellanprodukter som alkoholer och flyktiga fettsyror. 

3. Ättiksyrabildning – nedbrytning av mellanprodukter till ättiksyra, koldioxid 

och vätgas 

4. Metanbildning – metan bildas främst genom att ättiksyra bryts ned till metan 

men även genom att vätgas reducerar koldioxid till metan. 

 

Slutprodukten – biogasen eller rötgasen – består av metan (ca 65 %) och koldioxid (ca 

35 %) i huvudsak men innehåller även mindre mängder av andra gaser som t.ex. 

svavelväte och vattenånga. Koldioxiden bidrar inte till gasens energiinnehåll. 

Följaktligen är andelen metan avgörande för energiinnehållet och ju större andel desto 

högre energiinnehåll. Halten av metan varierar som beskrivits tidigare beroende på 

vilket substrat som används men även beroende på hur den tid som rötningen sker innan 

materialet lämnar reaktorn. Eftersom inte allt material kan eller hinner brytas ned bildas 

en rötrest. 
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Olika bakterier kan ha olika temperaturoptimum. Vid rötningsanläggningar är det i 

Sverige vanligast att ha en processtemperatur på ca 37 °C, s.k. mesofil rötning. Även 

s.k. termofila processer förekommer med en temperatur på ca 55 °C. Rötningsprocessen 

kräver därför både förvärmning av ingående material och dessutom varmhållning för att 

kompensera för värmeförluster. En termofil process ger en snabbare nedbrytning och 

därmed högre gasproduktion för samma reaktorvolym men kräver mer energi för 

uppvärmning och varmhållning än en mesofil process. Värmning sker som regel med 

hjälp av en hetvattenkrets uppvärmd med en biogaseldad panna. 

2.4 Uppgradering 

Eftersom metangasen är den önskvärda och energirika beståndsdelen i biogas kan 

värmevärdet på gasen höjas om gasen renas. Orenad s.k. ”rågas” har ett ungefärligt 

energiinnehåll på ca 6.5 kWh/Nm
3
 medan ren metangas har ett energiinnehåll på ca 10 

kWh/Nm
3
. Rening även kallat uppgradering krävs för att gasen ska kunna användas som 

fordonsgas. Vid uppgradering till fordonsgas avlägsnas svavelväte ned till några ppm 

och koldioxiden reduceras så att metanhalten uppgår till ca 97 %. För att rena gasen kan 

följande metoder förekomma: 

 PSA (Pressure Swing Adsorption) 

 Vattenskrubber 

 Kemisk absorption (i skrubber) 

 Membranteknik (delvis under utveckling) 

 

För att köra en motor på biogas måste den vara speciellt anpassad. Fordon som drivs 

med biogas har trycktankar där gasen har ett tryck på maximalt ca 200 bar. 

Komprimering av gasen till detta tryck måste därför ske innan den kan tankas.  

 

En annan användning av uppgraderad biogas är distribution i ett naturgasnät. 

Uppgraderad biogas dvs. nästan ren metan har något lägre värmevärde än naturgas och 

distribueras därför först efter att ha fått en tillsats av exempelvis propan som höjer 

värmevärdet.  

2.5 Hygienisering  

Sedan mitten av 1990-talet har flera så kallade samrötningsanläggningar tillkommit. I 

dessa kan avfall från livsmedelsindustrier, gödsel och matavfall från hushåll rötas till 

biogas. De biogasanläggningar som rötar material med animaliskt ursprung, till exempel 

slakteriavfall och gödsel måste hygienisera det ingående materialet (substratet) innan 

det pumpas in i rötkammaren. Hygienisering syftar till att avdöda och därmed reducera 

antalet skadliga mikroorganismer så att risken för smittspridning reduceras väsentligt.  

För att få tillåtelse att sprida rötslam från avloppsreningsverk på åkermark kommer 

eventuellt krav att införas på hygienisering även av detta slam.  

 

I EU-förordningarna 1774/2002 och 208/2006 regleras krav avseende bearbetning för 

biogas- och komposteringsanläggningar samt krav för naturgödsel [4]. Förordningarna 

beskriver vilka material som omfattas av hygieniseringskravet. Den idag etablerade och 

godkända metoden för hygienisering innebär satsvis upphettning till och 

konstanthållning av temperaturen vid minst 70 °C under minst en timme. Vanligt är att 
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två eller tre parallella hygieniseringstankar används så att rötkammaren kan förses med 

substrat från en av tankarna kontinuerligt. Eftersom mycket energi går åt till 

uppvärmning vid en hygieniseringsprocess, så är processutformningen än mer viktig i 

dessa fall för att utnyttja energin effektivt. 

2.6 Enstegs- och serierötning  

 

Den vanligaste typen av rötkammare dvs. reaktor i svenska anläggningar är den 

kontinuerliga omrörda tankreaktorn (eng. Continously Stirred Tank Reactor, CSTR) [2]. 

En kontinuerlig tankreaktor kännetecknas av att inflödet och utflödet är lika stort samt 

att omrörning i idealfallet sker fullständigt så att samma koncentration råder i hela 

reaktorn. Därmed är koncentrationen och temperaturen i utflödet lika med 

koncentrationen och temperaturen i reaktorn.  

 

Som mått på tillförseln av organiskt material används i rötningssammanhang begreppet 

organisk belastning (eng. Organic Loading Rate – OLR) som ofta anges som 

inkommande VS per reaktorvolym och dygn [kg VS/m
3
,d] [2]. Genom att den organiska 

belastningen ökas kan högre reaktionshastigheter uppnås, detta kan ske genom högre 

torrhalter eller kortare uppehållstid [3]. Samtidigt minskar dock utrötningsgraden. En 

reaktor kan  bli överbelastad exempelvis på grund av att bakterierna inte hinner föröka 

sig i samma takt som ökningen av substrat [3]. Vid alltför kort uppehållstid kan en 

ursköljningseffekt som leder till att reaktionen avstannar på grund av brist på bakterier 

uppstå [3]. 

 

Bland annat på grund av ovanstående anledningar kan det finnas skäl att använda sig av 

flera reaktorer för att kunna optimera produktionen. Reaktorerna kan kopplas såväl 

parallellt som i serie. Det förekommer även att den andra reaktorn i en seriekoppling 

förses med färskt substrat så att en kombinerad serie- och parallellkoppling erhålls. I 

Figur 2 nedan visas en två seriekopplade rötkammare med en efterrötningskammare. 

 

 

 

Figur 2. Exempel på seriekopplade rötkammare med seriekopplad efterrötkammare och 
gemensam uppsamling i gasklocka. 

Figure 2. Example of serially connected digesters with end-digester tank and collection of 
biogas in a gas holder. 
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2.7 Processutformning 

I detta avsnitt presenteras de generella processutformningar som studeras. Utrustningen 

kring en rötkammare består i huvudsak av pumpar, omrörare, rör för transport av slam- 

och hetvatten, pannanläggning, värmeväxlare, ventiler och mätutrustning. Sättet att 

styra anläggningen kan variera och även omfattningen av utrustning. För studien görs 

följande indelning för att karaktärisera olika typer av anläggningar: 

 

 Processtemperatur – Drivs anläggningen mesofilt eller termofilt? 

 Hygienisering – Används hygienisering eller inte? I de fall hygienisering finns 

antas allt substrat hygieniseras. 

 

Den generella processutformningen antas vara densamma oavsett processtemperatur. 

Skillnaden i processutformning antas endast bero på om hygienisering och eller 

värmeåtervinning finns. I Figur 3 visas den processutformning som antas för en process 

utan hygienisering och med värmeväxling av utgående rötslam mot inkommande 

råslam. Värmeväxlaren är placerad längst ned till höger i bild. I Figur 4 visas 

motsvarande process med hygienisering. 

 

 

 

Figur 3. Principskiss för en process utan hygienisering. Bilden visar en process med 
värmeväxling av utgående rötslam mot kallt inkommande substrat (råslam). 

Figure 3. General process design for a biogas process with-out pasteurization. The figure 
shows a process with heat recovery of the process heat. 
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Figur 4. Principskiss för process med hygienisering samt värmeåtervinning (värmeväxling 
rötslam mot inkommande substrat).  

Figure 4. General process design for a process with pasteurization and heat-recovery. 
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3 Dimensionering av rötkammare 

I detta avsnitt härleds de samband och motiveras de antaganden som ligger till grund för 

beräkningarna av rötkammarstorlekar och areaberäkningar för värmeförluster. 

3.1 Antaganden om uppehållstid 

Olika material kan brytas ned olika mycket vid rötning, vissa kolhydrater bryts nästan 

inte alls ned medan andra teoretiskt kan brytas ned fullständigt [3]. Gemensamt för olika 

nedbrytbara organiska fraktioner (dvs. det rötbara materialet VS, volatile solids) är att 

nedbrytningsgraden ökar med uppehållstiden i reaktorn. Nedbrytningen sker som 

snabbast i början varefter hastigheten avtar, se exemplet i Figur 5. Figuren visar att 

protein maximalt kan brytas ned till 80 % [3]. Observera att figuren är ett exempel och 

att kurvorna och den maximala nedbrytningen ser annorlunda ut för andra substrat. 

Uppehållstiden i biogasanläggningar begränsas i praktiken till ungefär 1 månad som ett 

grovt riktvärde. 

 

 

Figur 5. Nedbrytningen av protein som funktion av uppehållstiden vid mesofil och termofil 
rötning beräknad enligt en förenklad modell [3]. Den övre streckade linjen visar den 
maximala (högsta teoretiskt uppnåbara) nedbrytningsgraden för protein. 

Figure 5. Digestion of a protein substrate shown for mesophilic and thermophilic digestion 
calculated from a simplified model [3].The upper dashed line represents the maximal 
(highest theoretically achievable) degree of digestion for a protein.  
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Uppehållstiden för de svenska mesofila samrötningsanläggningarna är 20 – 30 dygn 

emedan de termofila har uppehållstider på 16 – 21 dygn [3]. För beräkningarna antas att 

följande uppehållstider gäller för både avloppsreningsverk som 

samrötningsanläggningar: 

 Mesofil drift, 25 dygn 

 Termofil drift, 18 dygn 

3.2 Rötkammarvolym och rötkammararea 

I detta avsnitt presenteras de data och beräkningar som ligger till grund för 

beräkningarna av rötkammarvolym och ytterarea som funktion av storleken på 

anläggningarna. För avloppsreningsverk uttrycks storleken i den för branschen vanliga 

enheten personekvivalenter (pe). För att introducera begreppet här ges en kort 

beskrivning av i det första stycket. Samrötningsanläggningarnas storlek uttrycks i denna 

rapport efter deras årligen hanterade mängd (våtvikt) substrat. I rapporten tas i 

beräkningarna ingen hänsyn till reaktorernas inbördes koppling (se avsnitt 3.1). 

3.2.1 Begreppet personekvivalent 

I VA-branschen är det brukligt att ange storleken på ett avloppsreningsverk i enhet 

”personekvivalenter” förkortat pe. Begreppet avser den genomsnittliga volym 

avloppsvatten som i en person genererar. Begreppet kan uttryckas i olika enheter t.ex. 

BOD7 (mått på biokemisk syreförbrukning) eller vattenflöde. En personekvivalent 

motsvarar 70 g BOD7/d eller uttryckt som flöde av avloppsvatten 181 l/d [6]. Ett 

avloppsreningsverk med en belastning på 100 000 pe belastas således med ca 2600 ton 

BOD7 per år. 

