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Abstract 

The biogas potentials from biosludges from six different pulp- and paper mills have 
been evaluated. It ranged from 100 – 200 mL CH4/g VS (volatile solids) for all six mills 
where five of them gave results between 150 – 200 mL CH4/g VS. Long-term semi-
continuous trials with biosludges from two of the mills showed stable biogas production 
throughout the testing period. Pretreatments with enzymes and ultrasound were tested 
but showed no significant effect on the methane potential. 
 
The investment costs for two production plants were calculated. For a small plant using 
7 ton biosludge TS/d (total solids per day), producing 305 000 Nm3 CH4/yr the 
investment cost was estimated to 30 MSEK and for a larger plant using 20 ton 
biosludge TS/d, producing 871 000 Nm3 CH4/yr the investment cost was estimated to 
51 MSEK. 
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Sammanfattning 

Vid tillverkning av papper eller pappersmassa krävs stora mängder vatten som 
vanligtvis renas i bland annat ett biologiskt steg. I den biologiska reningen omsätter 
mikroorganismer under tillförsel av näringsämnen och syre delar av det organiska 
materialet till koldioxid, vatten och ny cellmassa (bioslam). Slammet från det biologiska 
reningssteget förbränns sedan eller används i tillverkning av jordprodukter. Genom att 
istället röta slammet kan flera fördelar nås. Den nedbrytbara fraktionen av det organiska 
materialet i slammet omvandlas till biogas och det energirika metanet kan användas för 
produktion av el/värme eller fordonsbränsle samtidigt som slammängden i efterföljande 
hantering minskas.  
 
Målet för projektet var att utvärdera möjligheterna till en ekonomiskt lönsam 
biogasproduktion på massa- och pappersbruk. Data framtagna i projektet kan användas 
av massa- och pappersbruken som en bas i utvärderingar om ekonomisk lönsamhet i en 
biogasanläggning. 
 
I projektet har vi utvärderat potentialen för biogasproduktion för bioslam från 6 bruk 
inkluderande olika typer av massaprocesser och vattenreningsanläggningar. Samtliga 
slam utvärderades med avseende på metanpotential och vidare studier i 5-litersreaktorer 
gjordes sedan med slam från två av bruken. Slammens metanpotential låg mellan 150 – 
200 mL metan/g VS (volatile solids) med ett undantag (100 mL metan/g VS). 
Föreliggande studie visar också att en kortare slamålder kan vara gynnsamt för 
bioslammets biogaspotential. Tillsats av kobolt visades i långtidsförsök ha en positiv 
effekt på omsättningen av acetat och tyder på att en stabil process med låga VFA-halter 
kan köras för belastningar åtminstone upp till 4.0 g VS/L på denna typ av slam. 
Begränsningen låg istället i den höga viskositet som uppkommer i biogasprocessen 
främst med föravvattnat bioslam. Rätt design av omrörare för tillräcklig 
omrörarkapacitet kommer att vara en viktig förutsättning för en väl fungerande process i 
fullskala. 
 
Två olika förbehandlingstekniker har utvärderats: ultraljud och enzymtillsats. Ingen av 
dessa metoder har ansetts tillräckligt effektiv för att rekommenderas och förbehandling 
har därför inte tagits med i den ekonomiska utvärderingen.  
 
I reaktorförsöken erhölls slamreduktioner på 30-40% och slammens avvattningsbarhet 
förbättrades också av rötningen (45% respektive 90% för de två testade slammen). 
Möjligheter till avsättning för rötresten är också viktigt att utvärdera och ett 
användningsområde bör finnas för en bra ekonomi i en fullskaleanläggning. Ett stort 
problem är dock den ökade halt av organiskt bundna metaller som erhålls i rötresten. 
Våra analyser visar att restmaterialet inte klarar de krav som ställs för certifierat 
jordförbättringsmedel, främst för kobolt. Återstår gör då användning av rötresten som 
t.ex. skogsgödning eller täckskikt för deponier, alternativt kan materialet brännas. 
 
Den ekonomiska genomgången visar på att investeringen per producerad mängd biogas 
minskar med ökad storlek på anläggningen. För en anläggning som tar emot 7 ton TS 
bioslam/d och producerar 305 000 Nm3 CH4/år beräknas investeringskostnaden, 
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exklusive markarbeten, till 30 MSEK och för en anläggning som tar emot 20 ton TS 
bioslam/d och producerar 871 000 Nm3 CH4/år beräknas investeringskostnaden, 
exklusive markarbeten, till 51 MSEK. Driftskalkylen för en anläggning för 20 ton TS/d 
ger ett driftsöverskott på 9,2 MSEK/år. För en anläggning dimensionerad för 7 ton 
TS/dygn blir driftsöverskottet 2,6 MSEK/år. Noteras bör då att hantering av rötresten 
inte är inräknad. Beroende på vad bioslammet används till idag så kan 
hanteringskostnaden både minska och öka och måste därför utvärderas från fall till fall. 
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Executive Summary  

Introduction 
Large volumes of waste water are produced within the Swedish paper and pulp industry. 
Today most of this water is treated in activated sludge processes, where the organic 
content (COD) of the water is oxidized to CO2 with the addition of air. The produced 
sludge is then dewatered and burnt or, against a fee, taken care of and used as filling 
materials etc. This treatment does not utilize the potential energy- and nutrient content 
of the waste and is also a cost for the mills. A better way to clean the waste waters could 
therefore be to use anaerobic techniques. The potential for treating bio-sludge from six 
different mills has been investigated in this report. Along with the potential for methane 
production from sludge from all six mills, biogas process performance testing, and 
analysis of the digested biological sludge has been performed and evaluated. Economic 
evaluations have been performed for two different cases: one small mill and one large 
mill. Data from the experimental part of the study has been used as input for the 
economic evaluations.  
 
Batch experiments were used to test the biogas potential of sludge from the six mills. 
Evaluation of the effects of sludge age and TS-content (total solids) on the gas 
production has also been included in this investigation. Pretreatments with enzymes and 
or ultrasound were also tested (Table 1). In a second phase completely stirred tank 
reactors (CSTRs) were used for more extensive evaluations on sludge from two of the 
mills (3 and 6). For the evaluation four reactors, two for each mill, were used. In the 
four reactors, enzymatic pretreatment was evaluated in two reactors (B3-Enz and B6-
Enz) while the other two were run as references (B3-Ref and B6-Ref). For enzyme 
additions see table 2. The hydraulic retention times were for the first 50 days set to 20 
days, but was then allowed to flux between 18 and 22 days depending on the quality of 
the incoming biological sludge (VS-content). Initially the organic loading was 1.2 and 
2.7 g VS/L and day for set B3 and B6 respectively, the loading was then increased over 
time but with some setbacks due to the process performance (problems with high 
viscosity or increasing volatile fatty acid (VFA) levels) or to poor quality (VS-content) 
of the incoming sludge. The highest obtained loading was 4 g VS/L and day for all four 
reactors. All four reactors were run for 276 days. Enzyme addition was started at day 
118 of the reactor experiment, before which both reactors from the same set (B3 and B6 
respectively) were run parallel. FeCl2 (0.3-0.5 g Fe/L) was added to the B6-set from day 
34 to reduce H2S levels in the produced gas. CoCl2x2 H2O (0.1 mg Co/L) was added to 
B3-Ref from day 194 and from day 260 to B3-Enz to improve the process performance. 
 
Along with total gas and methane production, total- and volatile solids (TS and VS), pH 
and VFA levels in the reactor the concentrations of Kjeldahl-N, NH4-N, P, Cl-, Ag, Al, 
B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, S, Ti, V, W and Zn 
were also analyzed for all 6 biological sludges, as well as the reactor liquids from the 
four reactors once a month. At the termination point the dewatered residue and reject 
water were also analyzed. The viscosity of the reactor liquids were measured at days 
110, 228 and 272.  
 

v 



VÄRMEFORSK 
   
 
Principal components analyses (PCA) were performed to investigate possible 
correlations between the methane potentials obtained in the batch experiment and the 
parameters listed in table 3. 
 
Results; lab experiments 
 
Methane potentials, batch1 
 
The final methane potential from the batch experiment was between 170-200 mL CH4 g-

1 VS for mills 2, 3, 5 and 6, 140 mL for mill 1 and about 100 mL for mill 4 (see table 1 
for more details regarding specific methane potential data in the different treatments, 
the potentials after about 20 days are also shown in the table). The highest initial 
methane formation rate (days 0-5) was observed in incubations with sludge from mill 6 
followed by incubations from mill 1 and 5, mill 2 and 3 and finally mill 4 (Figure 9). 
  
Sludge from mill 3 (number 4, 5 and 6 in table 1) was used to investigate the influence 
of the dewatering of the sludge on its methane potential. The two dewatered sludges 
showed higher methane potentials then was observed for the untreated (non-dewatered) 
sludge (Figure 10). The effect of the sludge age was also investigated (number 14 and 
15 in table 1 and Figure 11).  
 
Pretreatments, batch  
 
The affect of ultrasonic treatment on methane potential was tested on sludge from mill 3 
and 5 (number 7, 8, 12, 13, 18 and 19 in Table 1). No effect on methane potential was 
observed until a 30 Wh/L was applied in a test investigating both ultrasonic and enzyme 
treatments separately as well as a combination of these (17-19 in table 1; Figure 12). In 
these experiments the main effect of the treatment was observed on the initial methane 
production rates. 
 
The effect of addition of hydrolytic enzymes on the methane potential of the sludge was 
investigated in two set-ups, first with only enzyme treatment and then along with 
ultrasound, (17 and 19 in table 1) in both cases using sludge from mill 5. The largest 
effect was observed after 8 days of incubation (about a 50% increase in the methane 
potential). The final values were 240±5 mL CH4 g-1 VS compared to 199±5 mL for the 
untreated sludge. It should however be noted that with the addition of enzymes and help 
solution to the degradation, this could give rise to 18-35 mL extra methane per g VS 
added (values obtained from the enzyme manufacturer).  
 

                                                 
1 All gas volumes are given at 1 atm pressure and 0°C.  
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Multivariate analysis, batch 
 
Data obtained from the activated sludges from the six mills were used to do PCA. It was 
also tested to fit the data into PLS (partial least squares) models using software 
Unscrambler 6.11. The following PCA and PLS were performed: 
 
a) Trace elements 1000-3000 mg L-1 
b) Trace elements 50-1000 mg L-1  
c) Trace elements ≤ 50 mg L-1 
d) Sludge age, ash content, total N, NH4-N and Cl- 
e) Sludge age, ash content, total N, NH4-N and Cl-, specific loads and specific sludge 

production.  
 
All PCA-analyses show that the sludge from mill 1 is clearly separated from the others 
but no correlations between methane potential and any other parameters could be 
obtained. No valid PLS-models could be obtained from the data showing that they could 
not be fit into a linear regression model.  
 
Semi continuous reactor experiments 
 
General performance   
 
The specific biogas (CH4+CO2) production (mL g-1 VS added) for reactors B3-Ref and 
B3-Enz over time is shown in figure 13 as well as for reactors B6-Ref and B6-Enz in 
figure 14. The organic loads are also shown in the graphs. The sludge from mill 3 gave 
about 200 mL of biogas per g added VS and day. The methane content was in both 
cases 59-60%. The mean value for the B6 reactors was higher, about 325 mL, but with a 
slightly lower methane content (55-57%). The VS-reduction was around 40% in all 
reactors (Figure 19 and 20). 
 
The pH of the substrates was 6.1 for sludge from mill 3 and 4.8 for sludge from mill 6 
(measured day 175). The process pH´s are shown in figure 17 and 18. Viscosity 
measurements were performed at days 110, 228 and 272 for all reactors and show an 
increased viscosity with increasing organic load of the reactors (Table 5). 
 
Limit of organic loading 
 
The B3-reactors were started at organic loads of 1.2 g VS/L and the B6´s at 2.7 g VS/L. 
The aim was to increase the organic load with 0.4-0.6 g VS/L per week until a 
maximum was reached. This, however, showed to be difficult as the TS-levels of the 
sludge from mill 6 was normally too low for the planned increases and also because 
loads above 2.0 g VS/L gave problems with mixing and maintenance of the reactors due 
to high viscosity. From day 184 the increases in organic load in reactors B3 was 
obtained by mixing the “normal” sludge with centrifuged sludge (15% TS) from the 
same mill, a load of 3.2 g VS/L per day gave increased acetate + propionate levels 
(Figure 15) in both reactors, but the values then decreased again. 4.0 g VS/L was 
reached at day 239. This load was then held steady for the B3-reactors until day 271. 
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The VFA-levels started to increase again from day 245 (Figure 15), in both reactors but 
initially with higher values in B6-Enz. As a response to the first increase in VFA 
(observed days 184-214) Co was supplemented to reactor B3-Ref (from day 192 and 
until day 272) and from day 260-272 Co was supplemented also to B3-Enz. 
 
The B6-reactors were held at an organic load of 2.0-2.5 g/L during the first 200 days of 
the reactor experiment. From day 204 an extra dewatering step was introduced in the 
laboratory but only on one occasion did the sludge, reach high enough TS-values to 
obtain 4.0 g VS/L (days 237-244). The levels of acetate + propionate were below 1 mM 
in both reactors with the exception of one period, peaking at day 228 (Figure 16).  
 
Treatment with hydrolytic enzymes, CSTR 
 
The addition of sludge pretreated with hydrolyzing enzymes was started at day 118. The 
different doses are listed in table 2 over time. The high initial addition (table 2) gave an 
increase to the gas-production at day 119 with 70% and 40% in reactors B3-Enz and 
B6-Enz as compared to the reference reactors (Figure 13 and 14). Tests then showed 
that amounts from1-8 mg enzyme/g substrate TS (days 119-241) did not have any clear 
effect on the gas-production (Figures 13 and 14). During two weeks starting at day 256 
a drastic increase in the enzyme concentration added was done in B3-Enz  
(80 mg / substrate TS; Table 2) and this resulted in an increase in the gas production 
with about 45% compared to the reference reactor (corresponding to about 40 mL of 
methane per g VS and day). The enzyme solution and chelating agent can of course, as 
above, contribute to gas production, the methane potentials with the different additions 
can be seen in table 4. 
   
Increased amounts of enzymes were also added to B6-Enz, from day 242 to 255, 80 mg 
enzyme per substrate TS were added together with 40 mM of the chelating agent and 
this resulted in an increased gas production with 25-30% in B6-Enz compared to  
B6-Enz (corresponding to about 45 mL of methane per g VS and day; Figure 14). From 
day 256, 60 mg enzymes was added and the concentration of the chelating agent was 
also decreased (Table 2), this resulted in a decreased gas-production for B6-Enz (Figure 
14). The addition of 40 mg enzymes/g substrate TS added from day 263 had a negative 
impact on the gas production compared to the reference reactor (Figure 14).  
 
As said above the viscosity of both incoming sludge and after treatment in the biogas 
reactors was high and increased with organic loading (Table 5). Measures to decrease 
the viscosity were taken, from day 132 all sludge was mixed before addition (see figure 
24 for appearance before and after mixing). From day 169, sludge from mill 3 and from 
day 211 for sludge from mill 6 the sludge was also frozen and thawed again before 
addition to the reactors. 
  
A microscopic study of the undigested and digested sludges from mill 3 and 6 was also 
performed; 1) untreated sludge, 2) pretreated sludge (mixed and frozen, with and 
without enzyme additions and 3) digested sludge from all four reactors. Figures 26 and 
27 show pretreated sludge before addition to the reactors and figures 28 and 29 show 
digested sludge from the two mills. The undigested sludge from mill 6 had more flock 
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structures than that from mill 3. It should however be noted that the sludge from mill 3 
had been stored for 2 weeks before the analysis. No large differences could be seen 
between the four digested samples.  
  
Discussion; lab experiments 
 
The batch assays show methane potentials between 150 and 200 mL per g added VS 
(Figure 9 and table 1) for all mills except mill 4 (~100 mL). A comparison after about 
20 days of incubation show that mill 5 and 6 have the highest potentials (132 and  
155 mL/g VS; Table 1) followed by mill 1, 3 and 2 (118, 110 and 103 mL) and finally 
mill 4 with only 43 mL/g VS. Sludge from mill 6 also had the highest initial methane 
formation rate (days 1-10 in figure 9) which indicates that this sludge contains more 
easily degradable compounds then the others and this might be linked to the short 
sludge age (7 days; number 14 in Table 1) obtained in the first active sludge basin of 
mill 6 (giving a fresh and likely easily degradable bio-sludge). The effect of sludge age 
is further confirmed by comparing this result to the one from incubations of older 
sludge from the same mill (number 15 (10 days) in Table 1 and Figure 11). It should 
however be noted that the age of the sludge is only part of the difference between the 
two basins. Step 1 is given the most COD rich waste water at the same time as sludge 
from step 2 is consciously re-circulated back to step 1. This likely leads to an quick 
uptake of available COD in step 1 by the starved sludge from step 2 which then is 
retained in the biomass digested in our tests. Also mill 3 has a low sludge age (5 days) 
but did not show the same initially high rate methane formation (Figure 9). The 
differences might here be due to a more complex treatment at mill 3 including carrier 
materials and several different treatment steps and therefore the actual sludge age is 
hard to estimate. The tests from mill 3 (number 4, 5 and 6 in Table 1 and Figure 10) 
shows that dewatering has a positive effect on the methane potential, this effect is 
probably due to that dissolved salts and parts of the non-digestible fraction, that for the 
non-dewatered sludge is a part of the TS, will be washed away leaving a TS with a 
higher methane potential.  
 
The lab-scale reactor experiments gave similar methane production potentials as in the 
batch experiments, 120 mL compared to 110 mL for mill 3 and 180 mL compared to 
about 155 mL for mill 6. Variations in the data on specific gas production (Figure 13 
and 14) is mainly due to variations in organic loading that is linked to differences in the 
TS-levels of the incoming sludge but planned changes in organic loading and variations 
in feeding times also contribute to the fluctuations. 
 
Pretreatments 
 
The ultrasonic treatments performed in the batch experiments (number 7, 8, 12, 13, 18 
and 19 in Table 1) show that an energy input above 15 Wh/L is needed to obtain an 
effect on the methane formation as only the final treatments (30 Wh/L; 18 and 19 in 
Table 1) showed positive results. The effects were mainly seen as an increased initial 
methane formation rate; (figure 12; days 1-8), while the difference in final potential was 
less. The energy input in this case is however large compared to the effect on the 
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methane formation, a rough calculation, assuming a 10% increased methane potential 
shows that only about 20-40% of the energy input can be regained as methane.  
 
The addition of hydrolyzing enzymes in the batch experiments showed to have an effect 
on the overall methane potential. About 50% more methane was obtained from the 
treated sludge (Figure 12) during the first 8 days of incubation while the final value was 
about 20% higher in the treated incubations. The enzyme treatment was then also used 
in the reactor experiments. It should however be noted that the results from batch and 
continuous or semi-continuous experiments are not comparable as the enzymes are only 
added once at a high concentrations in the batch while in the continuous or semi-
continuous process smaller amounts of enzyme are normally added with the daily 
feeding. The batch result can thusly only be used as evidence of a possible effect in the 
continuous system but no potentials can be calculated from the results. As pointed out 
in the results section the enzymes and chelating agent added as a pretreatment can also 
be a carbon and energy source for the process organisms. The amounts listed in 
table 4 show that the main part of the differences obtained in the experiments between 
the treated and untreated sludge can be explained by degradation of the enzymes + 
chelating agent added and we can therefore not clearly show an effect of the enzymes 
on the hydrolysis rate.  
  
The addition of cobalt 
 
Lack of both macro and micro nutrients can give rate limits to the microbial growth and 
thus also to the organic loading of a biogas process. A loading limit is often reflected in 
an increase in levels of VFA, primary acetate and propionate. One way to increase the 
loading capacity of the system is to add limiting nutrients which can improve the 
organisms’ growth rate. Cobalt has in many cases been shown to be rate limiting and 
the addition of cobalt to the process has an effect on the transformation of VFAs (Kim 
et. al. 2002; Osuna et al. 2003; Jarvis et al. 1997). The concentrations used in the studies 
vary but earlier experiences within the group have shown that levels below 50 mg Co/L 
reactor volume can be rate limiting at loads above 2.5 g/L (unpublished results). Co was 
in this study added to reactor B3-Ref when the VFA-levels began to rise at an organic 
loading of 3.2 g VS/L per day, no effect could however be seen during this period 
compared to B3-Enz as the VFA-levels went down in both reactors. The Co-additions 
were however continued and when the organic loading reached  
4.0 g VS/L a clear difference between the VFA-levels of the reactors was observed 
(Figure 23) with lower levels in B3-Ref.  
  
During the main part of the reactor experiments there were problems with mixing of the 
reactor sludge and with handling of the sludge during feeding. This was due to high 
viscosity of both the incoming sludge and the digested residue. The problems were 
serious and limited, together with the issues of low TS-levels on incoming sludge, the 
organic loading of the process. There are however possible pre-treatments (e.g. 
deflaker) that can help breaking up the structures thus decreasing the viscosity if applied 
in full-scale installations. The microscopic study showed some differences of the 
incoming sludge and these might be linked to the higher viscosity observed in the B3 
reactors, but factors like organic loading rate and polymer concentrations (that was 
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higher in the centrifuged sludges used in the B3-reactors after day 184) likely had an 
influence on these differences. 
  
The nutrient- and heavy metal content of the digested sludge was as well as its 
dewatering capacity was investigated and compared to levels in undigested sludge. The 
levels of nutrients and metals of the undigested and digested sludges are presented in 
table 7. A doubling of the values was expected in the digested sludge due to the reduced 
VS-content and this was also true for most elements. It should however be noted that 
the Cd-concentration of mill 6 increase by a factor of 11, this seems impossible and is 
likely due to some analytical error. The levels of N, P and K differ between the mills 
and this is likely due to differences in the processes as well as in incoming raw-material. 
The levels of NH4-N for mill 3 and P for both mills are at the same levels as from cow 
manure while the K-levels are lower. The dewatering tests (centrifugation at 4420 x g 
for 20 min) are presented in table 8 and show that the dewatering ability was improved 
with digestion. The proportions of the total nutrient- and metal content of the digestate 
ending up in the water phase are given in table 9. Solid residue left after digestion and 
dewatering of different substrates can in many cases be used as fertilizer, but demands 
for limited concentrations of metals etc. must then be met, minimum concentrations of 
N, P K etc are normally also demanded. Table 10 lists the maximum levels of metals 
allowed in ash for spreading on woodland as well as recommended minimum levels of 
P, K, Ca and Mg together with the levels obtained in the lab tested for the dewatered 
digestate. The levels recommended for use as soil improver and as bio-fertilizer are also 
listed (Table 11 and 12) and the levels of Zn and Cd in the residue from the experiments 
are regarded as problematic in both cases. 
 
Economic analysis 
 
Investment cost estimates were done for two examples: a smaller mill with a biological 
sludge production of 7 ton TS/d, producing 305 000 Nm3 vehicle fuel gas per year, and 
a larger mill using 20 ton TS biological sludge/day, producing 871 000 Nm3 vehicle 
fuel gas per year. The basis for the economic evaluation was a sludge thickener, 
digester, and an upgrading plant for vehicle fuel. For the smaller plant costs for a 
Cooab-plant was included in the cost estimate and for the larger plant a cryogenic plant 
was used. 
 
The investment costs, excluding land work are estimated to 30 MSEK for the smaller 
plant and 51 MSEK for the larger plant (table 14 and 15). The economical potential of a 
full scale plant is as seen strongly dependent on the size of the plant. A plant three times 
larger is less than twice the investment of a smaller plant. If possible the plant should 
therefore be built for as large amount of substrate (sludge) as possible. 
 
Using data obtained from the lab experiments the profit potential was estimated. The 
smaller plant is expected to give a profit of 2.6 MSEK/yr (table 17 and 19) and the 
larger plant; 9.2 MSEK/yr (table 16 and 18). In these calculations capital costs are not 
included. 
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Conclusions 
 
In conclusion it was shown that the biogas potential of sludge from waste water 
treatment at six Swedish paper mills normally was between 150 and 200 mL of methane 
per g VS. In the study it was also shown that the sludge age can influence the biogas 
potential (fresher material has a higher biogas potential) but recirculation etc. within the 
water treatment likely also has a strong influence on these results. The addition of Co 
was shown to have a positive effect on the transformation of acetate and indicate that 
there is room for process improvements in these kinds of systems with additions of 
limiting trace nutrients. The high viscosity together with dewatering problems in the 
experiment was the main limitation to increased organic loading and measures need to 
be taken in order to decrease the viscosity before this kind of process can be applied in 
full scale. Different kinds of mixing systems should also be evaluated. 
  
The high enzyme doses that were used towards the end of the reactor experiments gave 
an increased methane potential. It can however not be concluded that this is actually due 
to an increased hydrolysis and not only a degradation of the enzymes, which would 
show that the enzymatic pretreatment in this case was pointless and a more effective 
and cheaper way to increase the gas production would simply be to increase the organic 
loading rate of the system by co-digestion with an energy rich substrate. Neither the 
ultrasound treatment showed improvements large enough to be profitable in full scale. 
 
The economic evaluation showed that the investment cost is strongly dependent on the 
size of the biogas plant. The investment costs (excluding site preparation) were 
estimated to 30 MSEK for a plant treating 7 ton TS biological sludge/day and 51 MSEK 
and for a plant treating 20 ton TS biological sludge/day. The profit is also depending on 
the size of the plant and the profit margins (excluding capital costs) were estimated to  
2.6 MSEK/yr and 9.2 MSEK/yr respectively. 
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Ordförklaringar 

  
Avsalumassa  Massa som torkas och säljs på den öppna marknaden 
B3-Enz Reaktor med bioslam från bruk 3, förbehandlat med enzym 
B3-Ref Reaktor med bioslam från bruk 3, utan förbehandling 
B6-Enz Reaktor med bioslam från bruk 6, förbehandlat med enzym 
B6-Ref Reaktor med bioslam från bruk 6, utan förbehandling 
COD  Chemical Oxygen Demand, kemisk syreförbrukning 
CTMP  Chemithermomechanical pulp, kemitermomekanisk massa 
Fiberslam  Slam från försedimentering i vattenreningen
Kemslam  Slam från kemisk fällning
LAS-anläggning  Långtidsluftad aktivslamanläggning
LP-Cooab  Low pressure carbon dioxide absorption, 

Gasuppgraderingsteknik
PCA  Principal Component Analysis, statistisk metod
PLS Partial Least Square, statistisk metod
SA  Standardavvikelse
SS Suspended solids, suspenderade ämnen 
TMP Thermomechanical pulp, termomekanisk massa 
TOC Total Organic Carbon, totala organiska kolinnehållet 
TS  Total Solids, torrsubstans
VFA  Volatile Fatty Acids, flyktiga organiska syror
VS  Volatile Solids, glödförlust
  
 
 
Kemiska beteckningar för grundämnen finns förklarade i bilaga 1.  
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1 Inledning 

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Pöyry Sweden, Tema Vatten, 
Linköpings Universitet och Scandinavian Biogas Fuels. Vi har också haft en nära 
kontakt med referensgruppen och vill tacka för det engagemang och den öppenhet som 
vi mött i vårt arbete med projektet. 

1.1 Bakgrund 

För att kunna tillverka papper krävs stora mängder vatten, som sedan vanligtvis renas i 
flera steg (mekanisk, biologisk och kemisk rening). I den biologiska reningen omsätter 
mikroorganismer under tillförsel av näringsämnen och syre delar av det organiska 
materialet till koldioxid, vatten och ny cellmassa (bioslam). Slammet från det biologiska 
reningssteget blandas sedan ofta med fiberslam och i förekommande fall, kemslam, 
innan pressning eftersom detta förbättrar avvattningsegenskaperna. Totalt når man 
torrhalter på 32-36%, där bioslamandelen är 15-20% (Krogerus et al. 1999). I Sverige 
finns ca 30 bruk med bioslamproduktion och ett genomsnittligt bruk producerar 4-5 ton 
bioslam (100% torrhalt) per dygn. 
  
Senare års forskning har utvecklat teknik för att blanda in bioslammet i 
svartlutsindunstningen vid sulfatmassabruk (Dahlbom 2003, Dahlbom et al. 2005). 
Slammet kan också brännas i exempelvis barkpannor eller användas som 
jordförbättringsmedel. Oberoende av metod medför omhändertagandet av blandslammet 
i de flesta fall en kostnad. Kostnader för omhändertagandet av enbart bioslam saknas, 
eftersom bruken oftast hanterar blandslam bestående av bioslam, fiberslam och i vissa 
fall även kemslam. Dock anger Krogerus et al. (1999) att ett bioslam med en torrhalt på 
15% har ett energivärde på 10-20 MJ/kg TS. För att förånga vattenmängden måste man 
tillföra nästan lika mycket energi, som erhålls vid förbränning, och då utan hänsyn till 
att vattnet är bundet i cellerna och till energiåtgången vid uppvärmningen av slammet 
till temperaturen i pannan.  
  
Genom att istället röta slammet kan flera fördelar nås. Den nedbrytbara fraktionen av 
det organiska materialet i slammet omvandlas till biogas (metan och koldioxid), det 
energirika metanet kan sedan separeras ut och användas för produktion av el/värme eller 
fordonsbränsle. Rötningen ger även en stabilisering av slammet, reducerade 
slammängder och oftast också förbättrade avvattningsegenskaper. Det erhållna 
rötslammet kan efter avvattning användas för skogsgödning eller som bränsle.  

1.2 Biogasprocessen 

Den syrefria nedbrytningen av organiskt material till metan och koldioxid är komplex 
och beroende av en tät samverkan mellan många olika mikroorganismer, figur 1 visar 
en schematisk bild över de olika nedbrytningsstegen. Hydrolyserande bakterier bryter 
ner större polymerer till monomerer (steg 1 i figur 1), som tas upp och fermenteras till 
framförallt kortare fettsyror och alkoholer (steg 2 i figur 1), i detta steg bildas också 
vätgas. Fermentationsprodukterna, med undantag av acetat och metanol, tas sedan upp 
av en ny grupp bakterier och oxideras vidare till acetat, koldioxid och vätgas (steg 3 i 
figur 1). De metanbildande organismerna omvandlar i det slutliga steget huvudsakligen 
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acetat samt vätgas + koldioxid till metan (steg 4 i figur 1). I och med att organismerna i 
nedbrytningskedjan är starkt beroende av varandra, ger en störning inom en grupp 
organismer oftast effekt på hela systemet.  

Komplexa polymerer. 
Kolhydrater, proteiner 

och fetter. 

 

Figur 1. Den anaeroba nedbrytningskedjan, inkluderande 1) hydrolys, 2) fermentation 
/acidogenes 3) acetogenes 4) metanbildning (modifierad efter Zinder, 1984). 

Figure 1. The anaerobic degradation chain including 1) hydrolysis, 2) acidogenesis, 3) 
acetogenesis and 4) methanogenesis (modified after Zinder, 1984). 

 
En obalans i tillgången på näringsämnen kan ge aktivitetsförändringar, vilket i sin tur 
kan orsaka ackumulering av intermediärer (alkoholer, fettsyror, vätgas m.m.; figur 1) 
och därmed bl.a. sjunkande pH-värde eller skumningsproblem. Processen kan optimeras 
genom tillförsel av näringsämnen, som annars begränsar den mikrobiella tillväxten i ett 
eller flera av de olika delstegen ovan. Tillförseln baseras på en initial utvärdering av 
näringsstatus (substratets innehåll av N, P, Ca, Mg samt spårämnen som Fe, Zn, Co, Ni 
m.fl.) hos inkommande substrat. Denna typ av optimering innebär att processens 
organismer kan omsätta det organiska materialet snabbare och därigenom att en högre 
tillförsel av organiskt material till rötkammaren kan göras per tidsenhet. (Murray och 
van den Berg, 1981, Wilkie et al. 1986, Espionosa et al. 1995, Jarvis et al. 1997, Kim et 
al. 2002, Zandvoort et al. 2006 och Zhang et al. 2008). Många processer kan också 
förbättras genom förbehandling (sönderdelning) av substratet (Hendriks och Zeeman 
2009) Metoderna kan delas upp i biologiska, kemiska och fysikaliska, exempel är 
termisk behandling (temperaturer mellan ca 70 och 220°C har testats, ofta kombineras 
de högre temperaturerna med tryck och plötsliga tryckförändringar (ångexplosion är här 
ett exempel), sur eller alkalisk hydrolys (tillsats av starka syror eller baser som natrium- 
eller kalciumhydroxid), ultraljudsbehandling, malning/sönderhackning och enzymatisk 

Mono- och oligomerer. 
Aminosyror, socker och 

långa fettsyror. 

Acetat CO2 + H2 

CH4 + CO2 

Alkoholer och 
korta fettsyror. 