3.2.2 Rötkammarvolym för avloppsreningsverk 

För att kunna göra beräkningar för olika storlekar på avloppsreningsverk har ett 

samband mellan total rötkammarvolym och det dimensionerande antalet 

personekvivalenter tagits fram. Uppgifter har hämtats från miljöredovisningar samt en 

sammanställning över vissa svenska avloppsreningsverk [7]. I Figur 6 visas en linjär 

anpassning (med konstant = 0) gjord för 6 st avloppsreningsverk. I beräkningarna antas 

att rötkammarvolymen är dimensionerad enligt: 

 

 [m
3
] 

 

Detta samband antas gälla för såväl de mesofila som de termofila rötkamrarna på 

avloppsreningsverken. 
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Figur 6. Linjär anpassning av total rötkammarvolym [m3] som funktion av dimensionerande 
antal personekvivalenter (1000-tal). 

Figure 6. Linear regression model of the total digester volume as a function of the 
dimensioning number of personal equivalents (thousands). 

3.2.3 Rötkammarvolym för samrötningsanläggningar 

En linjär anpassning (med konstant = 0) för rötkammarvolymen på olika 

samrötningsanläggningar och deras faktiska hanterade våtviktsmängd av substrat har 

gjorts för att få ett samband mellan storlek och rötkammarvolym. Uppgifterna har 

hämtats från en sammanställning över svenska samrötningsanläggningar [8]. I Figur 7 

visas anpassningen. Observera dock att anpassningen har gjorts för faktiska 

våtviktsmängder och inte för en dimensionerad mängd då tillräcklig information om 

detta ej kunnat inhämtas. Dessutom har vissa antaganden varit nödvändiga då 

uppgifterna ej varit konsistenta
1
. I beräkningarna antas att rötkammarvolymen ökar 

linjärt som funktion av den behandlade substratmängden med 110 m
3
 per 1000 ton 

substrat. En anläggning som hanterar exempelvis 40000 ton substrat skulle därmed 

behöva en sammanlagd rötkammarvolym på ca 4400 m
3
. 

  

                                                 
1 Exempelvis har vissa angivelser varit i ton medan andra i m3. Det har antagits att 1 m3 motsvarar 1 ton i 

dessa fall. 
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Figur 7. Anpassning av total rötkammarvolym som funktion av den årligen behandlade 
våtviktsmängden substrat [8]. 

Figure 7. Linear regression model of the total digester volume as a function of the annually 
treated amount of wet substrate [8]. 

 

3.2.4 Antal reaktorer 

Av olika anledningar finns det ofta skäl att ha flera reaktorer vid rötningsanläggningar. 

Anledningen kan dels vara ett önskemål om att tillämpa serierötning (se stycke 2.6) eller 

så kan flera reaktorer tillkommit för att anläggningen byggts ut och därmed 

dimensionerats om. I Figur 8 visas antal reaktorer för några olika svenska anläggningar 

samt deras totala reaktorvolym. Den totala reaktorvolymen inkluderar rötkammare såväl 

som eventuell efterrötningskammare. Uppgifterna har hämtats från en sammanställning 

över svenska samrötningsanläggningar [8] samt från miljöredovisningar och en 

sammanställning över vissa svenska avloppsreningsverk [7]. I Figur 8 visas även en 

anpassning av data till en potensfunktion för att illustrera en trend. Som synes är dock 

variationen stor och vid ca 6000 m
3
 varierar antalet reaktorer mellan 2 och 4 st. 
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Figur 8. Antal reaktorer (rötkammare + ev. efterrötkammare) samt total reaktorvolym vid 
svenska biogasanläggningar [7], [8] (kompletterat med information från några 
miljöredovisningar). I bilden finns även en anpassning av data med en potensfunktion 
för att illustrera en trend. 

Figure 8. Number of reactors (digesters and after-digesters) plotted against the total reactor 
volume for some Swedish biogas production units [7], [8] (and information from 
some environmental reports). 

 

3.2.5 Antaganden om rötkamrarnas ytterarea 

För att kunna göra uppskattningar på värmeförlusterna i en rötkammare av en viss 

volym behöver geometrin vara känd. Rötkamrars geometri varierar men de flesta är av 

typen totalomblandad kontinuerlig tankreaktor [2]. För att förenkla beräkningarna antas 

alla rötkammare ha helt cylindrisk form. I verkligheten förekommer dock andra 

geometrier t.ex. med konisk botten och topp, se exemplet i Figur 9 som visar en 

profilskiss av rötkammare baserad på en befintlig rötkammare på centrala reningsverket 

i Kristianstad. Eftersom även höjd- och diameterförhållandet varierar har det ansetts 

nödvändigt anta en trolig geometri som kan användas för att göra beräkningarna mer 

generella. 
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Figur 9. Profilskiss på rötkammare ritad med en skiss på rötkammare på centrala 
reningsverket i Kristianstad som förlaga [10]. 

Figure 9. Cross section of a digester drawn from a sketch from a Swedish sewage treatment 
plant [10]. 

 

Svahn anger att den vanligaste formen är på rötkammare är cylindrisk [9]. Detta torde 

dock avse huvudvolym av reaktorn dvs. ej medräknat eventuell konisk botten och eller 

topp. Ett idag använt dimensioneringskriterium för höjd- och diameterförhållande är 1.5 

som motiveras med att omrörningen i reaktorn ska fungera bra [9]. Detta förhållande 

används i beräkningnarna. 

 

Antag att rötkammaren är en perfekt tunnväggig
2
 cylinder med höjden H och diameter 

D. Låt förhållandet mellan höjden och diametern betecknas med z enligt: 

 

 

 

Då är cylinderns area A: 

 

 

 

Volymen V av cylindern är då: 

 

 

 

Arean uttryckt som funktion av volymen blir: 

 

                                                 
2 Med tunnväggig avses att innerdiametern skiljer sig lite från ytterdiametern så att de kan anses vara lika. 

Detta antagande görs för att förenkla beräkningarna. 
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Med det antagna förhållandet mellan höjd och bredd (z = 1.5) kan arean som funktion 

av volymen avrundat uttryckas som: 

 

 

 

Eftersom en anläggning ofta har flera rötkammare vilka även kan ha olika storlek så har 

uppgifter om rötkammare vid svenska anläggningar använts för att uppskatta arean för 

en viss total rötkammarvolym. Då endast uppgifter om rötkamrarnas volymer funnits 

tillgängliga har de antagits vara cylindriska med z = H/D = 1.5. Summan av areorna för 

rötkamrarna har plottats mot den sammanlagda rötkammarvolymen för respektive 

anläggning, se Figur 10. 

 

 

 

Figur 10. Uppskattad totalarea för verkliga rötkammare som funktion av total rötkammarvolym 
(heldragen linje). Den streckade linjen visar det antagna sambandet mellan total area 
och total rötkammarvolym om endast en reaktor används. Det har antagits att 
rötkamrarna är cylindriska med z = H/D = 1,5. 

Figure 10. Estimated total area from actual digester configurations as a function of the total 
digester volume (solid line). The dashed line shows an estimation of the area if only 
one reactor was used. It has been assumed that the digesters are cylindrical with  
z = H/D being 1.5. 

 

En anpassning har gjorts till de data som avser verkliga anläggningar. Eftersom 

totalarean räknats ut som summan av reaktorernas areor (antaget z = 1,5) så beaktas 

antalet reaktorer indirekt i sambandet. Figur 10 visar tydligt att arean underskattas om 

arean beräknas utifrån att reaktorvolymen finns i endast en reaktor. För beräkningarna 

används därför följande antagna samband mellan rötkammararea och reaktorvolym (se 

Figur 10):  
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4 Värmebehov i rötningsprocessen 

 

4.1 Rötkammarens energibalans 

 

För att beskriva rötningsanläggningens energibalans måste ingående strömmar av 

material och energi definieras. Dessutom måste området för material- och 

energibalansen definieras. Materialflödet in till rötningsanläggningen utgörs av 

substratet tillsammans med eventuellt spädvatten. Materialflödet ut från rötkammaren 

utgörs dels av rötgasflödet och dels av rötslamflödet. Som gräns för material- och 

energibalansen har i rapporten definitionen gjorts att hela rötningsprocessen inkl. 

eventuell hygienisering ingår, se Figur 11. 

 

 

 

Figur 11. Definition av området för mass- och energibalans över rötningsprocessen. 

Figure 11. Boundary definition for the mass and energy balance for the biogas process. 

 

En total massbalans över en anläggning med avgränsning enligt tidigare ges då av: 

 

 [ton/h] 

 

Flödet av spädvatten torde endast förekomma vid en anläggning med hygienisering av 

material med höga torrhalter. Det kan även förekomma flera delströmmar av substrat 

som sammanförs eller utformningar där någon ström ej behöver hygienseras varvid 

massbalansen kan behöva justeras. På grund av att delar av torrsubstansen bryts ned till 

metan och koldioxid minskar mängden torrsubstans i det slammet. Utgående slam 

innehåller därför en lägre koncentration. Minskningen i torrsubstans med andra ord 

produktionen av gas ska givetvis vara så stor som möjligt. Produktionen av gas bestäms 

av betingelserna i rötprocessen, typen och förbehandlingen av substratet vilket delvis 

berörts i avsnitt 2.2.  

 

Förutom den energi som tillförs processen i form av direkt värmetillförsel bidrar 

pumpar och omrörare även med energi men deras inverkan har dock försummats.  

HYGIENISERING RÖTNING
SUBSTRAT/RÅSLAM

(SPÄDVATTEN)

BIOGAS

RÖTSLAM
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Inverkan av reaktionsvärmen från de olika delreaktionerna har även ansetts kunna 

försummas. Om det antas att värmeeffekt Q endast tillförs processen genom 

värmeväxling ges kan följande energibalans ställas upp:  

 

 

[kW] 

 

I det inledande räkneexemplet (se avsnitt 2.2) visades att biogasen bara utgör ca 1.5 – 3 

vikt-% av det ingående flödet. För dessa grova beräkningar anses därför gasflödet kunna 

försummas i jämförelse med slamflödena. Om spädvattnet räknas som att det ingår i det 

ingående (rå)slamflödet kan det utgående flödet anses vara lika stort som det ingående. 

Energibalansen får då följande utseende: 

  

 
[kW] 

 

Värmekapaciteten för slam är ca 1.05 [MJ/ton,C] [11]. Om värmekapaciteten för vatten 

och slam antas vara oberoende av temperaturen och torrhalten betecknas med x kan en 

medelvärmekapacitet för substratet eller rötslammet beräknas enligt: 

 

 

 
[MJ/ton,C] 

 

En omräkning till kWh/ton,C samt förenkling ger 

 

 [kWh/ton,C] 

 

Som det inledande räkneexemplet visar (se avsnitt 2.2) bildar ca 30 % av TS-mängden 

biogas. Torrhalten i utgående rötslam blir därför ca 70 % av den ingående torrhalten. I 

Figur 12 visas funktionen för värmekapaciteten i intervallet 0 – 10 % TS. I samma figur 

finns även det utgående slammets värmekapacitet illustrerat, givet att ca 30 % av TS-

mängden bildar biogas. Som synes är skillnaden liten eftersom TS-halten är låg från 

början. Vid 10 % ingående TS är skillnaden endast drygt 2 %. För praktiska beräkningar 

kan därför värmekapaciteten antas vara lika för ingående och utgående slam. 