1
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2. 
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4. 4.
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förbehandling (Hendriks och Zeeman 2009). I samtliga fall vill man åstadkomma en 
sönderdelning av för bakterierna i biogasprocessen svårnedbrytbart material, exempel är 
cellväggar och cellmembran, olika typer av fett och lignocellulosa. Genom att lysera 
cellen och bryta sönder långa molekylkedjor ökar bakteriernas angreppsmöjligheter och 
nedbrytningshastigheten och/eller den totala nedbrytningspotentialen kan på detta sett 
ökas. Processens funktion/effektivitet för en given belastning kan följas och utvärderas 
genom återkommande mätning av bl.a. pH, alkalinitet (processens buffertkapacitet), 
materialets utrötningsgrad, total gasproduktion samt gasens metanhalt och halter av 
intermediärer (främst flyktiga fettsyror; VFA; Pind et al., 2002). Belastningen (mängd 
tillfört organiskt material) anges normalt i kg VS (volatile solides eller glödförlust) per 
m3 reaktorvolym och dygn. Glödförlusten (VS) anger mängden organiskt/oxiderbart 
material vid förbränning i 550°C och ges som % av torrsubstansen (TS). 
Biogasprocessens förmåga att alstra biogas ur ingående material beräknas förenklat 
genom att jämföra mängden VS i substratet med VS-mängden i alstrad rötrest 
(substratets utrötningsgrad eller VS-reduktion).  
 
Genom biogasprocessen kan organiskt avfall och restprodukter bli en resurs för 
produktion av gödningsmedel och el/värme alternativt fordonsbränsle. Processen har 
visats vara effektivare och med en mer positiv miljöpåverkan än traditionell 
avfallshantering (Berglund och Börjesson 2006). Man har även visat att 
energieffektiviteten är högre vid biogas- (metan-) produktion än vid produktion av t.ex. 
etanol (mindre energi krävs i processen och det organiska materialet utnyttjas bättre; 
Börjesson och Mattiasson, 2008). 

1.3 Mål och målgrupp 

Målet för projektet var att ta utvärdera möjligheterna till en ekonomiskt lönsam 
biogasproduktion på massa- och pappersbruk. Vi tar i utvärderingen hänsyn till 
slammängder, biogaspotentialer, slamreduktion, avvattningsegenskaper före och efter 
rötning, avsättning för rötrest och uppgradering och försäljning av producerad metan. 
Genom processeffektiviseringar i rötningsprocessen (i detta fall förbehandling av 
materialet med ultraljud och hydrolytiska enzymer samt tillsats av spårämnen) kan man 
sannolikt behandla större mängder slam per tidsenhet och reaktorvolym än vad som 
tidigare gjorts, vilket i sin tur ger möjligheter för mindre rötkammare än vad man i 
dagsläget dimensionerar för denna typ av material. Detta kan minska 
investeringskostnaderna samtidigt som metanutbytet per kg VS blir större än vad man 
tidigare räknat med.  
 
Data framtagna i projektet kommer att kunna användas av massa- och pappersbruken 
för att i ett första steg utvärdera om det är ekonomiskt lönsamt att investera i en 
biogasanläggning. 
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2 Val av bruk 

För att täcka in de olika massaprocesser och vattenreningsprocesser som förekommer i 
Sverige så har totalt sex bruk valts ut som motsvarar den svenska pappersindustrin. 
Bruken täcker därför mekanisk massaproduktion såväl som både sulfit- och 
sulfatmassabruk. Screeningsförsök genomfördes för att se eventuella skillnader mellan 
bioslammen från de olika bruken 

2.1 Bruk 1 

Bruk 1 tillverkar tidnings- och katalogpapper från mekanisk massa. Årsproduktionen är 
ca 800 000 ton och råvaran är gran samt returpapper. Allt avlopp från fabriken går till 
vattenreningen, som efter ett inledande mekaniskt steg, sker i modifierade luftade 
dammar och avslutas med en kemisk fällning (figur 2). 
 
COD-reduktionen över vattenreningen är ca 90%, med en slamålder på ca 15 dagar och 
en uppehållstid på ca 12 timmar.  
 
Bioslam blandas med fiberslam och kemslam före avvattning. Prover på bioslam har 
därför tagits före avvattningen (ca 1% TS).  
 

Pappersbruk

Biosteg 1

Massabruk

Försed.

Slamavvattning

FlotationKem. fällningMellansed. 1

Till jordtillverkning

Bruk 1

Mellansed. 2

 

Figur 2. Vattenreningen på Bruk 1 

Figure 2. Waste Water Treatment at Mill 1 

2.2 Bruk 2 

Bruk 2 tillverkar finpapper från sulfitmassa. Årsproduktionen är ca 450 000 ton och 
råvaran är en mix av löv- och barrved. Allt avlopp från fabriken förutom en delström 
från blekeriet går till vattenreningen, som efter ett inledande mekaniskt steg, sker i en 
aktivslamanläggning (figur 3). 
  
COD-reduktionen över vattenreningen är ca 80%, med en slamålder på ca 20 dagar och 
en uppehållstid på ca 40 timmar.  
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Bioslammet koncentreras i ett steg före förbränning. Prover på bioslam kan därför tas ut 
som 0,6-1,2% alternativt som 2-4% TS.  
 

Pappersbruk

Biosteg 1

Massabruk

Försed.

Slamavvattning

Eftersed.EfterluftningMellansed.

Till förbränning

Bruk 2

 

Figur 3. Vattenreningen på Bruk 2 

Figure 3. Waste Water Treatment at Mill 2 

2.3 Bruk 3 

Bruk 3 tillverkar avsalumassa med sulfatmassaprocessen. Årsproduktionen är ca  
430 000 ton och råvaran är en mix av löv- och barrved som körs kampanjvis. Avloppet 
från blekeriet går till vattenreningen som efter ett inledande mekaniskt steg sker i en 
aktivslamanläggning (figur 4). 
  
COD-reduktionen över vattenreningen är ca 70-75%, med en slamålder på ca 5 dagar 
och en uppehållstid på ca 10 timmar.  
 
Bioslammet uppkoncentreras i två steg först på ett avvattningsbord och därefter i 
centrifuger. Prover på bioslam kan därför tas ut som 1%, 5-8%, eller 10-15%. 
 

BiostegMassabruk Kyltorn

Slamavvattning

Sedimentering

Till förbränning

Bruk 3

Mek.rening

 

Figur 4. Vattenreningen på Bruk 3 

Figure 4. Waste Water Treatment at Mill 3 
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2.4 Bruk 4 

Bruk 4 tillverkar kartong från CTMP och sulfatmassa. Årsproduktionen är ca  
700 000 ton kartong från barrved. Avloppet från CTMP-fabriken går via en luftad 
damm till den med sulfatbruket gemensamma kemiska fällningen (figur 5). 
  
På bruket mäts TOC istället för COD och TOC-reduktionen över den luftade dammen är 
i nivå med LAS-anläggningar – ca 70%. Slamåldern i den luftade dammen är ca 20 
dygn och uppehållstiden ca 7 dagar.  
 
Bioslammet förtjockas tillsammans med andra slam från reningen och prov har därför 
tagits ut före förtjockningen (ca 1% TS). 
 

Sulfatbruk Försed.

Slamavvattning

Kem fällningEftersed.Luftad damm

Till förbränning

Bruk 4

CTMP-bruk Försed.

Indunstning
Kondensat

Blekeri

Kartongbruk

 

Figur 5. Vattenreningen på Bruk 4 

Figure 5. Waste Water Treatment at Mill 4 

2.5 Bruk 5 

Bruk 5 tillverkar vätskekartong och förpackningskartong baserad på egenproducerad 
sulfatmassa och köpt CTMP. Den totala kartongproduktionen är ca 400 000 ton/år.  
 
Det samlade avloppet från bruket renas i en LAS-anläggning med efterföljande 
sedimentering i två steg (figur 6). Totalt uppnås en COD-reduktion på ca 70%. 
Uppehållstid i anläggningen är ca 2,5 dagar och slamåldern ca 14 dagar. 
 
Bioslammet från vattenreningen avvattnas normalt på en silbandspress alternativt i en 
centrifug. Det avvattnade slammet används antingen för jordtillverkning eller som 
bränsle i biobränslepannan. 
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Pappersbruk

Biosteg

Massabruk

Försed.

Slamavvattning

Eftersed.Mellansed.

Till jordtillverkning eller
till förbränning

Bruk 5

Till förbränning

Slamavvattning

 

Figur 6. Vattenreningen på Bruk 5 

Figure 6. Waste Water Treatment at Mill 5 

2.6 Bruk 6 

Bruk 6 tillverkar trähaltiga tryckpapper från mekanisk massa. Årsproduktionen är ca  
700 000 ton och råvaran är gran. Vattenreningen sker i två biosteg där de mest 
kontaminerade avloppen från TMP-fabriken går till biosteg 1. Biosteg 1 föregås av en 
flotation där fast material avskiljs. Utflödet från biosteg 1 blandas därefter med 
resterande flöden från fabriken och leds efter en försedimentering till biosteg 2. Efter 
biosteg 2 finns även en bassäng för kemisk fällning men som idag bara används som ett 
extra sedimenteringssteg (figur 7). 
  
COD-reduktionen över vattenreningen är ca 80-85%, med en slamålder på ca 7 dagar i 
biosteg 1 och ca 10 dagar i biosteg 2. Uppehållstiden i respektive biosteg är ca 12 h.  
 
Bioslammet blandas med fiberslam från försedimentering och flotation innan pressning.  
Prover på bioslam har tagits ut både från Biosteg 1 och från Biosteg 2. I båda fallen var 
koncentrationen ca 1,2% TS. 
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Pappersbruk

Biosteg 1

Massabruk

Mikroflotation

Slamavvattning

Slutsed.Biosteg 2Försed.

Till förbränning

Bruk 6

 

Figur 7. Vattenreningen på Bruk 6 

Figure 7. Waste Water Treatment at Mill 6 
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3 Labförsök - Material och metoder 

3.1 Experimentöversikt 

Experimentet delades upp i två delförsök. Under första delen användes satsvis utrötning 
(batch) som metod för att bestämma biogaspotentialen i bioslam från de olika bruken. 
Totalt har potentialen fastställts hos bioslam från 11 olika provpunkter på de 6 bruken 
(flera provpunkter för vissa bruk). Utöver potentialmätningarna gjordes också satsvis 
utrötning av förbehandlat slam från tre bruk. Både effekten av enzym- och 
ultraljudsbehandling testades och totalt har ca 150 försöksflaskor i åtta serier 
preparerats och analyserats under projektet. Tabell 1 ger en översikt över de 
utrötningsförsök som gjorts. Normalt pågår ett utrötningsförsök runt 30 dagar, men 
inkuberingstiden är beroende på substratet och hur lättnedbrytbar det är.  
 
De bioslam och den förbehandlingsmetod som visade på bäst potential användes sedan i 
en längre utvärdering med semikontinuerliga reaktorer i labskala (5 liter). Utifrån 
resultaten från utrötningsförsöken valdes bioslammen från bruk 3 och bruk 6 för 
långtidsförsöket.  
 
Målet med långtidsförsöket var att besvara följande frågor: 

• Vilket är biogasutbytet för slammen i en process som i mindre skala efterliknar 
en fullskaleprocess? 

• Vilken belastning går att uppnå och samtidigt bibehålla en stabil process?  
• Vilka faktorer begränsar belastningen?  
• Vilka effekter på gasproduktion, utrötningsgrad och processtabilitet ger tillsats 

av hydrolyserande enzymer? 
 
Den satsvisa utrötningen användes som en relativt snabb screeningmetod och gav 
möjlighet att testa många substrat under en kortare tid. Metoden ger en uppfattning om 
skillnader i biogaspotential för olika substrat men säger ingenting om hur substratet 
fungerar i en kontinuerlig process. För att få en uppfattning om belastningsmaximum, 
processens viskositet, skumbildningsproblem m.m. måste därför längre reaktorförsök 
köras.  
 
I utvärderingen valdes ultraljud och tillsats av hydrolytiska enzymer som 
förbehandlingsmetoder. Genom att utsätta bioslammet för ultraljud vid ca 20 kHz 
uppkommer millimeterstora gasblåsor vilka i princip omgående kaviterar (imploderar) 
och medför lokala tryckskillnader på hundratals bar. Behandlingen leder till 
sönderdelning av strukturer och därmed skapas nya ytor för nedbrytande organismer, 
kapillärbundet vatten frigörs också. Hydrolyserande enzym katalyserar sönderdelningen 
av främst långa molekylkedjor och gör på detta sätt materialet mer tillgängligt för 
processens mikroorganismer.  
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3.2 Utförande, batchförsöken 

Materialet vägdes in i gastäta 300 mL-flaskor och mikroorganismer (ymp) från en 
lämplig biogasprocess (rötslam från kommunalt reningsverk) tillfördes. Arbetsvolymen 
var 100 mL (20 mL ymp, 2 mL saltlösning samt 40-78 mL bioslam beroende på TS-
halt). Vid behov tillsattes även kokt, syrefritt, ultrarent (Millipore®) vatten för att uppnå 
100 mL. Gasfasen i försöksflaskorna byttes ut mot en blandning av kvävgas och 
koldioxid (80:20) genom spolning och därefter evakuering/påfyllning av gas i 10 cykler. 
Samtliga utrötningsförsök gjordes i triplikat (tre flaskor per substrat) och flaskorna 
inkuberades i 37°C. Utöver substratflaskorna ingick också ett antal kontroller i varje 
serie:  
 

• Ympkontroll (endast ymp) 
• Positiv referens (filterpapper med känd metanpotential) 
• Inkuberad standard (100 mL vatten + metan motsvarande ca 7volym%) 

 
Ympmaterialet ger i sig upphov till en viss mängd gas och denna mängd måste därför 
subtraheras från produktionen i flaskorna med bioslam för att få det verkliga utbytet 
från respektive bioslam. Den inkuberade standarden används som en kontroll av 
metananalysen. Ett exempel på hur metanproduktionen kan se ut över tiden i 
substratflaskor och kontroller visas i figur 8.  
 

Figur 8. Ackumulerad metanproduktion (mL) i substratflaskor ( ), positiv kontroll ( ) 
samt ympkontroll ( ). Även resultaten från analyser av den inkuberade standarden 
( ) visas. 

Figure 8. Accumulated methane production (mL) in substrate bottles ( ), positive control 
( ) and inoccula controls ( ). The methane analysis from the incubated 
standard ( ) is also shown.
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3.3 Utförande, långtidsförsöken (semikontinuerliga labskalereaktorer) 

3.3.1 Reaktorkonfiguration, uppstart och drift  

För långtidsförsöket användes fyra specialtillverkade glasreaktorer (5 L). På varje 
reaktor monterades ett kombinerat uttags- och matningsrör, en slang som leder bort den 
producerade biogasen, och en omrörningspropeller som drivs av en servomotor. 
Omrörning i reaktorerna sker i 15 minuter, 4 gånger under varje dygn samt ca  
10 minuter före och efter den dagliga tillförseln av bioslam. Reaktorerna har en 
arbetsvolym på 4 liter, processernas uppehållstid hölls fram till och med dag 50 på  
20 dygn därefter tilläts uppehållstiden att variera från 18 till 22 dygn för att kompensera 
för den varierande torrhalten på inkommande bioslam. Inkubationstemperatur var 37°C. 
Substratportioner bereddes 1-2 gånger i veckan och förvarades i kyl fram till 
användning. Tillsättning av nytt substrat i reaktorerna skedde varje dag, sju dagar i 
veckan och uttag gjordes under veckodagarna. Varje måndag justerades volymen i alla 
reaktorer till 4 liter. 
 
De två bioslammen (bruk 3 och bruk 6), behandlades i vardera två reaktorer, en 
referensreaktor (B3-Ref respektive B6-Ref) och en där enzymer tillsattes från dag 118 
(B3-Enz respektive B6-Enz; se vidare nedan). Startmaterial i samtliga reaktorer var 
rötslam (ca 3,5 L) från Nykvarns reningsverk i Linköping blandat med kogödsel (ca  
0,5 L). Tillförsel av bioslam till reaktorerna påbörjades dagen efter uppstart. Samtliga 
reaktorer kördes i 276 dagar. 

3.3.2 Tillsättning av järn och kobolt  

Järn tillsattes reaktor B6-Ref och B6-Enz fr.o.m. dag 34 och under resten av försöket 
(1,0 g/L dag 34-62, därefter motsvarade tillsatsen 0,3-0,5 g/L). 
 
Kobolt tillsattes till reaktor B3-Ref från dag 194 till dag 272 med koncentration  
0,1 mg/L reaktorvätska och till reaktor B3-Enz från dag 260 till dag 272 med samma 
koncentration. 