  

Om x betecknar ingående TS-halt så ger ovanstående förenkling följande enkla 

energibalans: 

 

 [kW] 

 

En hög temperatur på ingående råslam och låg temperatur på utgående samt låga 

förluster ger alltså ett lågt behov av energi. Förluster kan minskas genom förbättrad 

isolering. Med värmeväxling av utgående slam mot det ingående t.ex. efter 
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hygienisering eller rötslam mot råslam återvinns energi. Råslammets temperatur ökar då 

och det utgående slammets temperatur minskar. För att beteckna den energi som tillförs 

före eventuell återvinning används i rapporten begreppet bruttoenergi. Sambandet 

mellan nettoenergin (tillförda energin) och bruttoenergin är: 

 

 [kW] 

 

 

Figur 12. Värmekapacitet för (ingående) slam (heldragen linje) samt värmekapaciteten för 
utgående slam om 30 % av torrsubstansen antas bilda biogas. 

Figure 12. Heat capacity for incoming sludge (solid line) and outgoing sludge given that yield of 
biogas i 30 % of the dry substance.  

 

4.2 Uppvärmningsbehov 

 

4.2.1 Specifikt bruttouppvärmningsbehov 

 

I det föregående avsnittet har rötkammarens energibalans beskrivits. 

Bruttouppvärmningsbehovet
3
 per ton slam som funktion av råslammets- och processens 

temperatur samt torrhalten blir därför: 

 

 
[kWh/ton] 

 

Flödet av torrsubstans kan beräknas ur totalflödet enligt sambandet:  

                                                 
3 Brutto används här för att beteckna uppvärmningsbehovet före eventuell återvinning av värme. 

Nettoenergin avser därför den tillförda energin, dvs. bruttoenergin minskat med den återvunna energin. 
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 [ton/h] 

  

Energibehovet för uppvärmning per ton torrsubstans blir därför 

 

 [kWh/ton TS] 

 

För en mesofil anläggning med en arbetstemperatur på 36 °C och en genomsnittlig 

slamtemperatur på 14 °C blir funktionen för det specifika energibehovet: 

 

 [kWh/ton TS] 

 

I Figur 13 nedan har funktionerna för det teoretiska uppvärmningsbehovet illustrerats 

för mesofil, termofil drift samt hygienisering. Bilden visar även data från 10 st. svenska 

avloppsreningsverk [1]. Avvikelserna skulle kunna bero på osäkerhet i mätvärden och 

felavläsning i diagram. Ökande torrhalt ger lägre specifik energiförbrukning men 

energibesparingen av att öka torrhalten är störst vid låga torrhalter. De driftsproblem 

med igensättning av värmeväxlare som lättare uppstår vid höga torrhalter gör det 

dessutom mindre intressant att öka torrhalten.  I beräkningarna har en torrhalt på 4 % 

använts. 
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Figur 13. Specifikt bruttouppvärmningsbehov för slam som funktion av torrhalten. Bilden visar 
även data från 10 st. svenska avloppsreningsverk samt deras nettoförbrukning [1]. 
Beräkningarna är gjorda för en antagen slamtemperatur på 14 °C. 

Figure 13. Specific gross heat demand as a function of the dryness. The figure also shows real 
gross and net heat data from 10 Swedish sewage treatment plants [1]. Calculations 
have been done for a sludge temperature of 14 °C.  

4.2.2 Utetemperaturens inverkan på råslammets temperatur 

På grund utetemperaturens påverkan på råslammets eller substratets temperatur varierar 

energibehovet för uppvärmning under året. Följande samband har antagits gälla för 

slamtemperaturen som funktion av utetemperaturen: 

 

 [°C] 

 

Sambandet har baserats på veckomedelvärden för utetemperaturen och temperaturen i 

luftningsbassängen för ett svenskt avloppsreningsverk [12] samt antagandet att 

temperaturen på råslammet håller samma temperatur som vattnet i luftningsbassängen. I 

Figur 14 är dessa värden plottade tillsammans med en linjär anpassning och 

modellsambandet som antagits.  
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Figur 14. Parvisa data (veckovärden) för utetemperatur och temperatur i luftningsbassäng från 
ett svenskt avloppsreningsverk [12] samt linjär anpassning till dessa data och den 
valda modellen (streckad linje). 

Figure 14. Pairwise data (weekly) for outdoor temperature and temperature in an aeration basin 
[12] and linear regression model as well as the used model (dashed). 

 

Med hjälp av ett varaktighetsdiagram för uteluftens temperatur [13] och ovanstående 

antagna samband har ett varaktighetsdiagram för slamtemperaturen beräknats, se Figur 

15. 
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Figur 15. Varaktighetsdiagram för luftens utetemperatur vid en normaltemperatur på 6 °C samt 

ett genom antaganden beräknat varaktighetsdiagram för slamtemperaturen 

Figure 15. Duration plot of the outdoor temperature for an average temperature of 6 °C as well 

as the model for the sludge temperature.  

 

4.2.3 Uppvärmning med hetvattenvärmeväxlare 

Uppvärmning av de svenska rötkamrarna sker i de flesta fall genom att biogas bränns i 

en gaspanna för att producera hetvatten som värmeväxlas mot slammet i rötkammare. 

På rötkammaren finns ofta en cirkulationsledning där flödet passerar en extern 

värmeväxlare med hetvatten. Uppvärmning på cirkulationsströmmen är det vanligaste 

sättet att värma svenska rötkammare och då oftast med tubvärmeväxlare [1]. 

Rundpumpning ger även en viss omblandning i rötkammaren. Enbart rundpumpning 

används sällan och för att tillgodose kravet på god omrörning är det vanligast att även 

en propelleromrörare används för den huvudsakliga omrörningen [1].   

 

I Figur 16 visas principen för uppvärmning på cirkulationsströmmen. Flödet av slam är 

vanligen stort i förhållande till hetvattenflödet och i förhållande till det ingående flödet. 

Det rekommenderas att slamhastigheten ska vara ca 2,2 – 2,5 m/s genom tuberna [1]. 

Temperaturökningen på slammet hålls ofta vid någon eller några grader.  
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Figur 16. Princip för uppvärmning genom hetvatten i extern värmeväxlare på 
cirkulationsledningen.  

Figure 16. General process design with heat-supply in an external heat exchanger on the 
recirculation pipe. 

 

Effekten som överförs vid värmeväxling beror på värmeöverföringsytan (A) och 

skillnaden i temperatur på det varma och kalla flödets ingående och utgående 

temperaturer. Dessutom påverkas värmeöverföringen av det s.k. k-värdet som bl.a. 

beror av flödeshastigheterna
4
. Då ingående och utgående temperaturskillnad oftast är 

olika används en logaritmisk medeltemperaturdifferens (∆TLM) för att beräkna 

värmeöverföringen. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen (∆TLM) beräknas 

enligt [13]: 

 

 
[°C] 

 

Indexen 1 och 2 avser skillnaden mellan strömmarnas temperatur på sida 1 respektive 

sida 2, se Figur 17.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Beräkning av k-värdet är komplext och kommer inte beskrivas närmare. 
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Figur 17. Principskiss av temperaturförändringen för det varma och kalla flödet genom en 
motströms värmeväxlare för att visa definitionen av ∆T1 och ∆T2. 

Figure 17. General sketch of the temperature change, through a counter-current heat 
exchanger for the hot and cold flow, to show the definition of ∆T1 and ∆T2. 

 

Formeln för den logaritmiska medeltemperaturdifferensen gäller för ren motströms eller 

medströms värmeväxling men i tvärströms eller kombinationer av med- och motströms 

måste korrektionsfaktorer användas [15]. Generellt gäller dock att ju högre 

temperaturdifferensen mellan hetvattnet och slammet är desto större blir 

värmeöverföringen och desto mindre värmeväxlare behövs. Detta inses genom att 

studera formeln för beräkning av den överförda effekten (k-värdet antas vara konstant): 

 

 [kW] 

 

En högre genomsnittlig temperaturdifferens kan uppnås genom flödet av hetvatten hålls 

högt därmed blir temperatursänkningen på hetvattnet inte så stor. Detta ska dock vägas 

mot de ökade pumpkostnader det medför. Ett högre flöde på hetvattensidan medger till 

följd av den minskade temperatursänkningen att framledningstemperaturen kan hållas 

lägre vid samma värmeväxlararea och effektbehov. 

 

För grova beräkningar kan värmekapaciteten för slammet och hetvattnet antas vara lika
5
 

stora. Detta innebär att vid lika stora massflöden av slam och hetvatten kommer 

temperaturhöjningen och sänkningen vara ungefär lika stora. Nedanstående samband
6
 

över värmeväxlareffekten visar detta: 

 

 [kW] 

 

                                                 
5 I praktiken varierar värmekapaciteten med temperaturen och som tidigare nämnts även med torrhalten. 
6 Indexen c och h används för att beteckna det kalla respektive varma flödet. 



VÄRMEFORSK 

   

 

28 

 

4.2.4 Nödvändig hetvattentemperatur vid uppvärmning 

Som tidigare har förklarats kräver en mindre värmeväxlare (mindre 

värmeöverföringsarea) en högre temperaturdifferens. Ju större växlare som finns 

installerad desto lågvärdigare värme kan användas för att värma. Rapporten ”Problem 

och lösningar vid processoptimering av rötkammardriften vid avloppsreningsverk” [1] 

anger 13 – 15 °C som en ungefärlig temperaturdifferens vid slam/slam värmeväxling. 

Studier av data från ett avloppsreningsverk [12] tyder på att ca 10 °C differens kan vara 

lämpligt för att dimensionera en värmeväxlare för slam/hetvatten. Om slammets 

temperaturökning ska vara 2 °C ger det följande ungefärliga dimensioneringskrav på 

hetvattentemperatur: 

 

 Mesofil (36 °C): 48 °C 

 Termofil (55 °C): 67 °C 

 Hygienisering (71 °C): 81 °C 

 

De värmande ytorna (på slamsidan) bör vid avloppsreningsverk inte ha en temperatur 

överstigande 60 – 70 °C då högre temperaturer lätt ger avsättningar med koagulerade 

proteiner [1]. Vid hygienisering måste dock materialet värmas till strax över 70 °C så att 

temperaturen kan hållas vid minst 70 °C i en timme (tankarna antas mycket 

välisolerade). 

4.2.5 Värmeåtervinning 

Som tidigare nämnts kan en värmeväxlare användas för att återvinna energi ur det 

utgående rötslamflödet. Det ingående råslammet förvärms och det utgående rötslammet 

kyls. På verkliga avloppsreningsverk varierar graden av återvinning från 0 % upp till 

nästan 50 %, vilket är den nivå som anses vara (praktiskt) möjlig [1]. För 

samrötningsanläggningar dvs. där hygienisering med uppvärmning till 70 °C sker, bör 

återvinningsgraden kunna vara betydligt högre.  

 

Den energi som tillförts substratet före hygienisering kan dels användas till att förvärma 

nytt substrat som ska hygieniseras. I Figur 18 visas ett exempel på hur uppvärmningen 

och värmeåtervinningen kring ett hygieniseringssteg kan vara utformat. En 

värmeväxlare kan i det närmaste betraktas som förlustfri (om den är välisolerad). Om 

det hygieniserade substratet inte kyls under processtemperaturen bidrar dess 

energiinnehåll till att värma processen. Även om substratet kyls under 

processtemperaturen kommer dess energiinnehåll ändå det nya substratet till godo. 

Således kan en rätt utformad samrötningsanläggning ta tillvara på i princip all extra 

tillsatt energi som hygieniseringen kräver. En beräkning
7
 ger att återvinningsgraden vid 

en samrötningsanläggning i bästa fall kan uppgå till 81 % och 64 % vid mesofil 

respektive termofil drift.  

  

  

                                                 
7 Det har antagits att värmning sker till 71 C och att all energi mellan processtemperaturen och 70 C 

återvinns samt att 50 % av energin i utgående rötslam återvinns. 
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Figur 18. Principskiss för hygienisering med hetvattenvärmning och värmeväxling mot 
inkommande substrat. 

Figure 18. General process design for pasteurization with hot-water heating and heat-recovery. 

 

 

 

Figur 19. Specifikt uppvärmningsbehov som funktion av torrhalten, brutto och netto vid högsta 
praktiska återvinningsgrad. 

Figure 19. Specific gross and net heat demand as a function of dryness. Net heat demand is 
calculated for highest practically possible degree of recovery. 
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I de beräkningar som görs antas att återvinningen av processenergin är 40 % (och inte 

50 % som anses vara den högsta (praktiskt) uppnåbara återvinningsgraden [1]). 

Värmeväxlaren antas vara dimensionerad för 40 % av den genomsnittliga (på årsbasis) 

bruttouppvärmningseffekten samt en slamtemperatur
8
 på ca 14 °C. För en mesofil 

process (36 °C) innebär detta att flödet ska värmas 22 °C. Om 40 % återvinns motsvarar 

det en kylning av utgående rötslam med 9 °C och värmning av inkommande råslam med 

lika många grader. Eftersom värmekapaciteterna och flödena antas vara lika stora för 

både utgående och ingående ström blir den logaritmiska medeltemperaturdifferensen 

lika med differensen mellan processtemperaturen och råslammets utgående temperatur 

(T2). Värmeväxlarens area antas vara vald så att 

 

 [m
2
] 

 

Vid råslamtemperaturer under den dimensionerande kommer en större effekt att 

överföras vid samma flöden. På samma sätt minskar den överförda effekten vid högre 

råslamtemperaturer, eller allmänt vid minskad temperaturdifferens mellan den varma 

och kalla sidan. Med de tidigare antagandena om flöde och värmekapacitet samt 

konstant processtemperatur kommer den utgående råslamtemperaturen att variera med 

den ingående slamtemperaturen enligt: 

 

 [°C] 

 

4.3 Värmeförluster 

 

Så länge rötkammarväggens yttertemperatur är lägre än processtemperaturen (36 alt. 55 

°C) så kommer värme att ledas genom väggarna. Ju kallare temperatur ytterväggen har 

desto större kommer förlusterna att bli. Detta innebär att en del av den tillsatta energin 

måste användas för att kompensera för dessa förluster. Undantaget är varma soliga 

dagar då yttemperaturen kan tänkas överstiga processtemperaturen vid mesofila 

förhållanden, detta torde dock ha en försumbar inverkan över ett år vid skandinaviska 

förhållanden.  

 

Beroende på typ och tjocklek på konstruktionsmaterial samt om isolering används 

varierar värmeledningstalet k. Ju tjockare väggmaterial och isolermaterial desto lägre 

blir förlusterna. I stycke 3.2.5 antogs rötkammaren vara cylinderformad med tunn vägg i 

förhållande till diametern. För att uppskatta värmeförlusterna görs därför 

approximationen att väggarna är plana (då är ytter- och innearean lika). Då kan följande 

formel användas för att beräkna värmegenomgångstalet [13]: 

                                                 
8 Som årsmedel för beräkningarna uppgår slamtemperaturen till 13.7 °C och uteluftens temperatur till 6.1 

°C. 
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 [W/m
2
,°C]

-1
 

 

I formeln betecknar b tjockleken [m] och λ värmeledningstalet [W/m, °C] för respektive 

material i väggen. I de senare presenterade beräkningarna presenteras ett resultat både 

för fallet då rötkammaren är oisolerad och då den är isolerad. Rötkamrarna antas oavsett 

storlek ha samma material och tjocklek. Väggen antas vara uppbyggd av 500 mm 

betong och 250 mm utanpåliggande tegel. Vid beräkning med isolering antas 150 mm 

mineralull användas. Materialens värmeledningstal [13] och tjocklek sammanfattas i 

Tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3. Material, värmeledningstal [14] och tjocklekar som används i beräkningarna. 

Table 3. Material, heat conductivity [14] and thickness used in calculations. 

 
 λ b b/λ 

Material [W/m,°C] [m] [m2,°C/W] 

Mineralull 0.04 0.150 3.750 

Tegel 0.7 0.250 0.357 

Betong 1.7 0.500 0.294 

    

Summa:   4.401 

 

Alfa-värdena (värmeövergångstalen) är svåra beräkna med noggrannhet men 

överslagformler finns. Om en vindhastighet på 3 m/s antas som medelvärde ger ett 

överslag ett alfa-värde för utsidan på ca 18 [W/m
2
,°C]. Alfa-värdet på insidan kommer 

minst att vara ca 10 ggr större. Termerna med alfa-värden kan därför försummas
9
 i 

förhållande till värmeledningstermerna. I beräkningarna har följande 

värmegenomgångstal (k-värden) använts: 

 

 Oisolerad rötkammare: 1.54 [W/m
2
,°C] 

  Isolerad rötkammare: 0.23 [W/m
2
,°C] 

 

Förlusterna i en anläggning ökar med arean på rötkamrarna och dessutom med 

skillnaden mellan processtemperaturen och utetemperaturen. Förlusterna beräknas 

enligt: 

 

 [kW] 

 

I Figur 20 visas uppskattade förluster för en anläggning dimensionerad för 100 000 pe 

(RK-volym = 5200 m
3
) eller motsvarande ca 47000 ton våtvikt substrat (faktisk mängd). 

Bilden visar förlusterna dvs. effektbehovet för varmhållning för mesofil och termofil 

drift med och utan isolering. 

                                                 
9 För den oisolerade väggen är summan värmeledningstermerna 0.65 vilket är mer än 10 ggr större än 

termen med utsidans alfa-värde. 
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Figur 20. Uppskattat effektbehov för varmhållning som funktion av utetemperaturen för en tänkt 
anläggning dimensionerad för 100 000 pe (RK-volym = 5200 m

3
) eller motsvarande 

ca 47000 ton våtvikt substrat (faktisk mängd). 

Figure 20. Estimated duty to compensate for heat losses as a function of the outdoor 
temperature for a plant designed for 100 000 pe (digester volume = 5200 m

3
) or 

corresponding to 47000 ton wet substrate (actual annual amount).    

 

Figur 21 visar det totala varmhållningsbehovet för samma anläggningsstorlek vid en 

utetemperatur på ca 6 °C. På ett år ger det ett uppskattat energibehov på 900 och 1500 

MWh vid mesofil respektive termofil drift för en oisolerad anläggning dimensionerad 

för 100 000 pe om utetemperaturen är 6 °C.  

  

0

50

100

150

200

250

300

350

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Ef
fe

kt
b

e
h

o
v 

fö
r 

va
rm

h
ål

ln
in

g 
 [

kW
]

Utetemperatur [C]

Mesofil, isolerad

Termofil, isolerad

Mesofil, oisolerad

Termofil, oisolerad



VÄRMEFORSK 

   

 

33 

 

 

 

Figur 21. Diagrammet visar uppskattat varmhållningsbehov för olika dimensionerade storlekar 
på avloppsreningsverk (Utetemperaturen har satts till ca 6 °C). 

Figure 21. Diagram of the heat energy needed to compensate for heat losses as a function of 
the sewage treatment plant size (pe, thousands) at an outdoor temperature of 6 °C. 
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5 Totalt värmebehov och möjlig ökad nettoproduktion vid 
ersättning av biogas för uppvärmning 

 

Beräkningar har gjorts för att visa på det totala värmebehovet (uppvärmning samt 

förluster) för olika anläggningsstorlekar och anläggningstyper. Avloppsreningsverken 

antas i dessa beräkningar inte ha någon hygienisering. För samrötningsanläggningarna 

antas att värmning sker till 71 °C och att all energi mellan hygieniseringstemperaturen 

(70 °C) och processtemperaturen kan återvinnas. 

 

För uppvärmningsenergin (värmning från råslamtemperatur till processtemperatur) 

antas att 40 % kan återvinnas. Utetemperaturen förutsätts (i medeltal) vara 6 °C och i 

övrigt gäller tidigare gjorda antaganden och förutsättningar. För beräkningar av 

energibehov antas anläggningen vara i full drift under hela året. 

5.1 Totalt värmebehov för rötning vid avloppsreningsverk 

 

I Figur 22 visas det totala värmeenergibehovet för mesofil respektive termofil drift och 

isolerade respektive oisolerade avloppsreningsverk vid olika dimensionerade 

anläggningsstorlekar. Vid beräkningarna förutsätts TS-halten vara 4 %. 

 

 

Figur 22. Uppskattat totalt värmeenergibehov (uppvärmning samt förluster) för 
avloppsreningsverk som funktion av dimensionerad anläggningsstorleken. 

Figure 22. Estimated total heat energy demand (heating of slugde and heat losses) for sewage 
treatment plants as a function of the plant size. 

 

Det totala värmebehovet i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 000 pe 

uppskattas under bra förutsättningar (välisolerat och god värmeåtervinning) till ca 1200 

och 2900 MWh/år för mesofil respektive termofil drift. Detta innebär att ett 

avloppsreningsverk (100 000 pe) som använder sin egen biogas som uppvärmningskälla 
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behöver bränna ca 0.2 till 0.5 miljoner Nm
3
 vid mesofil respektive termofil drift. Det 

har då antagits att biogasens energiinnehåll är 6.5 kWh/Nm
3
 samt att gaspannans 

verkningsgrad är 90 %. Eftersom verkningsgraden vid användning av fjärrvärme kan 

anses vara 100 % blir behovet av fjärrvärme samma som det totala värmeenergibehovet. 

 

5.2 Totalt värmebehov för samrötningsanläggningar 

 

I Figur 23 visas uppskattat totalt energibehov för samrötningsanläggningar i olika 

storlekar med drifttyp och isolering som parametrar. Återvinningen antas vara ”ideal” 

dvs. att värmning sker till 71 °C och att all energi mellan hygieniseringstemperaturen 

(70 °C) och processtemperaturen kan återvinnas och att 40 % av den tillsatta energin för 

processuppvärmning återvinns.  Beräkningarna har gjorts för en torrhalt på 7 % och en 

uppehållstid på 25 och 18 dygn för mesofil respektive termofil drift. 

 

En samrötningsanläggning med bra förutsättningar vad gäller isolering och återvinning 

och som hanterar ca 40 000 ton substrat (2800 ton torrsubstans vid 7 % TS) har ett totalt 

värmebehov på ca 1000 och 2500 MWh för mesofil respektive termofil drift. Detta 

motsvarar ca 0.18 och 0.42 miljoner Nm
3
 rågas som förbränns i en gaspanna (90 % 

verkningsgrad).  