3.4 Analyserade parametrar 

3.4.1 Total gas- och metanproduktion, batch 

Gasproduktionen bestämdes genom tryckmätning. En viss mängd gas (2 mL) togs ur 
flaskan med en glasspruta och övertrycket mättes genom att gasen i sprutan fick 
expandera till normaltryck. Mängd producerad gas beräknades sedan från 
tryckförändringen. Vid samtliga mättillfällen togs också ett gasprov för bestämning av 
metanhalten i varje flaskas gasfas. Provet analyserades på en gaskromatograf med 
flamjoniseringsdetektor (GC-FID). Efter varje mätning och gasprovtagning släpptes 
bildat övertyck ut ur flaskorna.  
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3.4.2 Total gas och metanproduktion, långtidsförsöket 

Producerad mängd gas per dygn mättes på samtliga reaktorer. Till mätningen användes 
gasmätare baserade på gasens förmåga att tränga undan vatten. Varje gasmätare har en 
specifik slagvolym och gasproduktionen för en reaktor under en viss tid räknas ut 
genom att slagvolymen multiplicerat med antalet slag. Gasmätarna byttes ut och 
kalibrerades med jämna mellanrum. Från och med dag 148 kopplades slagmätarna till 
en logger och variationer i gasproduktionen över dygnet kunde då följas. En gång per 
vecka samlades producerad gas under ett dygn upp i en ballong. Koncentrationen av 
CH4, CO2, O2 samt H2S (max 2000 ppm) mättes sedan på gas från ballongerna med en 
portabel digital gasmätare (GasData; GFM Series). Metanhalten bestämdes också vid 
några tillfällen genom analys på GC-FID. 

3.4.3 pH 

pH på reaktorvätskan mättes minst två gånger i veckan med en pH-meter (Inolab pH 
level 1; WTW, Tyskland) enligt protokoll från Svensk Standard (SS-EN 12176, utg.1). 

3.4.4 TS och VS  

TS- och VS-halter bestämdes på inkommande slam både till batchförsöken och till 
långtidsförsöken. Reaktormaterialens TS- och VS-halter mättes också en gång per 
vecka. Samtliga analyser gjordes enligt protokoll från Svensk Standard (SS 028113, 
utg.1). 

3.4.5 Flyktiga fettsyror 

Koncentrationen av flyktiga fettsyror (ättiksyra, propionsyra, isosmörsyra, smörsyra, 
kapronsyra, isokapronsyra, valeriansyra och isovaleriansyra) mättes i centrifugerad 
rötvätska från reaktorerna 1-2 gånger per vecka. Analysen gjordes på GC-FID med 
tillsats av krotonsyra som intern standard. Proven surgjordes med 25% myrsyra före 
analys. 

3.4.6 N, P, Cl samt metaller 

Samtliga bioslam analyserades med avseende på Kjeldahl-N (NH4-N + organiskt bundet 
kväve), NH4-N, P, Cl-, Ag, Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 
Pb, Sb, Se, S, Ti, V, W och Zn. Samma typ av analyser gjordes på reaktormaterialen en 
gång per månad. Analyserna gjordes av Eurofins Analycen i Lidköping, Sverige. 

3.4.7 Viskositet 

I reaktorförsöken mättes rötvätskans viskositet vid tre tillfällen (dag 110, 228 och 272) 
Analyserna genomfördes av Ljunga Lab, Ljungaverk, Sverige. 

3.5 Förbehandlingar 

Effekter på biogaspotentialen av förbehandling av bioslammen med ultraljud och 
enzymtillsättning undersöktes i batchförsök.  
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3.5.1 Ultraljud 

Förbehandling med ultraljud testades på slam från bruk 3 och 5. Dessa slam valdes 
eftersom de hade högre TS-halt än de andra (5,6 respektive 4,5% av våtvikt). Fem olika 
nivåer av tillförd energi prövades; 1,5; 3; 5; 15 och 30 Wh/L (se tabell 1 för 
försöksuppställning). Utrustning för ultraljudbehandling av bioslam tillhandahölls av 
Scandinavian Biogas Fuels AB.   

3.5.2 Enzymbehandling 

Förbehandling med enzymer vid batchförsöken testades på slam från bruk 5. 
Enzymerna som användes har tagits fram av en svensk enzymtillverkare och 
blandningen (innehållandes bland annat cellulaser, proteaser och lipaser) är utprovad 
baserat på bioslammens sammansättning (tester utförda på slam från bruk 3). Dosering 
av enzymblandningen (40 mg enzym/g TS) och en hjälplösning (0,5 mL/flaska; 
motsvarande 2 mM innehållande citronsyra som aktiv substans) gjordes enligt 
rekommendationer från tillverkaren. Förbehandlingstesterna inkluderade även ett led 
där en kombination av enzym och ultraljud utvärderades (tabell 1).  
 
Tillsats av enzymer i långtidsförsöken gjordes dagligen enligt tabell 2 nedan, 
förändringar i doseringen gjordes i samråd med enzymleverantören. 
 
Tabell 2. Dosering av enzymer och hjälplösning till reaktor D3-E och D6-E, långtidsförsöket. 

Mängden enzym är angiven per gram tillsatt TS, den höga dosen dag 118 tillsattes 
för att få upp enzymkoncentration i reaktorvätskan. Koncentrationen av 
hjälplösningen som anges i tabellen är slutkoncentrationen i reaktorerna. 

Table 2. Enzyme additions during the lab-scale reactor experiment, the amount of enzyme 
added is given as grams per gram added TS, the high amount added day 118 was to 
build up a high enzyme concentration in the reactor liquid. The concentration of the 
supporting solution (“hjälplösning”) given in the table is the final concentration in the 
reactors. 

 
  Bruk 6 ‐ Enzym  Bruk 3 ‐ Enzym 

Period  Enzym  
[mg/g TS] 

Hjälplösning 
[mM] 

Enzym  
[mg/g TS] 

Hjälplösning 
[mM] 

Dag 118  80,0  2,0  80,0  2,0 
Dag 119 – Dag 166  1,0  0,7  1,0  0,7 
Dag 167 – Dag 210  2,0  1,4  2,0  1,4 
Dag 211 – Dag 222  2,0  4,3  2,0  4,3 
Dag 223 – Dag 236  8,0  12,0  8,0  12,0 
Dag 237 – Dag 241  8,0  25,0  8,0  25,0 
Dag 242 – Dag 255  80,0  40,0  8,0  25,0 
Dag 256 – Dag 262  60,0  2,0  80,0  2,0 
Dag 263 – Dag 272  40,0  2,0  80,0  2,0 

 
En högre enzym- och hjälplösningsdos tillsattes dag 118 för att initialt uppnå en 
enzymhalt på (4,0 mg/g TS) i reaktorn för att, enligt enzymtillverkaren, få igång 
hydrolysen i reaktorn. Normalt tillsattes först hjälplösningen till bioslammet, varefter 
omrörning skede, enzymerna tillsattes sedan direkt innan tillsats av bioslammet till 
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reaktorn. För att öka enzymernas effekt på hydrolysen av slammet testades även andra 
tillvägagångssätt; 1) mixning av slam och enzymer + hjälplösning med en stavmixer 
direkt innan tillsats till respektive reaktor (dag 139-141), 2) inkubation av slam och 
enzymer + hjälplösning under 24 h i rumstemperatur (dag 151-152) och 3) inkubation 
av slam och enzymer + hjälplösning under 24 h i 37°C (dag 153-158). Testerna 
utvärderades genom att undersöka påverkan av behandlingarna på biogasproduktionen 
från enzymreaktorerna.  

3.5.3 Slamavvattning, Långtidsförsöket 

Bioslam skickades varje vecka från respektive bruk till laboratoriet i Linköping. 
Slammet avvattnades för hand på bruk 6, genom tillsats av polymer och användning av 
en vira. Torrhalten på slammet kunde vid ankomst till Linköping variera mellan 3,3 och 
8,8% med en VS-halt av TS på mellan 77,7 och 93,3%. 
Bruk 6 kunde under tre månaders tid (från dag 167 och till försökets avslutande) inte 
skicka slam med tillräcklig hög torrhalt för planerad belastning. Under denna tid 
avsattes tid för ytterligare avvattning på labbet i Linköping genom en eller flera av 
metoderna nedan: 
 

• Frysning. Se nedan i avsnitt 3.5.4. 

• Virning. Bioslammet kramades ur med hjälp av en vira.  

• Centrifugering. Slammet centrifugerades i en ultracentrifug (Beckman, USA) i 
9800 rpm (motsvarar ca 16500 x g) i 20 min och 20°C.  

Oftast användes alla metoderna (först frysning, sen virning och sen centrifugering) och 
inte sällan fick stegen upprepas 2-3 gånger. Den upprepade avvattningen gav torrhalter 
på 4,5-8,5% med 85,0-93,5% VS-halt för bruk 6.  

3.5.4 Försök för viskositetsreduktion, Långtidsförsöket 

Slammens höga viskositet resulterade i dålig omrörning i samtliga reaktorer och ett 
antal försök gjordes därför för att få ner viskositeten: 
 

• Homogenisering med stavmixer: Det avvattnade slammet mixades med en 
vanlig stavmixer (Braun, MR 4050 HC, 600W) i 1-3 minuter. Denna behandling 
användes från dag 132, på i princip allt slam innan tillsatts till reaktor. 

• Värmebehandling: Substratportioner på 200 g inkuberades i 55°C under ca  
24 h. Portionerna fick sedan svalna till rumstemperatur innan materialet 
tillfördes reaktorerna. 

• Autoklavering: 300 mL-glasflaskor fylldes med 200 g bioslam och förseglades 
med gummipropp. De behandlades sedan i en autoklav, 20 min i 120°C. 

• Frysning: Både inkommande slam och färdiga substratportioner frystes (-20°C 
tills det blivit genomfryst). Slammet tinades sedan i rumstemperatur eller i 
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vattenbad. Denna behandling användes på slammen innan de tillsattes, från dag 
169 i reaktor B3-Ref och Enz och från dag 211 i B6-Ref och Enz. 

3.5.5 Avvattningsförsök av rötslammen 

Avvattningstest gjordes dag 257 på rötrest från samtliga reaktorer. Rötslam samlades 
upp under ca 2 veckor innan försöket för att uppnå tillräcklig slammängd. Uppsamlat 
slam förvarades i kyl i max 2 veckor. Slammens avvattningsegenskaper utvärderades 
genom att jämföra mängder och innehåll (TS och VS, N, P, S, Cl- samt metallinnehåll) i 
fast- och vattenfaser efter centrifugering (5000 rpm; 4420 x g) under 20 min och i 
20°C). För varje reaktor gjordes 6 försök. Vikt och TS/VS noterades på rötslammet före 
centrifugering samt på fastfas och vattenfas efter centrifugering. Både fastfas och 
vattenfas skickades sedan till Eurofins Analycen i Lidköping för vidare analys 
(parametrar enligt ovan). 

3.6 Statistiska analyser 

3.6.1 Multivariat utvärdering av bioslam 

Ett av målen med projektet är att även bruk, som inte ingår i studien, ska kunna använda 
resultaten för att göra en uppskattning av biogaspotentialen från bioslam inom 
anläggningen. De parametrar som antas ha betydelse för biogasproduktionen och som 
därför har utvärderats med multivariat dataanalys är: specifik belastning på biosteget, 
specifik slamproduktion samt sammansättning av slammet (torrvikt och askhalt samt 
näringsämnen). Parametrarna har utvärderats mot den slutliga metanpotentialen (tabell 
3). 
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Tabell 3. Parametrar som tagits med i den multivariata utvärderingen av bioslam, värden för 

spårelementen (P, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, S: medelkoncentration 1000-3000 mg/k 
gTS, B, Ti, Zn: medelkoncentration 50-1000 mg/kg TS och Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, W: medelkoncentration ≤ 50 mg/kg TS) anges i bilaga 1. 

Table 3. Parameters that were included in the multivariate evaluation of the bio-sludges, 
values for trace elements (P, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, S: mean concentration 1000-
3000 mg/kg TS, B, Ti, Zn: concentration 50-1000 mg/kg TS and Ag, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, W: concentration ≤ 50 mg/kg TS) are given in appendix 1. 

 
Analys  Enhet  Bruk 1  Bruk 2  Bruk 3  Bruk 4  Bruk 5  Bruk 6 

Specifik belastning  COD/ton slam  0,18  0,22  0,80  0,25  0,21  1,1 
Specifik 

slamproduktion 
ton slam/ 

(CODin–CODut) 
0,49  0,25  0,12  0,27  0,60  0,20 

Slamålder  dagar  15  20  5  20  14  7 
Torrhalt  % av våtvikt  1,2  3,0  5,6  2,4  4,5  1,4 
Askhalt  % av TS  29,0  19,4  16,7  14,6  16,4  20,1 

Kjeldahl‐N  % av TS  6,7  3,3  7,2  2,9  1,1  4,3 
Ammonium‐N  % av TS  1,1  0,3  1,2  0,4  0,4  0,7 

Cl‐  % av TS  ≤11  1,7  0,9  2,1  1,1  3,6 
Katjonkonc 
(ej P och S) 

g/kg TS  106  66  50  43  42  62 

Metanpotential  mL CH4 / g VS  138  176  188  97  167  197 
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4 Labförsök - Resultatredovisning2 

4.1 Batchförsöken 

Bioslammen inkuberades mellan 34 och 114 dagar (tabell 1 och figur 9). I figur 9 kan 
man se att bioslammen från bruk 4 har lägre metanpotential än de övriga. Den högsta 
initiala metanbildningshastigheten erhålls i inkubationer med bioslam från bruk 6, 
följda av bruk 1 och 5. Bruk 2 och 3 och bruk 4 har tydligt sämst initial 
metanbildningshastighet (dag 0-5, figur 9). Biogaspotentialen ligger efter 20 dagars 
inkubation på ca 155 mL metan per g VS för slam från bruk 6, 120 mL för slam från 
bruk 1, ca 110 mL för slam från bruk 2, och 100 mL för slam från bruk 3 och 5 och  
45 mL för bruk 4. Den slutiga utrötningspotentialen ligger på ca 150-200 mL metan per 
gram VS för bruk 1, 2, 3, 5 och 6 medan bioslammet från bruk 4 gav ca 100 mL metan 
per gram VS (se tabell 1 för värden efter ca 20 dagar samt slutvärden). De höga 
standardavvikelserna för bruk 1 beror sannolikt på en, relativt sett, hög bakgrund från 
ympmaterialet.  
 
Resultat från karaktäriseringen av slammen gällande innehåll av N, P, S Cl- samt 
metaller redovisas i bilaga 1. 

                                                 
2 Alla gasvolymer som presenteras är beräknade för 0°C och trycket 1 atm.   
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Figur 9. Ackumulerad metan (mL/g VS) över tid för bruk 1( ), bruk 2 ( ), bruk 3 ( ), 
bruk 4 ( ), bruk 5 ( ) och bruk 6 ( ) från batchförsöket. För bruk med fler 
än en provtagningspunkt, presenteras data från det försöksled som gett den högsta 
potentialen.  

Figure 9. Accumulated methane production (mL/g VS) over time for mill 1( ), mill 2 ( ), 
mill 3 ( ), mill 4 ( ), mill 5 ( ) and mill 6 ( ) from the batch assay. In 
cases with more than one sampling point per mill, data from the incubations giving 
the highest methane potential is given.  

4.1.1 Slam med olika TS-halter 

Ett försök genomfördes där bioslammens metanpotential vid olika TS-halter jämfördes. 
Bioslam från bruk 3 togs på tre ställen (nr 4, 5, 6 i tabell 1). Den första 
provtagningspunkten (oavvattnat) gav ett bioslam med en TS-halt på 0,6% och 69,7% 
VS av TS och de två efterföljande 5,6% (83,7% VS av TS) respektive 11,6% (84,8% 
VS av TS). Resultaten visade att de två avvattnade slammen har liknande 
utrötningspotential (188 resp. 182 mL per g VS; tabell 1) medan det oavvattnade 
slammet gav sämre metanutbyte (145 mL per g VS), med tydliga skillnader i 
metanproduktion från dag 8 (figur 10).  
 

19 



VÄRMEFORSK 
   
 

Figur 10. Ackumulerad metanproduktion (mL/g VS) över tid för bioslam från bruk 3 med TS-
halter; 0,6% ( ), 5,6% ( ) samt 11,6% ( ). 

Figure 10. Accumulated methane production over time (mL/ g VS) from incubation of sludge 
from mill 3 with different dry substance; 0,6% ( ), 5,6% ( ) and 11,6% ( ).  

4.1.2 Slamålder 

Även slamålderns inverkan på bioslammens nedbrytningspotential testades. Här 
användes slam från bruk 6´s två biosteg med uppehållstider på 7 (steg 1; nr 14 i tabell 1) 
resp. 10 dygn (steg 2, nr tabell 1). Diagrammet i figur 11 visar effekten av slamålder på 
bioslammens metanpotential under de första 35 dygnen, det yngre slammet ger ca 3 ggr 
så mycket metan som det bioslam som kommer från biosteget med den längre 
uppehållstiden. Det bör dock noteras att även slamåterföringen från steg 2 till steg 1 
sannolikt haft stor effekt på de observerade skillnaderna.  
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Figur 11. Ackumulerad metanproduktion över tid (mL/g VS) för slam från biosteg med 7 ( ) 
och 10 ( ) dygns slamålder. Båda slammen kommer från bruk 6.  

Figure 11. Accumulated methane production over time (mL/g VS) for sludge from bio-
treatments with 7 ( ) and 10 ( ) days retention time. Both sludges were 
obtained from mill 6.  