 

 

 

Figur 23. Uppskattat totalt energibehov för samrötningsanläggningar som funktion av den 
hanterade mängden torrvikt substrat (7 % TS används i beräkningarna) 

Figure 23. Estimated total heat energy demand for co-digestion plants as a function of the plant 
size (dry weight per year assuming a substrate dryness of 7 %).  
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6 Uppvärmning av rötkammaren med fjärrvärme  

I detta kapitel beskrivs hur inkoppling av fjärrvärme kan tänkas ske. I stycke 4.2.4 

fördes ett resonemang kring krav på hetvattentemperatur för dimensionering. Följande 

ungefärliga nivåer krävs på den ingående temperaturen (motströms växling) om 

hetvatten- och slamflödena ska vara lika stora: 

 

 Mesofil (36 °C): 48 °C 

 Termofil (55 °C): 67 °C 

 Hygienisering (71 °C): 81 °C 

 

Som tidigare nämnts finns risk för s.k. ”fastbränning” om temperaturen överstiger 60 – 

70 °C i ett avloppsreningsverk [1]. Eftersom framledningstemperaturen i ett 

fjärrvärmenät brukar överstiga 70 °C finns risk att fastbränning sker vid en mesofil 

process eller om slamflödet genom värmeväxlaren är lågt.  Hygieniseringen som kräver 

en hetvattentemperatur (framledning) på omkring 80 °C kommer att kräva 

tillsatseldning sommartid eller vid driftproblem i fjärrvärmeproduktionen. En gaspanna 

förutsätts därför vara ett krav även då fjärrvärme används som uppvärmningskälla.  

 

Med beaktande av ovanstående krav kan olika inkopplingssätt vara tänkbara. För 

fjärrvärmeleverantören är så låg returtemperatur som möjligt önskvärd. 

Biogasproducenten önskar en så hög förvärmning till gaspannan som möjligt så att 

behovet av tillsatseldning minimeras. I Figur 24 visas en inkoppling som syftar till så 

låg returtemperatur som möjligt. Fjärrvärmevattnet används därmed som ”hetvatten” i 

biogasanläggningens befintliga vatten/slam värmeväxlare. På grund av att 

fjärrvärmeleverantören sannolikt inte vill riskera kontaminering av fjärrvärmevattnet 

orsakat av t.ex. ett tubbrott är en direkt inkoppling inte trolig.  
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Figur 24. Inkoppling med fjärrvärmevatten i ”hetvattenkretsen”, dvs. fjärrvärmevattnet strömmar 
på hetvattensidan i biogasanläggningens värmeväxlare för hygienisering och 
rötkammarvärmning. På grund av risken för kontaminering av fjärrvärmevattnet antas 
denna inkoppling inte vara trolig.  

Figure 24. District heating (DH) water as the primary hot water circuit. Due to the risk of 
contamination of the DH-water, this design is not considered realistic. 

 

Figur 25 visar en inkopplingsvariant där fjärrvärmevattnet passerar i en separat 

värmeväxlare i serie med gaspannan. Värmeväxlaren kan därmed sägas vara en 

förvärmare till gaspannan. Detta ger en högre returtemperatur och kräver ett tidigare 

behov av tillsatsvärmning på grund av att värmeväxlaren kräver en temperaturdifferens. 

Eftersom det är en värmeväxlare med vatten på båda sidor bör den dock kunna 

dimensioneras för en medeltemperaturdifferens på ca 5 °C vilket är lägre vad som antas 

vara nödvändigt för slam/vatten och slam/slam värmeväxling. Således medför denna 

inkoppling att temperaturkravet på fjärrvärmevattnet ökar med ca 5 °C. Fördelen är 

dock att fjärrvärmevattnet inte kontamineras vid ett läckage i en slamvärmeväxlare 

vilket antas vara en viktigare faktor att ta hänsyn till.  

 

Med den antagna utformningen (Figur 25) och en femgradig temperaturdifferens samt 

lika stora fjärrvärme-, hetvatten- och slamflöden ger det följande temperaturkrav på 

fjärrvärmevattnet
10

: 

 Mesofil (36 °C): 53 °C 

 Termofil (55 °C): 72 °C 

 Hygienisering (71 °C): 86 °C 

 

 

  

                                                 
10 Avser fallet då tillsatseldning i gaspanna inte behövs. 
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Figur 25. Inkoppling av fjärrvärme som ”förvärmare” till gaspanna med hjälp av värmeväxlare. 

Figure 25. District heating as a ”pre-heater” to the ordinary gas boiler.  

 

För en verklig inkoppling måste dessutom specifika temperaturkrav för pannan m.m. 

beaktas. På flödesschemana visas inte ventiler mm som kan krävas. Behovet av 

utrustning och inkopplingssätt bör bedömas från en anläggnings, eventuellt, specifika 

krav och redan befintlig användbar utrustning. Figurer ska därför endast betraktas som 

principskisser och ingående enheter som ”black-boxes”. 

 

Teoretiskt kan en mesofil process värmas med ett fjärrvärmenäts returflöde detta utreds 

dock ej i rapporten då temperaturnivån som troligen krävs (ca 48 - 53 °C) ligger precis 

kring temperaturen som kan förväntas i returflödet. Det kan således krävas stora flöden 

för att tillgodose värmebehovet och då troligen endast genom direkt tillförsel (ej via 

separat värmeväxlare). Om kapaciteten i befintlig utrustning finns för dessa flöden bör 

alternativet dock ej uteslutas. 
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7 Optimering av energitillförsel och temperaturnivåer 

 

Nedan presenteras de beräkningar som görs för en typanläggning (100 000 pe) som körs 

mesofilt med hygienisering. Anläggningen förutsätts vara isolerad (k = 0,23 W/m
2
,°C). 

Denna anläggning har valts för att fokus i rapporten ska vara på hygienisering och det 

eventuellt kommande kravet om hygienisering för avloppsslam. Eftersom de flesta 

avloppsreningsverk idag körs mesofilt har detta fall valts. Storleken på anläggningen 

motsvarar storleken på ett avloppsreningsverk för en med svenska mått medelstor stad.  

 

Kapitlets inleds med en beskrivning av den optimering som gjorts med avseende på 

energibehov och temperaturnivåer. Observera att någon ekonomisk optimering inte har 

gjorts och ej heller någon optimering med avseende på isolertjockleken. 

7.1 Förutsättningar för optimering av energibehov och 
temperaturnivåer 

Processen som optimeras har utformning och benämningar för temperaturer enligt Figur 

26. De effekter som överförs i värmeväxlarna betecknas med: 

 

 Q1 Effekt i återvinningsvärmeväxlare 

 Q2 Effekt i förvärmningsvärmeväxlare 

 Q3 Effekt i hygienseringsvärmeväxlare 

 Q4 Effekt i rötkammarens värmeväxlare  

 

 

 

Figur 26. Skiss över den processutformning som optimeringen avser. 

Figure 26. Process design for the optimized biogas process. 
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Beräkningarna har gjorts med målsättningen att optimera processens energi- och 

temperaturnivåer på följande sätt så att behovet av energi från hetvattnet minimeras. 

Vidare har målsättningen varit att hetvattnets returtemperatur ska vara så låg som 

möjligt. Detta innebär att så mycket energi som kan, ska återvinnas så länge det inte 

medför ett negativt värmebehov (kylbehov) i rötkammarens hetvattenvärmeväxlare. 

Annorlunda uttryckt innebär detta att T2 (råslam från ÅV-vvx) maximeras så länge det 

inte medför ett kylbehov. Vid höga ingående slamtemperaturer och hög utetemperatur 

måste en viss del av flödet ledas förbi växlaren. 

 

Återvinningen ska i första hand göras med förvärmningsvärmeväxlaren (som kyler det 

hygieniserade substratet) eftersom det minskar behovet av tillsatt energi på den högsta 

temperaturnivån (Q3). Följande antaganden görs och förutsättningar gäller i 

beräkningarna: 

 

 Värmekapaciteter för hetvatten och slam antas lika 

 Densiteten för slammet antas vara ca 1 ton/m
3
 

 Fullständig omblandning i rötkammaren 

 Rötkammarvolym = 5200 m
3
 

 Rötkammarens area = 1.6 * Volym
0.85

 

 Förlusterna från rötkammaren per ytenhet är lika stor från alla ytor. 

 Inga förluster i rörledningar, värmeväxlare e.d. 

 Temperaturförlusten vid 1h hygienisering är 1 °C (71 till 70 °C). 

 Temperaturnivån i rötkammaren är 36 °C. 

 Dimensionerande utetemperatur är 6 °C. 

 Slamtemperaturen är lika med 0.5 * Tute + 10 men dock lägst 9.5 °C. 

 All värmeväxling förutsätts ske motströms. 

 Värmeväxlare för slam/slam dimensioneras med en medeltemperaturdifferens på 

14 °C. Detta gäller alltså återvinningsvärmeväxlaren och förvärmnings-

värmeväxlaren.  

 Värmeväxlaren för hygienseringsuppvärmning (hetvatten/slam) dimensioneras 

för 10 °C medeltemperaturdifferens. 

 Anläggningen förutsätts vara isolerad (k = 0,23 W/m
2
,°C) 

 

7.2 Optimal effekt som funktion av utetemperaturen 

 

Med de tidigare presenterade förutsättningarna för att optimera energitillförseln har 

beräkningar gjorts för utetemperaturer mellan -30 och 30 °C, se Figur 27. För den valda 

anläggningsstorleken ger detta ett uppvärmningsbehov (Q3) på minst ca 120 kW och 

maximalt ca 140 kW för hygienseringsvärmeväxlaren. I rötkammarens värmeväxlare 

uppgår värmeeffektbehovet (Q4) maximalt till ca 50 kW då utetemperaturen är -30 °C. 

Vid en utetemperatur på mer än 13 °C finns inget behov av att tillföra värme till 

rötkammaren. Vid extremt varm temperatur uppstår till och med ett kylbehov. Kylbehov 
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uppstår om utetemperaturen är 26 °C eller mer. Vid 30 °C utetemperatur finns ett 

kylbehov på 15 kW. 

 

Återvinningsvärmeväxlarens effekt (Q1) varierar mellan 0 och 90 kW vilket kan 

åstadkommas genom att leda förbi delar av eller hela rötslamflödet. 

Förvärmningsvärmeväxlarens effekt varierar mellan ca 280 och 310 kW. I figuren ses 

att effekten Q2 ökar då Q1 minskas för att undvika kylbehov i rötkammarens 

värmeväxlare (Q4). Q2 minskar sedan igen då kylbehov uppstår eftersom 

slamtemperaturen ökar igen (Q1 = 0).  

 

 

 

Figur 27. Optimala effekter [kW] i biogasanläggningen som funktion av utetemperaturen [°C]. 

Figure 27. Optimal heat exchanger duties in the biogas process as a function of the outdoor 
temperature [°C]. 

 

7.3 Optimala temperaturnivåer som funktion av utetemperaturen 

 

I Figur 28 visas de temperaturnivåer som enligt de tidigare beskrivna förutsättningarna 

blir optimala. Generellt kan sägas att T2 dvs. den utgående temperaturen från 

återvinningsvärmeväxlaren anpassas så att T3 (råslam före hygienseringsuppvärmning) 

ska bli så hög som möjligt utan att T6 (kylt hygieniserat slam) blir så hög att ett 

kylbehov uppstår. T3 är som lägst ca 55 °C men ökar på grund av ökande T2 till 

maximalt ca 57 °C. 
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Figur 28. Optimala temperaturnivåer som funktion av utetemperaturen 

Figure 28. Optimal temperatur levels as a function of the outdoor temperature. 