4.1.3 Ultraljud, batch 

Totalt kördes 6 redovisade försök med ultraljud. Behandlingar motsvarande 1,5; 3; 5 
och 15 Wh/L gav inte någon märkbar effekt på metanbildningen (nr 7, 8, 12 and 13 i 
tabell 1). Slutligen kördes två försök med 30 Wh/L, ett där enbart ultraljud användes 
och ett där ultraljudsbehandlingen kombinerades med enzymtillsats (18 och 19 i tabell 
1; figur 12). Den största effekten av behandlingen erhölls under de första 10 dagarnas 
inkubation och skillnaden i bildad metan mellan de olika behandlingarna minskar sedan 
med tiden, den största skillnaden erhålls efter 4 dagar för enbart ultraljud (+27 mL 
jämfört med obehandlat) och efter 8 dagar för enzym/ultraljud (+78 mL jämfört med 
obehandlat), skillnaderna minskar sedan med tiden och slutvärdena ligger för ultraljud 
på 209±5 mL och 239±20 mL för enzym/ultraljud jämfört med 199±5 för kontrollen.  

4.1.4 Enzymtillsats, batch 

Förbehandling med tillsats av enzymer testades i två försök, ett där bara enzymer 
tillfördes och ett i kombination med ultraljud. Båda testerna gjordes på slam från bruk 5 
och gav en positiv påverkan på metanutbytet (nr 17 och 19 i tabell 1 samt figur 12). Den 
största effekten erhölls även här under de första 8 dagarna med skillnader på upp till 
50% i bildad mängd metan (154±4mL/g VS för inkubationer med enzymtillsats och 
104±2 för obehandlat bioslam). Slutliga värden är 240±5 mL/g VS för 
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enzymbehandlingarna och 199±5 mL för det obehandlade slammet. Notera att den 
initialt stora effekten av kombinationen ultraljud och enzymbehandling krymper över 
tid och är helt försvunnen vid sista mätningen jämfört med inkubationer med enbart 
enzym (figur 11). Det bör också påpekas att även nedbrytningen av enzym- och 
hjälplösningarna kan ge upphov till biogas, 14-28 mL metan kan teoretiskt bildas per  
gram TS (vid 40 mg enzym/ g TS). Detta motsvarar 18-35 mL metan per gram VS 
(förutsatt 80% VS av TS). Även hjälplösningen kan vid nedbrytning ge upphov till små 
mängder metan (ca 1 mL CH4 vid 2 mM i 200 g substrat). 
 
 

 

Figur 12. Ackumulerad metanproduktion över tid för olika förbehandlingsmetoder för bioslam 
från bruk 5. I grafen presenteras värden för enzymbehandlat ( ), ultraljuds-
behandlat ( ), enzym/ultraljudsbehandlat ( ) och obehandlat ( ) bioslam.  

Figure 12. Accumulated methane production over time for pre-treated sludge from mill 5: 
enzyme ( ), ultrasonic ( ), enzyme/ ultrasonic ( ) and untreated ( ). 

4.1.5 Multivariat analys, batch 

Insamlade slamdata analyserades med PCA (principal components analysis) och försök 
att anpassa data till en linjär regressionsmodell PLS (partial least squares) gjordes i 
Unscrambler 6.11.  
 
I analyserna användes följande parametrar  

1. specifik belastning (CODin / tonss) 
2. specifik slamproduktion (slamproduktion / (CODin - CODut)) 
3. slamålder 
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4. metanpotential 
5. total katjonkoncentration (S och P ej inkluderade) 
6. askhalt 
7. Kjeldahl-N 
8. ammonium-N 
9. Cl- 

 
Ämnen delades in i följande koncentrationsintervall: 

1. 1000-3000 mg/L; P, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na och S 
2. 50-1000 mg/L; B, Ti och Zn 
3. ≤50 mg/L; Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V och W som x-

variabler.  
 
PCA och PLS- analyser gjordes för att testa korrelation mellan metanpotential och   

1. spårelement 1000-3000 mg/L 
2. spårelement 50-1000 mg/L 
3. spårelement ≤50 mg/L 
4. slamålder, askhalt, Kjeldahl-N, ammonium-N och Cl- 
5. slamålder, askhalt, total-N, ammonium-N och Cl- 
6. specifik belastning och specifik slamproduktion 

 
Bruk 1 utskiljer sig i samtliga PCA-analyser men inga kopplingar mellan 
metanpotential och övriga parametrar kunde påvisas. Valideringen av de framtagna 
PLS-modellerna visade att data inte kunde anpassas till en linjär regressionsmodell och 
därför visas inga data från testerna. 

4.2 Långtidsförsöket 

Långtidsförsöket pågick i totalt 276 dagar. Under 117 dagar tillsattes endast bioslam i 
båda reaktorparen från respektive bruk. Från dag 118 (efter ca 4 uppehållstider) 
tillsattes enzymbehandlat bioslam i en reaktor från varje bruk (B3-Enz respektive B6-
Enz). Två reaktorer (B3-Ref respektive B6-Ref) fortsatte som referenser (obehandlat 
bioslam). Halten VFA (för lista se 3.4.5) mättes 1-2 gånger per vecka och halterna av 
samliga analyserade syror undantaget acetat och propionat låg vid samtliga 
analystillfällen under 1 mM och kommenteras därför inte vidare. 

4.2.1 Specifik gasproduktion  

En sammanställning över reaktorerna med avseende på den specifika gasproduktionen 
samt variationer i belastning över tid visas i figur 13 och 14 för bruk 3 resp. bruk 6. 
Från försökets start fram till dag 50 kördes reaktorerna med en fast uppehållstid på 20 
dygn, men variationerna i TS-halt på de inkommande slammen gjorde att en jämn 
belastning inte kunde hållas varför den specifika gasproduktionen periodvis fluktuerar 
(dag 1-50 i figur 13 och 14). För att åstadkomma en jämnare belastning tilläts 
uppehållstiden från dag 50 att variera mellan 18 och 22 dygn.  
 
Figur 13 (bruk 3) visar att den specifika gasproduktionen ligger runt  
200 mL biogas/g VS under större delen av försöksperioden, medelvärdet med 
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standardavvikelse för hela körningen (från dag 11) är 195±39 för B3-Ref och 195±44 
för B3-Enz, metanhalten i reaktorerna var 59-60% av bildad gas. 
 

 

Figur 13. Specifik gasproduktion för reaktorerna B3-Ref ( ) och B3-Enz ( ). 
Belastningen över tid visas som en prickad linje.  

Figure 13. Specific gas production for reactors B3-Ref ( ) and B3-Enz ( ). The organic 
loading over time is shown as a dotted line.  
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Figur 14. Specifik gasproduktion för reaktorerna B6-Ref ( ) och B6-Enz ( ). 
Belastningen över tid visas som en prickad linje.  

Figure 14. Specific gas production for reactors B6-Ref ( ) and B6-Enz ( ). The organic 
loading over time is shown as a dotted line. 

 
Medelvärdet för den specifika gasproduktionen för B6:orna (figur 14) är högre (330±78 
och 323±80 för B6-Ref respektive B6-Enz) än för bruk 3, men gasen hade något lägre 
metanhalt (55-57%). Fluktuationerna i produktionen beror sannolikt till största delen på 
variationer i TS-halt i de inkommande bioslammen. I B6:orna ökar gasproduktionen 
något över tiden. Fram till dag 110 ligger den genomsnittliga produktionen på runt  
300 mL/g VS varefter den ökar till ca 340 mL/g VS (baserat på dag 111-271). För B3 är 
skillnaderna över tid mindre (medel dag 11-110 ca 190 och dag 111-271 ca 200). 
Skillnader mellan B6-Ref och B6-Enz under början av försöksperioden beror troligen 
på gasmätarfel. Från dag 148 kunde gasproduktionen för samtliga reaktorer följas via 
onlinemätning på internet och eventuella mätarfel kunde därmed korrigeras.  

4.2.2 Gassammansättning, producerad gas 

Som nämnts ovan låg metanhalterna på 59-60% för D3:orna och mellan 55-57% för 
B6:orna. Resterade gas var till största delen CO2 och vissa mätningar visade också på 
förekomst av O2. Högre halter än 0,7% anses dock relaterade till provtagningsproblem 
och analyser av gassammansättningen från dessa tillfällen har därför plockats bort. Den 
producerade gasen från B6-Ref och B6-Enz innehöll till en början svavelvätehalter över 
2000 ppm. För att reducera mängden H2S tillsattes därför järn från dag 34 (se 3.3.2). 
B3:orna uppvisade inga eller mycket låga halter svavelväte, med undantag för dag 200-
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228 (>1300 ppm H2S), ökningen under denna tid kan sannolikt härledas till problem i 
vattenreningen på bruket under samma tid.  

4.2.3 Belastningsoptima 

Reaktorerna startades med belastningar (1,2 g VS/L för B3:orna och 2,7 g VS/L för 
B6:orna) utgående ifrån torrhalten på det inkommande slammet. Målet var att öka 
belastningen med 0,4-0,6 g VS/L varje vecka upp till ett belastningsmaximum, 
(åtminstone 4,0 g VS/L). På grund av låga TS-halter på inkommande slam från bruk 6, 
samt hög viskositet vid belastningar över 2,0 g VS/L (båda slammen) tog det längre tid 
än beräknat att genomföra belastningsökningarna. 
 
I reaktorerna med bioslam från bruk 3 uppstod omrörningsproblem redan efter ett par 
veckors körning. belastningen var då 1,7 g VS/L. B6:orna hade liknande problem vid 
samma tillfälle men inte lika allvarligt. Under försökets gång förvärrades problemet 
med omrörningen, och från omkring dag 90 var det, i samtliga reaktorer, problem med 
dålig omrörning samt bildning av skumtäcken som inte gick att röra ner i 
reaktorvätskan. Dag 184 började centrifugerat slam från avvattningen i bruk 3 användas 
i substratportionerna för B3:orna. Genom att blanda det centrifugerade slammet med 
ursprungsslammet kunde högre belastningar nås. Dock innehöll det torrare slammet 
högre halter polymer och tillsatsen bidrog därför sannolikt ytterligare till den ökande 
viskositeten (se vidare nedan). Dag 239 nåddes målbelastningen 4 g VS/L för reaktor 
B3-Ref och B3-Enz. Belastningen hölls sedan på denna nivå fram till dag 271 (ca 5 
veckor). Den genomsnittliga torrhalten på substratportionerna under den perioden var ca 
10% TS med 80% VS av TS. När belastningen nådde 3.2 g VS/l (dag 180) ökade halten 
acetat + propionat under en tid (ca 40 dagar) men sjönk därefter (se figur 15; dag 180-
220). Syrorna återkom när belastningen ökades till 4,0 g VS/L och acetat- och propionat 
nivåerna steg då till 36,6 respektive 6,1 mM i reaktor B3-Ref och 55,7 respektive  
14,9 mM i reaktor B3-Enz. Nivåerna sjönk sedan från dag 270 och 266 för B3-Ref 
respektive B3-Enz (figur 15; se vidare 4.2.7). Belastningen sänktes dag 272 från 4.0 till 
2.4 g VS/L. Noteras börd att inga mätningar av VFA gjordes mellan dag 270 och 273. 
 
För B6:orna hölls belastningen under de första 200 dagarna på 2,0-2,5 g VS/L. Högre 
halter var svåra att åstadkomma eftersom slam med tillräckligt hög TS-halt inte fanns att 
tillgå och belastningsökningar kunde därför inte genomföras på det sätt som planerats. 
Från dag 204 gjordes försök med att öka torrhalten på slammet (se 3.5.4.). Genom att 
frysa och sedan centrifugera slammet kunde torrhalter mellan 4,9 och 8,5% erhållas 
vilket motsvarar 2,3-3,7 g VS/L i belastning. Dag 237-242 fanns slam med en tillräcklig 
torrhalt för att nå belastningen 4,0 g VS/L.  
 

26 



VÄRMEFORSK 
   
 

Figur 15. Acetat + propionatkoncentration (mM) över tid i B3-Ref ( ) och B3-Enz ( ). 
Belastningen över tid visas som en prickad linje. 

Figure 15. Acetate and propionate levels (mM) for B3-Ref ( ) and B3-Enz ( ). The organic 
loading over time is shown as a dotted line. 

 

Figur 16. Acetat + propionatkoncentrationen för B6-Ref ( ) och B6-Enz ( ). Belastningen över 
tid visas som en prickad linje. 

Figure 16. Acetate + propionat levels (mM) for B6-Ref ( ) and B6-Enz ( ). The organic 
loading over time is shown as a dotted line. 
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Halterna acetat och propionat (summaparameter) låg under hela försöksperioden under  
3 mM med undantag för mätvärden mellan dag 228 och 238. Acetathalterna var dag 228 
8,8 respektive 12,7 mM för reaktor B6-Ref och B6-Enz och propionathalterna var vid 
samma tillfälle 2,9 respektive 3,6 mM (figur 16). Både acetat- och propionathalterna 
sjönk sedan och låg från dag 242 åter under 3 mM. 

4.2.4 pH 

I B3:orna låg pH över 7,0 under hela försökstiden (figur 17), värdet ökade sakta med 
tiden från 7,2 till ett slutvärde på kring 7,8. I reaktorerna från bruk 6 varierade pH 
mellan 7,4 och 6,8 med något lägre slutvärden för B6-Ref (figur 18). Faktorer som kan 
inverka på process-pH är bl.a. pH på inkommande substrat, substratets proteininnehåll, 
reaktorvätskans buffringskapacitet, halter organiska syror och i detta fall tillsats av järn. 
pH på inkommande slam från bruk 3 var 6,1 och från bruk 6 4,8 vid mätning dag 175. 
 

Figur 17. pH över tid i reaktor B3-Ref ( ) och B3-Enz ( ). 

Figure 17. pH over time in reactor B3-Ref ( ) and B3-Enz ( ). 
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Figur 18. pH över tid i reaktor B6-Ref ( ) och B6-Enz ( )  

Figure 18. pH over time in reactor B6-Ref ( ) and B6-Enz ( ). 

4.2.5 VS-reduktion 

VS-reduktionsvärdena ligger för båda reaktorerna runt 40% och det går inte att se några 
skillnader mellan referens- och enzymreaktorna (figur 19 och 20). De stora 
variationerna beror på problem att hålla en jämn belastning beroende på varierande TS-
halter på inkommande slam samt viss slamförlust vid uttag och tillsättningar pga. 
substratens och rötvätskornas höga viskositet.  
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Figur 19. VS-reduktionen i reaktor B3-Ref ( ) och B3-Enz ( ) över tid.  

Figure 19. VS-reduction over time in reactor B3-Ref ( ) and B3-Enz ( ). 

 

Figur 20. VS-reduktionen av bioslam över tid i reaktor B6-Ref ( ) och B6-Enz ( )  

Figure 20. VS-reduction over time in reactor B6-Ref ( ) and B6-Enz ( ). 
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4.2.6 Enzymbehandling 

Försök med tillsättning av enzymbehandlat bioslam startades dag 118. 
Enzymdoseringarna gjordes enligt tabell 2 och vi gjorde även ett antal tester där olika 
tillsatsförfarande prövades (se 3.5.2). Enzymdoseringen sattes från start till 1 mg 
enzym/g TS. Dag 118 tillsattes dock en högre dos (motsvarande 80 mg enzym/ g tillsatt 
TS) för att snabbt får upp enzymhalten i reaktorerna. Detta resulterade i en ökad 
gasproduktion dag 119 (70% (+105 mL) respektive 40% (+134 mL) ökning i B3-Enz. 
och B6-Enz.) jämfört med respektive referensreaktor (figur 13 och 14). Skillnaden i 
gasproduktion mellan referens- och enzymreaktorerna blev sedan mindre för varje dag 
och var i princip borta en vecka efter den första tillsatsen. I samråd med 
enzymtillverkarna testades sedan olika halter av enzym och hjälplösning (tabell 2). 
Enzymbehandling med 1-8 mg enzym/ g tillsatt TS (dag 118-241) gav ingen effekt på 
gasutbytet, inte heller sågs någon direkt effekt av de olika tillsatsförfarandena (figur 21 
och 22). Medelvärden med standardavvikelse för den specifika gasproduktionen (mL/g 
tillsatt VS)v ar för dag 120-241 206±38 för B3-Ref, 200±38 för B3-Enz, 338±64 för 
B6-Ref och 342±63 för B6-Enz. Från dag 256 och under ca två veckor ökades 
enzymdoseringen drastiskt i B3-Enz (80 mg enzym/g tillfört TS), och detta resulterade i 
ca 45% högre gasproduktion jämfört med referensen under denna period (222±46 mL 
för B3-Enz jämfört med 156±27 för referensen, värdena motsvarar ca 130 respektive  
90 mL metan/ g tillsatt VS dvs. en skillnad på 40 mL. Denna siffra kan dock vara lite 
missvisande eftersom båda reaktorerna vid detta tillfälle hade förhöjda VFA-halter  
(B3-Ref upp till 36,6 mM; B3-Enz upp till 55,7 mM), och nedbrytningen av dessa kan 
också bidra till en ökad gasproduktion, maximalt kan 5-10 mL metan/g VS och dag ha 
bildats från omsättningen av acetat i B3-Enz utslaget över 2-veckorsperioden. Detta 
innebär att skillnaden i metanproduktion som inte härrör från acetatomsättningen 
maximalt är 30-35 mL. Figur 23 visar halterna acetat i B3-orna under denna period. 
Noteras bör att enzymtillsatsen motsvarande 80 mg enzym per g TS kan bidra med  
28-56 mL metan per g TS (beräkningar gjorda av enzymtillverkaren) vilket motsvarar 
35-70 mL metan per g VS (förutsatt 80% VS av TS) och alltså är i samma 
storleksordning som de skillnader vi ser. Till detta kommer även ev. bidrag till 
metanproduktionen från förgasning av hjälplösningen, maximalt kan detta ge ca 20 mL 
metan (40 mM av hjälplösningen; se tabell 4 för metanutbyten för olika 
tillsatsmängder). 
 
Från dag 242 och under ca två veckor fick B6-Enz 80 mg enzym/g tillfört TS och detta 
resulterade i 25-30% högre metanproduktion jämfört med B6-Ref (388±77 mL för B6-
Enz jämfört med 305±56 för referensen vilket motsvarar ca 215 respektive 170 mL 
metan, dvs. en skillnad på 45 mL) under hela 80mgs-perioden (figur 22). Doseringen 
sänktes sedan till 60 mg enzym/g TS under en vecka vilket resulterad i minskad 
gasproduktion (11% högre än i B6-Ref; figur 22). En ytterligare sänkning (40 mg 
enzym/ g TS) dag 263-272 gav en negativ effekt på gasproduktionen jämfört med 
referensreaktorn (figur 22).  
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Figur 21. Skillnad i gasproduktion mellan B3-Enz och B3-Ref. %-värdena erhölls genom att 
räkna totala gasproduktionen i (B3-Enz - B3-Ref)/B3-Ref. 

Figure 21. Difference in gas production between B3-Enz and B3-Ref. The %-values were 
obtained by dividing (B3-Enz - B3-Ref)/B3-Ref. 

 

Figur 22. Skillnad i gasproduktion mellan B6-Enz och B6-Ref. %-värdena erhölls genom att 
räkna totala gasproduktionen i (B6-Enz – B6-Ref)/B6-Ref. 

Figure 22. Difference in gas production between B6-Enz and B6-Ref. The %-values were 
obtained by dividing (B6-Enz – B6-Ref)/B6-Ref. 
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Figur 23. Acetathalter i B3-Enz ( ) och B3-Ref ( ) under tillsättning av kobolt. Belastningen 
över tid visas som en prickad linje. 

Figure 23. Levels of acetate in B3-Enz ( ) and B3-Ref ( ) during addition of cobalt. The 
organic loading over time is shown as a dotted line. 

 
Tabell 4. Metanpotentialen för enzym- och hjälplösning i batch och långtidsförsök, värdena 

baseras på data som erhållit av enzymtillverkaren. 

Table 4. Methane potential for enzyme and support solution (hjälplösning) in batch and in 
semi-contiuous reactors, the values are based on methane potentials obtained from 
the enzyme manufacturer. 

 
Försökstyp  Enzym 

[mg/g tillsatt TS] 
Hjälplösning 

[mM] 
Metanpotential 
[mL/g tillsatt TS] 

Batch  40,0  2,0  15‐29 
       
Långtidsförsök  80,0  2,0  29‐57 
  1,0  0,7  ≤1 
  2,0  1,4  ~1 
  2,0  4,3  ~5 
  8,0  12,0  9‐12 
  8,0  25,0  15‐19 
  80,0  40,0  48‐77 
  60,0  2,0  22‐43 
  40,0  2,0  15‐29 
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4.2.7 Näringsämnestillsats 

Strax efter att reaktorparet B3-Ref./Enz. nådde belastningen 3,2 g VS/L, dag 184, ökade 
halterna acetat + propionat i båda reaktorerna (figur 15). Detta tyder på att de 
metanogena organismerna hade nått sin maximala tillväxthastighet/ 
nedbrytningskapacitet och ett sätt att förbättra förhållandena för tillväxt/nedbrytning av 
substratet är då att tillföra näringsämnen. Analyser av reaktorvätskan visade på låga 
halter kobolt, varför metallen tillsattes från dag 192. Initialt tillsattes kobolt bara i  
B3-Ref, och vid belastningar under 4 g VS/L kunde ingen skillnad i acetat- och 
propionatnivåer observeras mellan reaktorerna eftersom halterna i båda B3:orna efter en 
tid sjönk till låga nivåer igen (figur 15). Vid belastning 4,0 g VS/L ökade halterna acetat 
och propionat igen, högre halter erhålls i B3-Enz (55,7/15,5 mM) jämfört med B3-Ref 
(36,6/6,1 mM). Kobolt tillsattes då även i B3-Enz från dag 260 och koncentration acetat 
minskade då drastiskt, inom 10 dagar var halterna nere på 17,5 mM. Minskningen i 
propionat var mindre med ett slutvärde på 9,4 mM.  
 
Järn tillsattes i reaktorparet B6-Ref och B6-Enz från dag 34 på grund av de höga 
svavelvätehalterna i producerad gas. Järnet fäller ut det fria svavlet i form av FeS. Järn 
fungerar också som ett näringsämne för processen och analyser på bioslammet indikerar 
att även tillgången på järn kunde vara bristfällig i bioslammet från bruk 6. Fe tillsattes 
inte i reaktorparet B3-Ref och Enz. 

4.2.8 Slamviskositet samt omrörning 

Den höga viskositeten på slammet gav, som nämnts ovan, stora svårigheter med 
omrörningen i reaktorerna redan efter ca 14 dagars körning, och var också besvärligt ur 
hanteringssynpunkt (vid exempelvis tillsats och uttag). Slammets höga viskositet ledde 
till sämre omrörning i reaktorerna. Dels bildades ett skumtäcke på ytan av rötvätskan 
som inte rördes ner och eftersom inga rörelser kunde observeras närmast reaktorns 
väggar var det även tydligt att omröraren inte klarade av att blanda reaktormaterialet. 
För att få till någon form av omblandning, kopplades alla reaktorer loss minst en gång i 
veckan och skakades om.  
 
Under hela försöksperioden gjordes olika tester för att försöka förbättra omrörningen i 
reaktorerna och hanteringen av slammet. Som en följd av dessa tester gjordes vissa 
förändringar i hanteringen av slammet: från dag 132 mixades allt slam innan det sattes 
till reaktorerna. En bild på skillnader i slammens utseende före och efter mixning kan 
ses i figur 24. Från dag 169 för bruk 3 och dag 211 för bruk 6 frystes och tinades 
slammet (figur 25) innan matning . Ur viskositetssynpunkt hade mixningen ingen större 
påverkan på slammet från bruk 3 men en stor skillnad kunde ses för bruk 6 (figur 24). 
Gasutbytet ökade något för bruk 6 från dag 110 och framåt (se ovan) vilket ev. kan 
relateras till mixningen. 
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C D 

Figur 24. Effekten av mixning på bioslammens struktur. Bruk 3 före (A) och efter (B) mixning; 
samt bruk 6 före (C) och efter (D) mixning. 

Figure 24. The effect of mixing on the  the structure of the bio-sludge. Mill 3 before (A) and after 
(B) mixing; and mill 6 before (C) and after (D) mixing. 

 

 A B C

Figur 25. Effekten av fryning på bioslammens struktur. Bruk 3 (A) och bruk 6 (B) före frysning; 
(C) bruk 6 och bruk 3 efter frysbehandling. 

Figure 25. The effect of freezing on the structure of the bio-sludge. Mill 3 (A) and mill 6 (B) 
before; (C) mill 6 and 3 after freezing. 

 
Viskositetsanalyserna, som genomfördes på alla rötslam från dag 110, 228 och 272 
visar på en viskositetsökning över tid för B3:orna (tabell 5). Viskositeten var också vid 
jämförelser vid samma tidpunkt alltid högre i B3:orna än i B6:orna. Att viskositeten går 
ned i B6:orna dag 272, beror sannolikt på den lägre belastningen vid denna tidpunkt 
(tabell 5). 

35 



VÄRMEFORSK 
   
 
 
Tabell 5. Resultat från viskositetsanalyser genomförda på reaktormaterial från samtliga 

reaktorer dag 110, 228 och 272. 

Table 5. Results from viscosity analysis performed in material from all reactors day 110, 228 
and 272.  

 
Dag  Temperatur 

 
Belastning  
[g VS/L] 

Reaktor  Konsistensindex  Viskositet 
[mPa*s] vid 10 s‐1 

110  37°C  2,2  B3‐Ref  3,3  380 
110  37°C  2,2  B3‐Enz  4,1  460 
110  37°C  2,2  B6‐Ref  1,4  181 
110  37°C  2,2  B6‐Enz  2,3  220 
           

228  37°C  2,5  B3‐Ref  9,7  931 
228  37°C  2,5  B3‐Enz  8,6  832 
228  37°C  3,2  B6‐Ref  3,7  412 
228  37°C  3,2  B6‐Enz  4,2  418 
           

272  37°C  4,0  B3‐Ref  54,2  4351 
272  37°C  4,0  B3‐Enz  34,0  2515 
272  37°C  2,7  B6‐Ref  1,6  181 
272  37°C  2,7  B6‐Enz  2,8  317 

 

4.2.9 Mikroskopering av bioslam och rötslam 

En övergripande mikroskopiundersökning för att bedöma generella skillnader mellan 
bioslam från bruk 3 och 6 utfördes av Åsa Sivard (ÅF), Therese Olsson (Gruvöns bruk) 
och Bengt Mattson (Hallsta Pappersbruk). I undersökningen ingick bedömning av 
flockar (små/stora/kompakta/glesa), förekomst av filament, slemlager mellan celler och 
allmänt utseende. För resultat se tabell 6). Slamprover för mikroskopering har endast 
tagits ut vid ett tillfälle (se tabell 5 för dag) och mikroskoperingen skedde dag 209-210. 
 
Följande prover från bruk 3 och bruk 6 undersöktes: 

• Obehandlade slamprover (så som de kom från bruken). 
• Behandlade prover med och utan enzym (samtliga slam är mixade, slam från 

bruk 3 fryst och upptinat för att underlätta avvattning). 
• Rötslam från de fyra reaktorerna. 
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Tabell 6. Noteringar från mikroskopering  av bioslam, före och efter rötning. 

Table 6. Notes from the microscopy study of bio-sludge, before and after digestion. 
 
Slamprover  Provuttag  Noteringar 
Obehandlade     
Bioslam från bruk 3  Dag 186  Mycket filament, kompakta flockar. Luktar illa. 

Bioslam från bruk 6 
 

Dag 200  Inga distinkta flockar utan mer kompakt biomassa. 
Hög viskositet och svårhanterligt. Slemmigt och 
färskt utseende. 
Inga filament. Luktar illa men inte lika tydligt som 
slam från bruk 3. 

Bioslam för inmatning     
Bruk 3 
 

Dag 186  Distinkt markerade flockar, blandning av ljusa och 
mörka partier. 

Bruk 3 + enzym  Dag 186  Mycket likt prov utan enzym. 

Bruk 6 
 

Dag 200  Ingen stor skillnad mot obehandlade slamprover, 
märks att det är lite ”söndertuggat” (effekt av 
preparering av matportion). 

Bruk 6 + enzym  Dag 200  Mycket likt prov utan enzym. 

Rötslam från reaktorer     

Bruk 3 
 

Dag 203  Varierande flockstorlek. Mycket tjocka filament i 
flockarna. Livlig aktivitet. Jordlukt. 

Bruk 3 + enzym  Dag 203  Likt prov utan enzym. 

Bruk 6  
 

Dag 203  Fler distinkta flockar med några filament, blandning 
av mörka och ljusa partier. Livlig aktivitet. Jordlukt. 

Bruk 6 + enzym  Dag 203 Likt prov utan enzym. 
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Figur 26. Bruk 3. Bioslam för inmatning, något utspätt, 100x förstoring. 

Figure 26. Mill 3. Bio-sludge for input, slightly diluted,100x magnification. 

 
 

 
Figur 27. Bruk 6. Bioslam för inmatning, 100x förstoring 

Figure 27. Mill 6. Bio-sludge for input, 100x magnification 

 
Bilderna antyder att det är mer utbildad flock i provet från bruk 6 (figur 27) än från bruk 
3 (figur 26) Dock bör noteras att proverna som togs från bruk 3 har förvarats ca  
14 dagar längre efter uttag jämfört med prover från bruk 6. 
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Figur 28. Bruk 3. Rötslam utan tillsats av enzym, 100x förstoring. 

Figure 28. Mill 3. Digestate without addition of enzyme, 100x magnification. 

 

 
Figur 29. Bruk 6. Rötslam med tillsats av enzym, 100x förstoring. 

Figure 29. Mill 6. Digestate with addition of enzyme, 100x magnification. 

 
Jämförelser mellan figur 28 (bruk 3) och figur 29 (bruk 6) visar att efter rötning är 
skillnaderna mellan slammen från de två bruken mycket mindre än på ingående slam. I 
båda reaktorerna syns en blandning av ljusare och mörkare medelstora flockar.  
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5 Diskussion, batch och långtidsförsök 

5.1 Gasproduktion/metanpotential 

Batchkörningarna visar en metanpotential mellan 150 och 200 mL per g VS (figur 8 och 
tabell 1) för alla bruk utom bruk 4 (~100 mL). En jämförelse efter ca 20 dagars 
inkubation (motsvara den uppehållstid som kördes i långtidsförsöken) visar att bruk 5 
och 6 har högst potential (132 respektive 155 mL/g VS; Tabell 1), följda av bruk 1, 3 
och 2 (118, 110 respektive 103 mL) och slutligen bruk 4 (43 mL). Noteras bör också 
den höga initiala omsättningshastigheten för slammet från bruk 6 jämfört med de övriga 
(dag 0-8 i figur 8), som tyder på en större mängd lättomsättligt VS i detta slam. Detta 
stämmer med den korta slamålder i detta biosteg, som ger förutsättningar för produktion 
av en fräsch, lättomsatt biomassa (se även 5.1.1). Dock ses inte samma effekt i 
inkubationer med bioslam från bruk 3 (5 dagars slamålder) men detta kan sannolikt 
förklaras med att vattenreningen i bruk 3 är mycket speciell och involverar 
bärarmaterial och den reella slamåldern är därför svår att uppskatta. Skillnader i 
nedbrytningshastigheter och slutpotential kan generellt bero på VS-kvalitet (lätt- kontra 
svåromsatt organiskt material) samt förekomst av toxiska föreningar som hämmar 
nedbrytning och biogasproduktion. VS-kvaliteten kan sannolikt påverkas av faktorer 
som uppehållstider, recirkulering av slam, luftningseffektivitet m.m. i biostegen och 
förekomst av hämmande föreningar är naturligtvis beroende av vilka processkemikalier 
som används. Vi kan i denna studie inte se några tydliga trender/samband mellan 
metanpotential och de bruksdata som anges i tabell 3 i den PC-analys som genomfördes. 
För långtidsförsöken ligger utbytena för bioslam på samma nivå som i batchförsöken 
med en specifik metanproduktion på ca 120 mL/g VS jämfört med ca 110 mL för batch 
(5,6% TS, bruk 3) och ca 190 mL/g VS i långtidsförsöken jämfört med 155 mL i batch 
för bruk 6. Variationerna i den specifika gasproduktionen (figur 13 och 14) uppkommer 
främst på grund av variationer i TS-halt på till laboratoriet inkommande bioslam. Även 
planerade belastningsökningar och -minskningar, tillfälliga problem med mätning av 
producerad gas samt skillnader i tid för tillsats av substrat över dygnet ger en viss 
variation. Värden som erhållits pga. felaktiga gasmätare har tagits bort. Slammens 
potential är i samma storleksordning som värden från rötning av avloppslam vid 
kommunala reningsverk (ca 200 Nm3 metan per kg VS) och kogödsel (ca 150 Nm3 
metan per kg VS; Linné et al. 2008) 

5.2 TS-halt och slamålder 

Batchtesterna från bruk 3 visar att avvattningen påverkat metanpotentialen positivt 
(figur 9). Detta beror troligen på att lösta salter samt en del svårnedbrytbart material 
(som i det oavvattnade slammet är en del av TS) följer med rejektvattnet. En kortare 
slamålder i den biologiska reningen verkar också ge en högre metanpotential i det slam 
som produceras (försök 15 och 16 i tabell 1 och figur 11). Här jämfördes biosteg 1 och 
2 på bruk 6, som har 7 respektive 10 dagars slamålder. Dock är det inte bara slamåldern 
som skiljer slammen. De mest COD-rika delströmmarna från fabriken går till biosteg 1 
som också tar emot bioslam från biosteg 2. Denna recirkulering återför svultna bakterier 
från den COD-fattigare biosteg 2, vilket sannolikt resulterar i kontaktstabilisering av 
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COD, dvs. att bakterierna snabbt tar upp lättnedbrytbar COD som sedan följer med 
bioslammet in i rötkammaren. 