 

7.4 Det totala värmebehovets varaktighet 

I Figur 29 presenteras varaktighetsdiagram för värmeeffekter beräknade för storleken 

100 000 pe enligt de antaganden som tidigare redovisats. Värt att notera är att kurvorna 

är tämligen flacka och har framförallt ingen markerad effekttopp under de kallaste 

dagarna. Den breda heldragna linjen visar det totala effektbehovet (Q3+Q4). Som bilden 

visar är totaleffekten jämn över året och varierar endast mellan ca 125 och 180 kW. I 

Figur 30 visas motsvarande diagram för temperaturnivåerna. Förvärmningstemperaturen 

före hygieniseringen (T3) varierar mellan ca 55 och 57 °C. 
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Figur 29. Beräknat varaktighetsdiagram för uppvärmningseffekter för ett avloppsreningsverk 
dimensionerat för 100 000 pe och årsmedeltemperatur på ca 6 °C.  

Figure 29. Duration diagram for the heat exchanger duties calculated for a sewage treatment 
plant designed for 100 000 pe and an average outdoor temperature of 6 °C. 
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Figur 30. Beräknat varaktighetsdiagram för optimerade temperaturer (se även Figur 29). 

Figure 30. Duration diagram for optimized temperature levels (se also Figure 29). 

 

7.5 Erforderlig hetvattentemperatur och returtemperatur  

Temperaturen på hetvattnet påverkar både den överförda effekten i 

hygieniseringsvärmeväxlaren och den möjliga returtemperaturen tillbaka till 

fjärrvärmenätet. Ju högre ingående hetvattentemperatur desto lägre flöde behövs för att 

överföra effekten till hygienisering. Den högsta möjliga hetvattentemperaturen bestäms 

dock av när ”fastbränning” sker. 

 

Ett lägre hetvattenflöde kräver sedan en större temperatursänkning i rötkammarens 

värmeväxlare. Omvänt gäller därför att ett högre flöde (låg temperatur på inkommande 

hetvatten) ger en mindre temperatursänkning i rötkammarens värmeväxlare. Eftersom 

fjärrvärmenätets temperatur sommartid är lägre än vintertid är det intressant att veta 

vilken lägsta temperatur på hetvattnet som krävs. För detta har antagits att 

hygieniseringsvärmeväxlaren är dimensionerad för att kunna ha ett hetvattenflöde som 

är 1.5 ggr större än slamflödet. Resultaten av beräkningarna visas i Figur 31. 

Framledningstemperaturen på hetvattnet behöver minst vara drygt 78 °C. Den 

resulterande returtemperaturen på hetvattnet är som lägst ca 65 °C men stiger med 

ökande utetemperatur till dess att Tute uppgår till 13 °C. Vid utetemperaturer över 13 °C 

behövs ingen värmetillförsel i Q4 vilket resulterar i att hetvattnets returtemperatur 

(THV4) är konstant på 69 °C. 
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Figur 31. Lägsta möjliga hetvattentemperatur och resulterande returtemperaturer på hetvattnet. 

Figure 31. Lowest possible hot-water temperature and the corresponding outgoing 
temperature. 

 

För att beräkna hetvattnets returtemperatur då framledningstemperaturen på hetvattnet 

är bestämd så har det erforderliga flödet av hetvatten först bestämts. Detta har gjorts för 

de för beräkningen dimensionerande effekterna: 

 Q3 = 131 kW 

 Q4 = 7 kW 

 

Med framledningstemperaturen på hetvattnet som parameter har därefter 

hetvattentemperaturen ut från hygieniseringen beräknats. Detta har sedan gett 

returtemperaturen för hetvattnet (THV4), se Figur 32. Vid 90 °C 

framledningstemperatur är returtemperaturen ca 60 °C. Bilden visar hur 

returtemperaturen och flödet sjunker med ökande framledningstemperatur. 

 

En fjärrvärmeanslutning kräver en framledningstemperatur på ca 5 °C mer än de i detta 

kapitel redovisade temperaturerna på hetvattnets framledning. Detta innebär att 

fjärrvärmevattnets temperatur behöver vara minst 83 °C vilket ger en returtemperatur på 

som lägst ca 70 °C och som mest ca 74 °C. Vid ökad framledningstemperatur på 

fjärrvärmen sjunker på samma sätt som beskrivits för hetvattnets retur
11

. Vid en 

framledningstemperatur på 95 °C blir kyls fjärrvärmeflödet till ca 65 °C.   

 

                                                 
11 Flödena av hetvatten och fjärrvärmevatten antas vara lika stora. 
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Figur 32. Returtemperaturer på hetvattnet och hetvattenflöde beräknat vid fyra värden för 
framledningstemperaturen på hetvattnet vid dimensionerande effekter för Q3 och Q4. 

Figure 32. Outgoing hot-water temperatures and hot-water flow calculated at four levels of 
incoming hot-water temperatures (80, 90, 100 and 110) and the design duties of Q3 
and Q4. 
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8 Ekonomisk bedömning av lönsamhet 

För en bedömning av lönsamheten av att konvertera till fjärrvärme är självfallet 

värderingen av rågasen i förhållande till fjärrvärmepriset avgörande. Någon generell 

bedömning av investeringskostnaden för fjärrvärme går inte att göra då den beror på 

avståndet till närmaste tillräckligt stora fjärrvärmeledning och markförhållanden. I 

kapitlet resoneras därför kring påverkande faktorer. En uppskattning av 

täckningsbidraget för konvertering presenteras som funktion av anläggningsstorleken. 

8.1 Kostnad för fjärrvärmeanslutning 

Kostnaden för fjärrvärmerör (kulvert) beror förutom på storleken (dvs. vilket flöde som 

ska transporteras) dessutom på om terrängen är svårframkomlig eller inte samt på om 

marken måste återställas, t.ex. gräsmattor eller asfaltering.  

 

Som en mycket grov indikation kan kostnaden för en DN65 ledning uppgå till ca 2000 - 

3000 kr/m beroende på om det avser exploaterad mark eller tätbebyggelse i innerstad. 

Eftersom både sträckan och terrängen varierar kraftigt så kan inget närmare värde ges.  

Förutom kulverten tillkommer investeringskostnaden för undercentralen till 

fjärrvärmen, dvs. den värmeväxlare som överför energin till hetvattenkretsen (se Figur 

25). Investeringskostnaden för denna bekostas i normalfallet av fjärrvärmeleverantören. 

Kostnaden för denna beror främst av storleken (värmeöverföringsarean) på växlaren 

som i sin tur beror på vilken effekt som krävs och vilken temperaturdifferens som 

önskas. Enligt tidigare resonemang kan ca 5 °C medeltemperaturdifferens vara rimligt. 

 

För en kund med det, över ett år, tämligen jämna effektbehov som en biogasanläggning 

kan tänkas ha, kan ett fjärrvärmepris på ca 350 – 400 kr/MWh vara rimligt för 

uppskattningar (givet dagens prisnivå). 

8.2 Biogasens värde 

En förutsättning för att det ska vara lönsamt att ansluta till fjärrvärme är att rågasen 

värde överstiger priset på fjärrvärme. Färdig uppgraderad och komprimerad fordonsgas 

kostade i augusti 2009 ca 11 kr/Nm
3
 vid tankstället (median 11,1 kr/Nm

3
 avseende 59 st 

tankställen för biogas) vilket omräknat i s.k. bensinekvivalent är ca 10 kr/l (median 10,1 

kr/l) [16]. Priset för 95-oktanig bensin låg vid samma tillfälle kring 12 – 12,7 kr/l.  

 

Med hänsyn till kostnaden för uppgradering, komprimering, tankutrustning samt 

vinstmarginal uppskattas rågasens värde till ca 6 kr/Nm
3
 räknat som 100 % metan. Med 

hänsyn till värmevärdet (ca 10 kWh/Nm
3
) innebär det ett värde på ca 600 kr/MWh. 

Det förutsätts härmed att fordonsgasen kan få avsättning som fordonsgas under hela 

året. Vid överproduktion dvs. då det inte går att bli av med biogasen på annat sätt än att 

fackla (bränna utan att ta tillvara energin) minskar förstås biogasens genomsnittliga 

värde.  
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8.3 Uppskattad besparing för olika anläggningstyper och storlek 

 

Om ett fjärrvärmepris på 350 - 400 kr/MWh antas och biogasen (rågasen) värderas till 

600 kr/MWh blir täckningsbidraget (besparingen) ca 270 - 320 kr/MWh. Det har då 

förutsatts att verkningsgraden vid förbränning i gaspannan är 90 %.  

 

Besparingen blir förstås större ju mer energi som sparas, vilket därmed innebär att 

besparingen blir större för de anläggningar som har en ineffektiv processutformning (låg 

återvinningsgrad) och dålig isolering. Den årliga besparingen vid ett fjärrvärmepris på 

400 kr/MWh som funktion av anläggningsstorleken för avloppsreningsverk finns 

illustrerad i Figur 33. För en isolerad mesofil anläggning med på ett avloppsreningsverk 

av dimensionerat för 100 000 pe uppgår uppvärmningsbehovet till ca 1200 MWh/år 

vilket ger en besparing på ca 310 kkr/år. I detta inkluderas uppvärmningen av slam 

(återvinningen antas vara 40 %) samt värmeförlusterna.  

 

 

 

Figur 33. Årlig uppskattad besparing (kkr/år) som funktion av avloppsreningsverkets storlek.  

Figure 33. Annual estimated savings (kSEK/year) as a function of the sewage treatment plant 
size. 

 

Nettobehovet för uppvärmningen av slammet utgör ca 1050 MWh/år. Således är 

förlusterna 150 och 900 MWh/år för en isolerad och en oisolerad anläggning.  

Vid reningsverken används ofta hetvatten även för uppvärmning av lokaler. 

Värmebehovet för lokaler uppgår till ca 10 %, förlusterna 20 % och uppvärmningen av 

slam ca 70 % av det totala värmebehovet [11]. Om samma fördelning antas gälla för 

beräkningen i rapporten fås ett lokaluppvärmningsbehov på 150 MWh/år. Vid 

anslutning av fjärrvärme till ett 100 000 pe ARV med mesofil drift skulle därmed 

besparingen kunna hamna i intervallet 1350 – 2100 MWh/år beroende på graden av 
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isolering. För en ”medelisolerad”
12

 anläggning med ett behov på ca 1700 MWh/år blir 

besparing därmed ca 460 – 540 kkr/år. För termofila anläggningar blir besparingen 

större. Exklusive lokalvärme kan besparingen för en termofil isolerad anläggning med 

en storlek på 100 000 pe uppgå till 780 – 930 kkr/år (2900 MWh/år). 

 

I Figur 34 visas motsvarande diagram för samrötningsanläggningar beräknat vid ett 

fjärrvärmepris på 400 kr/MWh. Vid en isolerad mesofil anläggning kan besparingen 

uppgå till ca 280 – 330 kkr/år (1000 MWh/år). För isolerad termofil 

samrötningsanläggning är motsvarande besparing ca 670 – 790 kkr/år (2500 MWh/år).  

 

 

 

Figur 34. Årlig uppskattad besparing (kkr/år) som funktion av samrötningsanläggningens 
storlek 

Figure 34. Annual estimated savings (kSEK/year) as a function of plant size for co-digestion 
biogas production units. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
12 Medelvärde av exemplet med isolerad och oisolerad. 
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9 Resultatanalys 

 

I detta kapitel diskuteras kring felkällor och betydelsen av olika antaganden som gjorts. 

I flera fall görs känslighetsanalyser kring den storlek (100 000 pe) som utgör 

typanläggningen i rapporten. 

9.1 Värmeförluster 

Storleken på en rötkammare har antagits vara direkt proportionell mot antalet 

personekvivalenter eller den behandlade mängden våtvikt substrat. Volymen på 

rötkammaren påverkar i sin tur den area som värmeförlusterna beräknas utifrån. 