5.3 Förbehandling och tillsats av spårämnen 

5.3.1 Förbehandling 

Ultraljudsförsöken visar på en ökad initial metanbildningshastighet (figur 12) medan 
skillnaden i slutpotential inte är så stor. Den initiala skillnaden kan dock ha en stor 
betydelse i en kontinuerlig process och kan betyda att uppehållstiden i rötkammaren kan 
kortas eller att ett bättre metanutbyte kan erhållas med befintlig uppehållstid eftersom 
utrötningen går snabbare. Dock kan konstateras att mycket energi måste tillföras för att 
erhålla den observerade effekten. En överslagsräkning där vi förutsätter 10% högre 
metanproduktion efter ultraljudsbehandling visar att man kan få ut 20-40% av tillförd 
energi som metan. Att så mycket energi måste tillföras för att åstadkomma en effekt på 
nedbrytningen tyder på att bioslammen (bruk 3 och bruk 5) innehåller stora mängder 
stabila strukturer. Tidigare studier med ultraljudsbehandling av bioslam har visat 
positiva effekter på utrötningsbarheten på slam från utländska avloppsreningsverk 
(motsvarande svenska kommunala avloppsreningsverk) (Clark och Nujjoo 2000; Hogan 
et al. 2004; Mao et al. 2004) men här finns inte slam från pappers- och massaindustrin 
med. Kyllönen et al. (1988) redovisar i en studie effekter av ultraljudsbehandling på 
bioslam från pappers- och massaindustrin vad gäller storlek på partikulärt material och 
sedimentationsegenskaper, men biogaspotentialen testades inte i detta fall. En nyligen 
publicerad studie (Wood et al. 2009) beskriver dock tester med tre olika 
förbehandlingar (1. värmebehandling (170ºC i en timme), 2. alkalisk behandling (pH 12 
vid 140 ºC i en timme) och 3. ultraljudsbehandling (20 kHz med en intensitet på 1 
W/mL)) på bioslam från pappers- och massaindustrin. Författarna ser här effekter både 
av värme- och alkalisk behandling medan ultraljudet inte hade någon signifikant 
inverkan på biogasutbytet dock ses en effekt på metanbildningshastigheten men den är 
lägre än för de andra förbehandlingarna (Wood et al. 2009). Författarna ger inga 
förklaringar till den sämre/uteblivna effekten av ultraljudsbehandlingen.  
 
Enzymtillsatserna visade sig i batchförsöken ha effekt på den totala metanpotentialen, 
ca 50% mer metan (motsvarande 50 mL/g VS) erhölls från slam behandlat med enzym 
under de första 8 dagarnas inkubation (figur 12) och slutmängden låg ca 20% 
(motsvarande 40 mL/g VS) högre än i de obehandlade inkubationerna. Det bör dock 
noteras att enzymtillsättningen normalt skiljer sig i batchförsök jämfört med försök med 
kontinuerliga/semi-kontinuerliga processer och resultaten från batchförsöken kan därför 
inte användas som beräkningsunderlag utan endast ge en indikation på om processen 
förbättras eller inte. Man skall också vara medveten om att de enzymer som tillförs i 
batchförsöken kan påverka metanutbytet bara genom att de utgör en extra kolkälla. 
Grovt räknat kan enzymerna i batchförsöket vid nedbrytning bidra med 9-18 mL metan 
per g VS vid 80% VS av TS och om även hjälplösningen bryts ned bidrar detta med 
ytterligare någon mL, vilket alltså skulle kunna förklara en del av skillnaden i 
slutpotential mellan behandlingarna. Baserat på de kvarvarande, observerade, 
skillnaderna bestämdes dock att enzymtillsats skulle användas som 
förbehandlingsmetod i långtidsförsöken. Förutom att effekterna av enzymtillsatserna 

41 



VÄRMEFORSK 
   
 
uppfattades som tydligare än för ultraljudsbehandlingen och den höga effekt som 
krävdes för resultat, fanns även praktiska problem vad gällde tidsåtgång för daglig 
behandling med ultraljud. Under långtidsförsöket doserades enzymer som angivet i 
tabell 2, och förutom en initial effekt (1-7 dagar efter tillsats) såg vi inget resultat i ökat 
gasutbyte (figur 13 och 14) eller synbart förändrad viskositet som resultat av tillsatserna 
fram till dag 242 för bruk 6 och dag 256 för bruk 3. Under denna tid doserade vi enligt 
rekommendationer från tillverkaren 1-8 mg/ g tillförd TS och försöken med mixning 
och inkubering av enzym och slam innan tillsats som gjordes under denna period hade 
heller ingen effekt på gasproduktionen jämfört med kontrollreaktorerna (figur 13 och 
14). Från dag 242 resp. 256 (tabell 2) ökades därför tillsatserna drastiskt under 2 veckor 
(80 mg/g TS) vilket ökade gasproduktionen med ca 25% (motsvarande ca 45 mL metan) 
för bruk 6 och ca 45% för bruk 3 (motsvarande ca 40 mL metan, dock räknar vi med att 
5-10 av dessa kan härröra från nedbrytning av ackumulerad acetat) under en 
tvåveckorsperiod. På samma sätt som för batchförsöken kan både enzymen och 
hjälplösningen vid nedbrytning bidra till denna ökning, en dos på 80 mg enzym per g 
TS kan vid fullständig nedbrytning ge 35-70 mL metan/g VS från enbart 
enzymlösningen. Dosen minskades efter två veckor till 60 mg/g TS i B6-Enz och den 
ökade gasproduktionen gick då ner till 11%. Ytterligare minskning (40 mg/g TS) gav en 
negativ effekt på metanbildningen jämfört med referensreaktorn (Figur 23). Den 
uteblivna effekten av enzymtillsatserna vid normal dosering (1-8 mg enzym/g TS) kan 
bero på att slammens höga viskositet gör att enzymerna inte kommer åt de strukturer 
som skall hydrolyseras. Wawrzynczyk et al. (2008) har visat positiva effekter på 
enzymers förmåga att ”lösa ut” (solubilisera) organiskt material genom tillsats av 
katjonbindande föreningar. Dessas effekt var i den citerade studien att minska det 
organiska materialets förmåga att bilda flockar/biofilmer och då skulle en större del av 
det organiska materialet tillgängliggöras för enzymattacker och behandlingen bör därför 
också minska vätskans viskositet. Hjälplösningen, som i våra tester tillsätts tillsammans 
med enzymerna skall ha samma funktion (dvs. minska materialets förmåga att bilda 
flockar) och en nedgång i viskositet syns också för bruk 3 vid sista mätningen dag 272 
(tabell 5). Dock är den fortfarande mycket hög i båda B3:orna och i B6:orna syns ingen 
positiv effekt av hjälplösningen på viskositeten. I B6:orna är den dubbelt så hög i 
enzymreaktorn som i referensen. Det bör också noteras att det, enligt enzymtillverkaren, 
kan vara svårt att se effekter av enzymtillsatserna över en kortare tid. Det kan enligt 
dem i fullskaleanläggningar ta upp till 6 månader innan man ser förändringar. Vi har 
dock inte fått någon förklaring till varför detta skulle vara fallet. De högre doserna som 
användes i slutet av långtidsförsöken och den mängd, som tillfördes i batchförsöken, 
gav synbar effekt på systemens metanpotential, men här kan hela skillnaden härledas till 
nedbrytning av tillsatta enzymer + hjälplösning. Vi bedömer att dessa tillsatsmängder 
också är kostnadsmässigt orimliga, ett bättre och billigare sätt att få upp 
gasproduktionen är då helt enkelt att tillföra mer organiskt material till reaktorn.  

5.3.2 Tillsats av kobolt (och järn) 

Tillgång på vissa näringsämnen kan ge en begränsning i processens mikrobiella tillväxt 
och därmed även begränsa processens maxbelastning. Ett kännetecken för att en process 
börjar närma sig sitt belastningsmax är uppkomst av VFA. Främst halterna acetat och 
propionat brukar öka initialt. Ett sätt att förbättra processkapaciteten är då att tillföra 
näringsämnen. Kobolt har i många studier visat ha en positiv effekt på omsättningen av 
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acetat, propionat och andra fettsyror (Kim et al. 2002; Osuna et al. 2003, Jarvis et al. 
1997). Testade tillsatshalter varierar, men erfarenheter från tidigare studier inom Tema 
Vatten Linköpings Universitet visar att 50 mg Co per liter reaktorvolym kan vara 
begränsande vid högre belastningar. Tillsats av Co gjordes i reaktor B3-Ref i samband 
med att VFA-halterna började öka vid belastningen 3,2 g VS/L. Halterna sjönk dock i 
både B3-Ref och B3-Enz efter ca 35 dagar (figur 23) med denna belastning och någon 
effekt av kobolt kunde därför inte påvisas. Doseringen fortsattes dock ändå och när 
belastningen nådde 4.0 g VS/L kunde en tydlig skillnad i VFA-halter observeras mellan 
reaktorerna (figur 23). För att eliminera möjligheten att skillnaderna berodde på 
enzymtillsatsen till B3-Enz tillsattes kobolt även i denna, varpå halterna sjönk och detta 
indikerar att kobolt var begränsande för främst de acetatutnyttjande metanogenernas 
tillväxt. Dessa resultat är i överensstämmelse med många tidigare studier för andra 
substrat (Kim et al. 2002; Osuna et al. 2003, Jarvis et al. 1997, Formoso et al. 2008, 
Zandvoort et al., 2006) men har inte tidigare visats för bioslam från pappers- och 
massaindustrin såvitt vi vet. 

5.3.3 Viskositet 

Båda bioslammen gav processer med hög viskositet vilket ledde till omrörnings- och 
handhavandeproblem från dag 14. Viskositeten ökade med belastningen men var också 
högre i B3:orna än i B6:orna. Höga doser enzym kan eventuellt ha minskat viskositeten 
(tabell 6 dag 272), men den uppmätta skillnaden märktes inte vid arbetet med 
reaktorerna, viskositeten var vid avslut mycket hög i båda B3:orna. Problemen var 
allvarliga och begränsar tillsammans med avvattningsproblematiken processens 
maxbelastning. Den höga viskositeten sätter stora begränsningar på val av 
omrörningssystem. Vi tror dock att den höga viskositeten som observerats i labskalan 
till viss del kan undvikas genom att i pilot- och fullskala fysiskt förbehandla slammet 
med t.ex. deflaker som sannolikt kan sönderdela slammet på ett mer effektivt sätt än vad 
vi i labskala kan åstadkomma. Det är också möjligt att andra förbehandlingar som 
syra/bas behandling och/eller termisk behandling kan får ner viskositeten i slammet som 
skall behandlas. Frysningen, som i försöket användes för att förbättra 
avvattningsegenskaperna, få upp TS-halterna och nå en rimlig belastning samt minska 
viskositeten, var en nödlösning för labskala och inget som rekommenderas för större 
processer.  

5.4 Mikroskopiundersökning 

Det är stora skillnader mellan bioslammen från de två bruken. Bruk 3 har ett slam med 
mycket filament (trådbildande bakterier) medan slammet från bruk 6 är mer slemmigt 
och visköst. En förklaring till de stora skillnaderna på ingående bioslam från de två 
bruken kan vara att reningsteknikerna är helt olika där uttaget av slam från bruk 3 
skedde sent i reningsprocessen och det slammet kan därför ha utvecklats mer än det 
yngre slammet från bruk 6 som togs ut tidigt i processen. Det bör också noteras att 
proverna från bruk 3 togs tidigare och förvarades i kyl ca 14 dagar längre än slammet 
från bruk 6 och detta kan ha påverkat slammens utseende. Ingen skillnad observerades i 
utseendet på slammen med och utan enzymtillsats. Detta tyder på att enzymerna inte 
påverkat slammet nämnvärt och styrks också av att de enzymbehandlade slammen inte 
uppvisade en signifikant ökad biogasproduktion jämfört med de obehandlade, men talar 

43 



VÄRMEFORSK 
   
 
mot resultaten av viskositetsanalysen dag 272 för bruk 3, dock gjordes 
mikroskoperingen tidigare (tabell 6). Endast ett prov togs ut per bruk och 
slambehandling/typ av slam vilket gör utvärderingen osäker. Dessutom saknas det 
utvecklad metodik för denna typ av mikroskopiundersökning. Det är också svårt att 
relatera viskositeten i reaktorparen till mikroskoperingen eftersom belastningarna över 
tid inte varit lika för B3:orna och B6:orna, men det kan ändå vara värt att notera att 
processerna med bioslam från bruk 3 (B3:orna; mer filamentöst slam men också högre 
belastning) hade en betydligt högre viskositet. 

5.5 Slutsatser - labförsöken 

Sammanfattningsvis kan sägas att biogaspotentialen hos bioslam från massabruk i de 
flesta fall kan jämställas med potentialen i nötgödsel (150 Nm3 CH4/ton TS; Linné et al. 
(2008)), och från slam från kommunala reningsverk (195 Nm3 CH4/ton TS; Linné et al. 
(2008)). Batchtesterna på obehandlat slam (figur 9) visar värden i detta intervall 
förutom för bruk 4 (100 mL metan per g VS). I jämförelse med andra substrat, som t ex 
ren cellulosa (380 mL metan per g VS) ger bioslam från massabruk väsentligt lägre 
metanutbyte. En jämförelse kan även göras med den biogaspotential som uppskattats av 
Linné et al., (2008) på 1,15 MWh/ton TS för bioslam från massabruk. Korrigerat för 
askhalt (20%) och energiinnehåll i biogas (10 kWh/Nm3) innebär det att 
metanpotentialen är ca 20% högre än vad som tidigare visats. 
 
Föreliggande studie visar också att en kortare slamålder kan vara gynnsamt för 
bioslammets biogaspotential. Tillsats av kobolt till reaktorparet B3 visade sig ha en 
positiv effekt på omsättningen av acetat och tyder på att en stabil process med låga 
VFA-halter kan köras för belastningar åtminstone upp till 4.0 g VS/L på denna typ av 
slam. Begränsningen låg istället i den höga viskositet som uppkommer i 
biogasprocessen med föravvattnat bioslam. De förbehandlingar som gjordes visar vissa 
positiva effekter; ultraljudsbehandling gav en positiv effekt på utrötningshastigheten 
men det krävdes höga energiinsatser. Enzymbehandlingen gav till en början lovande 
resultat i utrötningsförsöken men mycket höga doser enzym visades nödvändiga för att 
se effekter i långtidsförsöken. Den i enzymreaktorerna högre biogas-produktionen är i 
samma storleksordning som de mängder nedbrytning av enzym- och hjälplösningen till 
metan kan ge och det därför inte att tydligt avgöra om den ökade biogasproduktionen är 
en följd av en ökad enzymatisk aktivitet eller av nedbrytningen av enzym- och 
hjälplösning till biogas.  
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6 Utvärdering av rötrest 

6.1 Bakgrund 

Ekonomin i en biogasanläggning är beroende av att rötresten inte blir en belastning för 
totalekonomin. De normala användningsområdena för bioslam från bruken är idag som 
anläggningsjord/jordförbättringsmedel eller för förbränning i exempelvis barkpannor. 
Alternativt återförs slammet till indunstningen och förbränns därigenom i sodapannan. I 
fallet då slammet används som jordförbättringsmedel eller anläggningsjord innebär 
detta oftast en kostnad för bruket eftersom en extern firma oftast vidareförädlar slammet 
innan det blir en färdig jordförbättringsprodukt. Vid förbränning i barkpanna innebär 
slamförbränningen oftast inget positivt tillskott till energivärdet eftersom torrhalten är 
så låg.  
 
Vid rötningen minskar mängden bioslam eftersom organiskt material omvandlas till 
metan och koldioxid. Samtidigt visar erfarenheter från kommunala reningsverk att 
slammet blir mer lättavvattnat om det har rötats. Ett mer lättavvattnat bioslam innebär 
mindre problem i slamavvattningen och en minskad mängd vatten tillförs därmed en 
eventuell förbränning. I de fall där slammet används som jordförbättringsmedel minskar 
hanteringskostnader i och med den minskade volymen. 
 