Beräkningarna har gjorts för en trolig geometri, dvs. en cylinder även om varianter 

förekommer. 

 

Antagandet om höjd- och diameterförhållandet har endast liten betydelse. En 

kontrollberäkning för en förhållandevis stor reaktor med en volym på 5000 m
3
 ger en 

area på ca 1650 m
2
 i utgångsfallet med z = 1,5.  Vid en förändring av z till 1 och 2 

erhålls ca 1620 respektive 1700 m
2
. I procent är skillnaden därför endast 2 respektive 3 

%. I Figur 35 visas totalarean för en cylinder som funktion av förhållandet mellan höjd- 

och diameter (z). Ett minimum uppkommer då z = 1, vilket alltså minimerar 

värmeförlusterna om förlusterna antas vara lika i alla riktningar. Det är å ena sidan 

troligt att isolering kan saknas i botten på rötkamrarna eller att den är betydligt tunnare. 

Å andra sidan kommer den drivande kraften dvs. temperaturskillnaden under de kallaste 

dagarna inte att vara lika stor för botten då marken inte är lika kall som omgivande luft. 

Sommartid kan dock marktemperaturen vara lägre än uteluften varför kylningen blir 

större.  

 

 

Figur 35. Cylinderarea som funktion av förhållandet mellan höjd och diameter. 

Figure 35. Area of a cylinder as a function of the ratio between height and diameter. 
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Antalet och storleken på rötkamrarna kan som tidigare beskrivits variera ganska mycket 

mellan olika anläggningar. Om en särskild anläggning ska studeras bör därför detta 

beaktas eftersom beräkningarna gjorts utifrån funktionsanpassningar för att generalisera. 

Andra geometrier än den antagna (cylindrisk) har rimligen begränsad betydelse, vilket 

ett hypotetiskt exempel visar. För samma volym ger en sfärisk reaktor en area på 86 % 

och en kubisk reaktor en area på 107 % av arean för en cylinder med z = 1,5. Inverkan 

på värmeförlusterna blir därför lika stor dvs. 14 % mindre respektive 7 % större. 

 

Mycket större betydelse för värmeförlusterna har dock k-värdet (även kallat U-värdet) 

som bestäms av typ och tjocklek på konstruktionsmaterial. För de isolerade rötkamrarna 

har 0,23 beräknats medan 1,54 W/m
2
,C använts för de oisolerade. Förlusterna i 

beräkningarna påverkas därför med en faktor på 6,8. Om mineralullens tjocklek 

(isolermaterialet) minskas från 15 till 10 cm så ökar k-värdet till 0,32 vilket ökar 

förlusterna för en 100 000 pe anläggning från ca 140 till ca 190 MWh/år. En ändring av 

materialtjockleken på teglet från 25 till 10 cm och på betong från 50 till 30 cm ger 

endast en ändring av det isolerade k-värdet från 0,23 till 0,25. Effekten på 

värmeförluster blir därför endast en ökning med ca 9 %. Om samma ändring görs för det 

oisolerade fallet fördubblas dock k-värdet och därmed också värmeförlusterna. 

 

Utetemperaturen har i rapporten som årsmedelvärde antagits vara ca 6,1 °C vilket 

innebär att beräkningar i första hand avser en anläggning i södra Sverige exempelvis i 

Jönköping där årsmedeltemperaturen är just 6,1 °C [13]. Som jämförelse är 

årsmedeltemperaturen 8 °C i Malmö, 6,6 °C i Stockholm och 2,0 °C i Luleå [13]. 

Temperaturens betydelse för förlusterna är störst för de mesofila anläggningarna där 

skillnaden mellan utetemperaturen och processtemperaturen är mindre. Avvikelser för 

årsmedeltemperaturer på ± 2 °C föranleder följande ungefärliga justeringar av 

förlusterna: 

 Mesofil anläggning: ± 7 % 

 Termofil anläggning: ± 2 % 

  

För de kallaste dagarna är skillnaden mellan olika årsmedeltemperaturer betydligt större 

medan skillnaden är som minst för de varmaste dagarna [13].  
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9.2 Uppvärmningsbehov 

Uppvärmningsbehovet för slam/substrat beror på följande faktorer: 

 Totalflödet av slam (och vatten) 

 Processtemperaturen 

 Slammets ingående temperatur 

 Återvinningsgraden 

 

För en given reaktorvolym minskar uppehållstiden om flödet ökar. I rapporten har 

antagits att uppehållstiden är 25 och 18 dygn för en mesofil respektive en termofil 

anläggning. En minskning respektive ökning av uppehållstiden med ± 2 dygn ger 

följande resultat på uppvärmningsbehovet: 

 Mesofil: minus 2 dygn ger en ökning med ca 9 % medan plus 2 dygn ger en 

minskning med ca 7 %.  

 Termofil: minus 2 dygn ger en ökning med ca 13 % medan plus 2 dygn ger en 

minskning med 10 %. 

 

I beräkningarna av flöden har det i rapporten antagits att endast en rötkammare finns. 

Vid andra konfigurationer (serie och parallell) måste uppehållstiden korrigeras så att 

den är beräknad för den första rötkammaren eftersom det är där som uppvärmningen 

sker.  

 

Genom ökad torrhalt och bibehållet flöde ökar den organiska belastningen på reaktorn 

vilket kan medföra ökad produktion men också överbelastning på reaktorn [3]. Det är 

därför troligt att en ändring av torrhalten i en anläggning görs under samtidig ändring av 

flödet (som påverkar uppehållstiden). Den specifika energianvändningen minskar som 

tidigare nämnts med ökad torrhalt, se Figur 13. I rapporten påverkas dock inte 

beräkningsresultaten i någon stor utsträckning eftersom endast värmekapaciteten för 

slam minskas lite vid en ökning av torrhalten, se Figur 12. Skillnaden uppgår endast till 

± 1 % vid en ändring av torrhalten från 4 % med ± 1 %. 

 

Torrhalten på utgående slam har vid beräkning av värmekapaciteten antagits vara 

densamma som ingående. Tidigare i rapporten har detta antagande motiverats med att 

felet vid 10 % TS endast är ca 2 %. Det antas vidare har även antagits att hetvatten och 

slam har samma värmekapacitet. Felet som detta antagande medför vid 10 % ingående 

TS är mindre än 8 %. Felet vid de torrhalter som beräkningarna avser är 3 och 5 % vid 4 

respektive 7 % TS. 

 

Slammets ingående temperatur beror av utetemperaturen sannolikt främst på grund av 

avkylningen i reningsprocessen. Sambandet som antagits gälla för temperaturer över -1 

°C kan approximativt tänkas vara ett motiverat antagande för de flesta 

avloppsreningsverk i temperaturintervallet 0 – 15 °C då processutformning bör vara av 

samma storlek på olika reningsverk. Genom användandet av varmvatten för t.ex. 

diskning och dusch samt att dricksvattnet alltid är varmare än nollgradigt så begränsas 

temperatursänkningen på avloppsvattnet vid låga utetemperaturer. I beräkningarna har 

det antagits att temperaturen på slammet därför inte understiger 9,5 °C. Om lägsta 

temperatur istället skulle vara 5 °C ökar uppvärmningsbehovet för slammet med endast 

2,6 % och 1,4 % för en mesofil respektive en termofil anläggning. 
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Slutligen påverkar återvinningsgraden den energi som går åt för uppvärmning av 

slammet. I beräkningarna förutsätts återvinningsgraden vara 40 %. För en verklig 

avloppsreningsanläggning kan energiåtervinningen variera från 0 till 50 % [1]. För ett 

avloppsreningsverk på 100 000 pe är bruttoenergin dvs. nettoenergin då återvinning 

saknas ca 1700 MWh och ca 4400 MWh för mesofil respektive termofil drift. Vid 

maximal återvinning (50 %) uppgår nettoenergin för slamuppvärmning därför till ca 860 

respektive 2200 MWh. 

9.3 Effekt- och temperaturbehov 

Effektbehovet har beräknats för den typanläggning som beskrivits i kapitel 7. Genom 

variation av uppehållstiden från 25 dygn med ± 5 dygn samt ändring av lägsta 

slamtemperatur till 5 °C har känsligheten på effekter och energi undersökts, se Tabell 4. 

Beräkningarna är baserade på den varaktighetskurva för utetemperaturen som tidigare 

beskrivits. 

 

För de undersökta fallen ger detta ett intervall på ca 100 – 160 kW som lägsta effekt och 

ca 110 – 170 kW som maxeffekt för Q3 (vvx för hygienisering). 

Cirkulationsvärmeväxlaren (Q4) har 0 kW som lägsta effekt i samtliga fall och 

maxeffekten varierar mellan 37 – 56 kW.  

 

För den effekt som totalt tillförs (Q3 + Q4) med hetvattnet ger det en intervall för lägsta 

effekten på ca 100 – 160 kW och för maxeffekten på ca 150 – 210 kW. För 

dimensionering av värmeväxlaren för en fjärrvärme inkoppling bör dessutom ett tillägg 

på maxeffekten göras för att ge erforderlig reglermöjlighet vid laständringar. Behovet av 

extra effekt får bedömas för det enskilda fallet men ett tillägg på 20 % kan vara rimligt.  

 

För en 100 000 pe mesofil, välutformad och isolerad anläggning med hygienisering kan 

det därför krävas en fjärrvärmeinkoppling designad för lastområdet 100 – 260 kW.  

Kylningen på returen påverkas som tidigare undersökts kraftigt av 

framledningstemperaturen på hetvattnet. Resultaten i det tidigare kapitlet antas vara 

giltiga även vid ändrade laster. Vid känslighetsanalysen påverkas endast den lägsta 

hetvattentemperaturen (THV1min) av ändringen i lägsta slamtemperatur (T1) vilket 

endast gav en höjning med från 78,9 till 79,3 °C. Detta innebär ett krav på 

fjärrvärmevattnets framledningstemperatur på ca 84 °C.  

 

En ändring av storleken på anläggningen till 200 000 pe ger följande effektbehov för 

grundutförandet (25 dygn, 9,5 °C): 

 Lägsta effekt: ca 250 kW 

 Maxeffekt: ca 350 kW  

Grovt innebär det en fördubbling av effektbehovet för att gå från 100 till 200 000 pe. 

 

I beräkningarna har det antagits att årsmedeltemperaturen är ca 6 °C. Effekten av lägre 

årsmedeltemperatur påverkar främst förlusterna och det totala energibehovet. Eftersom 

förlusterna för en välisolerad utgör en liten del av effektbehovet är inverkan av lägre 

utetemperaturer relativt liten. Eftersom slammet aldrig understiger 0 °C även om 

utetemperaturen sjunker blir dess inverkan på det totala effektbehovet begränsat. 



VÄRMEFORSK 

   

 

54 

 

Vid inkoppling av fjärrvärme till processen bör det undersökas huruvida det är lönsamt 

att även lägga till lokaluppvärmning i fjärrvärmeeffekten. Tidigare uppskattades 

lokaluppvärmningsbehovet till ca 150 MWh/år för en 100 000 pe anläggning. Om 

uppvärmning endast antas behövas vid utetemperaturer understigande 10 °C ger det ett 

uppskattat effektbehov på ca 27 kW i medeltal och en uppskattad maxeffekt på ca 60 

kW. Vid optimerad anslutning av lokalvärme bör returtemperaturen kunna sänkas 

ytterligare. Detta kan dock kräva ombyggnader av befintliga system men i gengäld 

motivera en lägre fjärrvärmetaxa. Fördelen med ökat värmeunderlag ska vägas mot 

nackdelen av att lastkurvan gör det sammanlagda varaktighetsdiagrammet brantare.  

 

Årsenergin [MWh] är i dessa beräkningar (1296 MWh) ca 130 MWh mer än i de grövre 

beräkningar (1167 MWh) som gjorts för att illustrera energibehovet för olika 

anläggningsstorlekar, se exempelvis kapitel 5. Detta beror på att noggrannare 

beräkningar gjorts för värmeväxlingen i dessa beräkningar emedan återvinningsgraden 

(av processenergin) tidigare ansats till 40 % som en schablon samt att hänsyn är tagen 

till att kylning ska undvikas. För de tidigare beräkningarna av energibehovet kan därför 

en justering (uppåt) med ca 10 % vara motiverad. 
 
Tabell 4. Känslighetsanalys för effekt och energi baserat på varaktighetsdiagram för 

utetemperaturen med en årsmedeltemperatur på ca 6 °C.  

Table 4. Sensitivity analysis of supplied energy and duty in heat exchanger Q3 and Q4 based 
on a duration diagram for an average outdoor temperature of 6 °C. 

 
Variabel Grundläge Fall A Fall B Fall C 

Uppehållstid 25 dygn 20 dygn 30 dygn 25 dygn 

Lägsta slamtemperatur 9,5 °C 9,5 °C 9,5 °C 5 °C 

     

Q3: Värmeväxlare för hygienisering    

Lägsta effekt [kW]: 126 158 104 126 

Högsta effekt [kW]: 136 171 114 143 

Medeleffekt [kW]: 131 164 109 132 

Årsenergi [MWh] 1151 1441 957 1159 

     

Q4: Cirkulationsvärmeväxlare på rötkammare   

Lägsta effekt [kW]: 0 0 0 0 

Högsta effekt [kW]: 39 43 37 56 

Medeleffekt [kW]: 17 18 16 19 

Årsenergi [MWh] 146 154 141 165 

     

Q3 + Q4: Totalt från hetvattenvärmeväxlare 

Lägsta effekt [kW]: 126 158 104 126 

Högsta effekt [kW]: 176 213 151 200 

Medeleffekt [kW]: 148 182 125 151 

Årsenergi [MWh] 1296 1595 1098 1324 
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9.4 Energipriser och ekonomi för uppgradering 

För den ekonomiska beräkningen antogs ett fjärrvärmepris på 350 – 400 kr/MWh samt 

ett rågaspris på 600 kr/MWh. Priset på rågas styrs av priset på fordonsgas som i sin tur 

bestäms av nivån på övriga drivmedelspriser. Dessutom tillkommer effekten av olika 

styrmedel. Med anledning av att de inom EU bindande målen för andelen förnybara 

drivmedel kommer kräva en kraftigt ökad användning från dagens nivå är det troligt att 

detta även påverkar priset på fordonsgas. Ökade drivmedelspriser kommer sannolikt 

även att påverka fjärrvärmepriset. Prognoser om framtida prisutveckling måste vägas in 

i lönsamhetsbedömningen vid studie av ett verkligt fall.  

 

För att få lönsamhet i en investering (rimlig återbetalningstid) krävs förstås att 

täckningsbidraget (kr/MWh) är positivt med marginal samt att det finns tillräckligt stort 

värmeunderlag (MWh) för att betala av en investering i en uppgraderingsanläggning. I 

det fall en redan befintlig uppgraderingsanläggning finns är investeringen redan gjord 

och ytterligare produktion (förutsatt att det finns kapacitet) ger bara förbättrad ekonomi.  

 

Effektivisering av värmeenergianvändningen i en rötprocess frigör gas med ett 

täckningsbidrag som är lika högt som rågasen värde eftersom ingen ersättningsenergi 

behövs. Detta kan åstadkommas genom god processutformning och minskning av 

värmeförluster vilket båda kräver investeringar i värmeväxling respektive isolering.  

 

Vid ersättning av biogas för uppvärmning med fjärrvärme frigörs ytterligare rågas vilket 

ger minskar den relativa produktionskostnaden i en uppgraderingsanläggning. 

Täckningsbidraget per ersatt energi är betydligt mindre, ca 270 – 320 kr/MWh vilket 

kan jämföras med ca 670 kr/MWh (90 % verkningsgrad) vid energieffektivisering. I 

gengäld bör en inkoppling av fjärrvärme inte kräva några omfattande investeringar 

(givet att undercentralen kan anslutas på det sätt som beskrivs i Figur 25 med bibehållen 

övrig utrustning).  

 

Med rätt processutformning och integration med fjärrvärme är det troligt att fler 

biogasanläggningar kan komma över den gräns som krävs för att få lönsamhet i en 

uppgraderingsanläggning. I slutändan måste dock den uppgraderade gasen få avsättning 

vilket eventuellt kan vara svårare på mindre orter. 
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10 Slutsatser 

Inkoppling av fjärrvärme bör göras som en indirekt inkoppling där en undercentral 

förvärmer hetvattnet innan en redan befintlig gaspanna. Gaspannan kan användas för 

spetslast och som reserv om problem skulle uppstå i fjärrvärmeproduktionen. För en 

hygieniseringsprocess kan dessutom fjärrvärmetemperaturen under sommarhalvåret 

vara för låg så att tillsatseldning måste ske. Framledningstemperaturen bör därför helst 

avpassas så att inte gaspannan behöver användas vid låga laster med dålig 

verkningsgrad som följd. Temperaturkravet på fjärrvärmevattnet är ca 84 – 86 °C för en 

hygieniseringsprocess. För en mesofil och en termofil process utan hygienisering är 

kravet ungefär 53 respektive 72 °C.  

 

Ju högre framledningstemperaturen på fjärrvärmevattnet är desto lägre returtemperatur 

kan erhållas. Returtemperaturen påverkas mest vid höjning av 

framledningstemperaturen från en låg temperatur. En framledningstemperatur på 85 °C 

ger en retur på ca 71 °C medan den blir 65 °C om framledningstemperaturen är 95 °C. 

Det är teoretiskt möjligt att värma en mesofil process med ett fjärrvärmenäts returflöde 

men eftersom returflödets temperatur kan understiga kravet på ca 53 °C måste troligen 

tillsatseldning eller stora flöden användas. För fortsatta studier är kan detta dock vara 

intressant att utreda då det kan öka värmeunderlaget och ge viss sänkning av 

returtemperaturen in till ett kraftvärmeverk. 

 

Det totala energibehovet för en anläggning påverkas i hög grad av hur effektivt 

anläggningen är utformad. Återvinningsgraden vid en anläggning med hygienisering 

kan i bästa fall uppgå till ca 81 % och ca 64 % vid mesofil respektive termofil drift. 

Varmhållningsbehovet kan skilja sig så mycket som i storleksordningen en tiopotens 

beroende på graden av isolering och tjockleken på konstruktionsmaterial.  

 

För att utforma processen effektivt bör värmeåtervinning ske så länge det inte medför 

ett kylbehov i rötkammaren. För en isolerad mesofil rötkammare med föregående 

hygienisering finns inget behov av att tillföra värme vid utetemperaturer över 10 – 15 

°C. Vid extremt varm temperatur uppstår till och med ett kylbehov. Kylbehov uppstår 

om utetemperaturen är ca 26 °C eller mer. Med sådan utformning ger det ett totalt 

effektbehov över ett år mellan ca 125 – 180 kW för ett avloppsreningsverk (mesofil med 

hygienisering) dimensionerat för 100 000 pe. För dimensionering av en 

fjärrvärmeundercentral kan det motsvara ett lastintervall på 100 – 260 kW. Dubblad 

anläggningsstorlek medför i det isolerade fallet ungefär ett dubblat effektbehov. 

 

Det totala värmebehovet i ett avloppsreningsverk dimensionerat för 100 000 pe 

uppskattas under bra förutsättningar (välisolerat och god värmeåtervinning) till ca 1200 

och 2900 MWh/år för mesofil respektive termofil drift. Detta innebär att ett 

avloppsreningsverk (100 000 pe) som använder sin egen biogas som uppvärmningskälla 

behöver bränna ca 0.2 till 0.5 miljoner Nm
3
 för mesofil respektive termofil drift. 

 

En samrötningsanläggning med bra förutsättningar vad gäller isolering och återvinning 

och som hanterar ca 40 000 ton substrat (2800 ton torrsubstans vid 7 % TS) har ett totalt 

värmebehov på ca 1000 och 2500 MWh för mesofil respektive termofil drift. Detta 
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motsvarar ca 0.18 och 0.42 miljoner Nm
3
 rågas som förbränns i en gaspanna (90 % 

verkningsgrad). 

 

För en bedömning av det teoretiskt möjliga energi- och effektbehovet vid en verklig 

anläggning kan med utgångspunkt från den gjorda känslighetsanalysen följande 

rekommendationer ges för få ökad noggrannhet: 

 Antalet rötkammare och volym ska beaktas (geometrin är inte lika viktig) 

 Flödet till processen beaktas istället för uppehållstiden 

 Noggrannare bestämning av värmeledningen (k-värdet) 

 Om isoleringen är dålig bör hänsyn tas till årsmedeltemperaturen för mesofila 

anläggningar. 

 Om isoleringen är god bör hänsyn tas till att kylbehov kan uppstå. 

 

Om ett fjärrvärmepris på 350 - 400 kr/MWh antas och biogasen (rågasen) värderas till 

600 kr/MWh blir täckningsbidraget (besparingen) ca 270 - 320 kr/MWh. För en 

”medelisolerad”
13

 avloppsreningsanläggning med ett behov på ca 1700 MWh/år blir 

besparingen därmed ca 460 – 540 kkr/år. För termofila anläggningar blir besparingen 

större. Exklusive lokalvärme kan besparingen för en termofil isolerad 

avloppsreningsanläggning med en storlek på 100 000 pe uppgå till ca 780 – 930 kkr/år 

(2900 MWh/år). Vid en isolerad mesofil samrötningsanläggning kan besparingen uppgå 

till ca 280 – 330 kkr/år (1000 MWh/år). För isolerad termofil samrötningsanläggning är 

motsvarande besparing ca 670 – 790 kkr/år (2500 MWh/år). 

  

 

 

  

                                                 
13 Medelvärde av exemplet med isolerad och oisolerad. 
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Bilagor 

Nomenklatur 

I denna bilaga beskrivs de beteckningar som används i figurer och beräkningar samt 

vissa förkortningar som används i rapporten. 

 

Beteckning Beskrivning 

A Area 

ARV Avloppsreningsverk 

k Värmeövergångstal 

b Tjocklek 

cp Värmekapacitet vid konstant tryck 

∆TLM Logaritmisk medeltemperaturdifferens 

FV Fjärrvärme 

H Hygieniseringstank 

H Höjd på rötkammare 

HYG Hygienisering 

k Värmegenomgångstal 

λ Värmeledningstal 

m Massflöde 

pe Personekvivalent 

Q Värmeeffekt alternativt -energi 

RK Rötkammare 

T Temperatur 

TS Torrsubstans 

V Volym 

VS Volatile Solids (glödförlusten dvs. den rötbara substansen) 

VVX Värmeväxlare 

z Förhållande mellan höjd och diameter på RK 

ÅV Återvinning 

 

 





    

 
 

 
 

 