En utvärdering av bioslammen från bruk 3 och 6 har här gjorts angående förändringar i 
slammängd och avvattningsbarhet före och efter rötning. Idag finns ingen certifiering 
för rötrester där slam från massaindustrin använts som råvara. Rötresten kan idag därför 
inte certifieras. Vi har ändå valt att jämföra rötresterna med de certifieringskrav som 
finns för rötrester från andra substrat samt gjort en jämförelse med aska för spridning i 
skog. 

6.2 Jämförelse orötat och rötat bioslam 

Vid långtidsförsöken har vi fått en VS-reduktion på ca 40%. Den minskade andelen 
organiskt material i det rötade slammet gör att koncentrationen av de oorganiska 
ämnena teoretiskt ökar från ca 20% till ca 30%, på samma sätt bör varje spårämne öka 
med ca 50%.  
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Tabell 7. Spårämneshalt i bioslam och oavvattnad rötrest från bruk 3 och bruk 6. Analyserade 

bioslamsprover togs 20081115 för bruk 3 och 20081112 för bruk 6, rötrestuttag för 
analys gjordes vid reaktoravslut (dag 276; 20091104)  

Table 7. Concentration of trace elements in bio sludge and non-dewatered digestate from mill 
3 and mill 6. Analysed sludge samples were taken from mill 3 20081115 and from mill 
6 20081112 while the digestates (rötrest) were taken at termination (day 276; 
20091104).   

 
Spårämne  Bruk 3 

bioslam  
Bruk 3  
rötrest 

Bruk 6 
bioslam 

Bruk 6  
rötrest  

TS‐halt, %  5,7  6,9  1,4  4,4 
Glödförlust, % TS  83  79  80  81 
Totalkväve, % TS   7,2  11  4,3  5,5 
Ammoniumkväve, % TS  1,2  3,9  <0,7  1,6 
Fosfor, mg/kg TS  8800  14000  3300  7000 
Bor, mg/kg TS  100  130  160  310 
Kalcium, mg/kg TS  6600  9900  15600  30800 
Kadmium, mg/kg TS  7,5  16  0,89  9,8 
Krom, mg/kg TS  23  75  2,5  15 
Koppar, mg/kg TS  26  40  22  180 
Kvicksilver, mg/kg TS  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 
Kalium, mg/kg TS  3700  5100  5500  4500 
Magnesium, mg/kg TS  5600  5500  1700  7900 
Nickel, mg/kg TS  10  20  4,1  6,9 
Bly, mg/kg TS  5,6  20  7,7  19 
Svavel, mg/kg TS  21900  20400  9100  20200 
Vanadin, mg/kg TS  7,7  <9,7  3,9  <9,6 
Zink, mg/kg TS  220  450  160  1400 
 
 
Vid jämförelse av värdena på ingående bioslam och utgående rötrest från rötkammaren 
så kan man konstatera att halterna inte följer de teoretiska förändringar som vi beräknat, 
t.ex. så ökar kadmiumhalten för bruk 6 med en faktor 11 mot den förväntade ökningen 
med en faktor 1,5. Då prov endast tagits på ingående bioslam vid ett tillfälle antar vi att 
värdena för rötresten är mer korrekta. Det är också värden för rötresten som använts vid 
jämförelserna med certifieringskrav i detta kapitel. I Bilaga 1 finns samtliga värden från 
de analyser som tagits med och man kan även där konstatera att spridningen är hög 
mellan provtagningstillfällena. T.ex. varierar kadmiumhalten i rötresten från Bruk 6 
från 4,9 mg/kg TS till 9,8 mg/kg TS. Spridningen kommer förmodligen både från 
naturliga variationer i bioslammets sammansättning samt på osäkerheter i 
analysmetoden. För att göra en uppskattning av vilka spårämnen som kommer att 
återfinnas i ett bruks rötrest bör man utgå från en stor mängd data på bioslam och 
beräkna den teoretiska koncentrationen av spårämnen i rötresten. 
 
För de makronäringsämnen som ingår i rötresterna kan nämnas att halten totalkväve och 
halten fosfor är dubbelt så hög för rötresten från bruk 3 jämfört med rötresten från bruk 
6 medan halten kalcium är mer än tre gånger så hög för bruk 6 jämfört med bruk 3. 

46 



VÄRMEFORSK 
   
 
Råvaror, tillsatskemikalier, och vilken massaprocess som bruket har spelar alltså stor 
roll för innehållet i rötresten.  
 
Halterna för ammoniumkväve för rötresten från bruk 3 och fosfor från båda bruken 
ligger i samma nivå som för nötgödsel (Baky et al. 2006).  

6.3 Avvattningsbarhet av rötrest från bioslam 

Bioslam är svåravvattnade och ofta samavvattnas de med fiberslam på massa- och 
pappersbruk för att uppnå tillräcklig torrhalt inför efterkommande behandling. En viktig 
parameter för kostnadsbilden för efterkommande behandlingar, både för jordtillverkning 
och förbränning, är mängd och torrhalt på slammet. En minskad slammängd och en 
ökad torrhalt är eftersträvansvärt. Detta åstadkoms idag framförallt genom att 
vattenreningen drivs så att låga mängder slam bildas, vid avvattningen tillsätts ofta 
polymerer och slammet samavvattnas i många fall med andra restprodukter på bruket.  
 
I föreliggande projekt jämfördes slammens avvattningsbarhet före och efter rötning 
(bruk 3 och bruk 6). Obehandlade och rötade slam centrifugerades (se 3.5.5). varefter 
torrhalten mättes, se tabell 8. 
 
Tabell 8.  Avvattningsgraden för rötrester från bruk 3 och bruk 6. 

Table 8. Drainage rate for digestate from mill 3 and mill 6. 
 
  Bruk 3 

Referens 
Bruk 3 
Enzym 

Bruk 6 
Referens 

Bruk 6 
Enzym 

TS‐halt centrifugerat bioslam  5,7 %  5,6 %  4,6 %  4,8 % 
TS‐halt centrifugerad rötrest  8,2 %  8,2 %  9,0 %  8,5 % 
Torrhaltsökning  44 %  46 %  96 %  77 % 
 
 
Rötresten från bruk 6 är mer lättavvattnad än rötresten från bruk 3 vilket sannolikt kan 
relateras till den höga viskositet som uppmätts i B3-orna (tabell 5). Noteras bör också 
att medelbelastningen under tiden för avvattningsförsöken låg på 3,3 g VS/L för bruk 6 
och 4,0 g/L för bruk 3. 
 
Rötresten är i samtliga fall mer lättavvattnad än ingående bioslam. Torrhalten ökar med 
ca 45% för B3orna och med 96 respektive 77% för B6-Ref och B6-Enz. Samtidigt har 
den totala mängden material minskats med ca 30-35% eftersom organiskt material har 
omvandlats till metan och koldioxid i biogasprocessen. Rötning av bioslammen kan 
alltså på ett mycket bra sätt minska kostnaderna för efterkommande behandlingar då 
både mängden slam reduceras och bättre avvattningsegenskaper erhålls. 
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Tabell 9. Andel växtnäring och metaller i vattenfasen av rötresten. 

Table 9. Proportion of nutrients and metals in the aqueous phase of the digestate. 
 
  Bruk 3 

Referens 
Bruk 3 
Enzym 

Bruk 6 
Referens 

Bruk 6 
Enzym 

Totalkväve  24 %  36 %  38 %  31 % 
Fosfor  15 %  14 %  12 %  12 % 
Kalcium  10 %  11 %  14 %  14 % 
Kadmium  0,3 %  0,2 %  0,5 %  0,5 % 
Bly  0,4 %  0,3 %  0,7 %  0,6 % 
Zink  0,3 %  0,3 %  0,5 %  0,5 % 
 
Halter av makronäringsämnen och metaller i vattenfasen utvärderades (se tabell 9) för 
att se hur avvattningen påverkar metallhalterna i acceptet (fasta fasen). Det visade sig 
att metallerna till stor del stannade kvar i acceptet vilket medför en uppkoncentering av 
metallhalterna i den avvattnade rötresten. En negativ effekt av den ökade 
avvattningsbarheten är att framförallt kvävehalterna i rötresten minskar eftersom kvävet 
till stor del följer med vattenfasen. Kväve förs då istället tillbaka till det aeroba 
vattenreningssteget med rejektvattnet. 

6.4 Användningsområden för rötresten 

Den rötrest som blir kvar efter den anaeroba behandlingen innehåller näringsämnen 
(framförallt kväve, fosfor och kalcium; tabell 6) och kan i bästa fall användas som 
gödningsmedel. Möjligheten att finna avsättning för rötrester, antingen som 
anläggningsjord eller som biogödsel till jordbruk eller skogsmark, är i hög grad 
beroende av om de håller den kvalitet som finns beskrivet i ett antal föreskrifter och 
certifieringskrav. För rötrester från massaindustrin finns idag inga certifieringsregler 
utan vi har istället valt att jämföra rötresten med certifieringsregler för biogödsel.  För 
rötrester som används till biogödsel skall kraven för näringsinnehåll och lägsta tillåtna 
föroreningsinnehåll enligt SPCR 120 ”Certifieringsregler för Biogödsel” och 
Jordbruksverkets rapport ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” uppfyllas. Ska 
rötresterna ingå i anläggningsjord bör kraven på metallinnehåll enligt SPCR 148 
”Certifieringsregler för P-märkning av Anläggningsjordar” uppfyllas. 
 
Några entydiga riktlinjer för spridning av rötrester till skogsmark finns inte utan istället 
har Skogsstyrelsens Meddelande 2-2008 ”Rekommendationer vid uttag av 
avverkningsrester och askåterföring” används som jämförelse. Askor och rötrester från 
bioslam från skogsindustrin har samma ursprung (skogsråvara) så en jämförelse mellan 
kraven för askor och rötrester bör vara relevant. 
 

6.4.1 Biogödsel – spridning på åkermark 

För tillverkning av biogödsel tillämpas riktvärdena i SPCR 120 ”Certifieringsregler för 
Biogödsel”. De råvaror som får användas enligt SPCR 120 är rena källsorterade 
avfallsslag från exempelvis; trädgårdar, hushåll och restauranger, livsmedelsrelaterad 
förädlingsindustri, animaliska biprodukter och lantbruk. Bioslam från massaindustrin är 
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alltså inte en godkänd råvara men vi har ändå jämfört med dessa data då en certifiering 
för slam från massaindustrin bör hamna på ungefär samma nivåer (tabell 10). 
 
Tabell 10. Riktvärden för metallinnehåll i biogödsel enligt SPCR 120 ”Certifieringsregler för 

Biogödsel” samt värden för avvattnad rötrest från bruk 3 (B3-Ref)och bruk 6 (B6-Ref). 

Table 10. Guideline values of metals in digestate from biowaste according to SPCR 120 
“Certification rules for digestate from biowaste”. Comparison of dewatered sludge 
after digestion from mill 3 (B3-Ref) and mill 6 (B6-Ref). 

 
Metall  Maximal halt 

[mg/kg TS]1) 
Bruk 3 Referens  

[mg/kg TS] 
Bruk 6 Referens  

[mg/kg TS] 
Bly  100  30  14 
Kadmium  1  16  7,3 
Koppar  6002) 44  140 
Krom  100  75  12 
Kvicksilver  1  0,26  0,16 
Nickel  50  22  6,1 
Zink  8002) 560  1 100 

1) Alla värden utom koppar och zink följer riktvärdena för jordförbättringsmedel enligt EU-
blomman.  

2) För koppar och zink tillämpas samma värden som för avloppsslam som får spridas på åkermark, 
se SNFS 1998:4. 

 
Kadmiumhalterna är genomgående för höga jämfört med kraven i SPCR 120. Rötresten 
från bruk 6 överskrider även gränsvärdet för zink. Vid användning som biogödsel är 
inte någon utblandning med andra komponenter tillåten, utan rötresten ska klara 
certifieringskravet. 

6.4.2 Anläggningsjord 

Vid tillverkning av anläggningsjord är det tillåtet att blanda olika komponenter och den 
resulterande produkten ska klara kraven i SPCR 148 ”Certifieringsregler för P-
märkning av anläggningsjordar” (tabell 11). 
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Tabell 11. Maximal tillåten halt av oorganiska föreningar i den färdiga jordprodukten enligt 

SPCR 148 ”Certifieringsregler för P-märkning av Anläggningsjordar”. Jämförelse av 
metallhalter i avvattnade rötrester från bruk 3 (B3-Ref) och bruk 6 (B6-Ref). 

Table 11. Maximum allowed levels of inorganic substances in soil products according to SPCR 
148 “Certification of soil for civil engineering purposes by P-marking”. Comparison of 
metals levels in dewatered digestate from mill 3 (B3-Ref) and mill 6 (B6-Ref).. 

 
Oorganisk förening  Krav 

[mg/kg TS] 
Bruk 3 Referens  

[mg/kg TS] 
Bruk 6 Referens  
 [mg/kg TS] 

Bly  40  30  14 
Kadmium  0,4  16  7,3 
Kvicksilver  0,3  0,3  0,2 
Krom tot  60  75  12 
Nickel  30  22  6,1 
Koppar  100  44  140 
Zink  100  560  1 100 
Sulfidsvavel  20  ej analyserat  ej analyserat 
 
Rötresten från bruk 6 överskrider kraven i SPCR 148 för tillåten halt av koppar, zink 
och kadmium medan rötresten från bruk 3 överskrider kraven för krom, zink och 
kadmium. Genom att blanda rötresterna med jordprodukter med lägre halt av koppar 
och krom borde det vara möjligt att nå halter under kraven för dessa metaller. Mer 
problematiskt är det att genom utblandning nå gränsvärden för zink och kadmium i den 
färdiga jordprodukten.  

6.4.3 Spridning i skog 

Några entydiga riktlinjer för spridning av rötrester till skogsmark finns inte utan istället 
har Skogsstyrelsens Meddelande 2-2008 ”Rekommendationer vid uttag av 
avverkningsrester och askåterföring” används som jämförelse. Askor och rötrester från 
bioslam från skogsindustrin har samma ursprung (skogsråvara) så en jämförelse mellan 
kraven för askor och rötrester bör vara relevant. 
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Tabell 12. Rekommenderade minimi- och maximihalter av ämnen i askprodukter avsedda för 

spridning i skogsmark jämfört med halter i avvattnad rötrest rötrester från bruk 3 (B3-
Ref och B3-Enz) och bruk 6 (B6-Ref och B6-Enz). Skogsstyrelsens Meddelande nr 
2/2008. 

Table 12. Recommended minimum and maximum levels of substances in ash products 
intended for spreading in woodland compared with levels in the dewatered digestate 
from mill 3 (B3-Ref och B3-Enz) and mill 6 (B6-Ref och B6-Enz). Recommendation 
from Swedish Forest Agency no 2/2008. 

 
Element  Rekommenderade 

halter 
mg/kg TS 

Bruk 3 
Referens 
mg/kg TS 

Bruk 3 
Enzym 

mg/kg TS 

Bruk 6 
Referens 
mg/kg TS 

Bruk 6 
Enzym 

mg/kg TS 
  Lägsta  Högsta         
Makronäringsämnen             
Kalcium  125 000  10 200 10 200 29 600  29 300
Magnesium  15 000  5 800 5 900 7 400  7 500
Kalium  30 000  4 000 3 800 3 100  3 000
Fosfor  7 000  15 100 15 200 8 800  9 000
     
 
Spårämnen 

   

Bor    800 140 140 260  270
Koppar    400 44 45 140  140
Zink  500  7000 560 550 1 100  1 100
Arsenik    30  
Bly    100 30 30 14  15
Kadmium    3 16 16 7,3  7,4
Krom    100 75 76 12  16
Kvicksilver    3 0,3 0,1 0,2  0,4
Nickel    70 22 22 6,1  7,2
Vanadin    70 ≤9,7 ≤9,8 ≤9,9  ≤9,8
 
En jämförelse med Skogsstyrelsens rekommenderade mini- och maxihalter av ämnen i 
askprodukter visar att rötresterna ligger under högsta rekommenderade halterna för 
spårämnen undantaget kadmium och att halterna av makronäringsämnen ligger under 
lägsta rekommenderade halt (tabell 10). 

6.4.4 Förbränning 

Många bruk bränner idag sitt bioslam, antingen i brukets barkpanna eller i sodapannan. 
Vid rötning minskar det organiska innehållet i slammet samtidigt som torrhalten vid 
samma avvattningsmetod ökar. Mängden oorganiskt material som förs till pannan efter 
en eventuell rötning är lika stor som om bioslammet inte rötats. Med detta sammantaget, 
bedömer vi att om bruket idag bränner sitt bioslam så finns den möjligheten kvar även 
om bruket rötar sitt bioslam. Vi har inte tittat närmare på energibalanser för förbränning 
då vi inte har kvantitativa mått för hur mycket mer lättavvattnat rötresten blir jämfört 
med bioslammet för en fullskaleanläggning. Vi kan därför inte säga om rötningen ger 
ett positivt eller negativt bidrag för energibalansen över pannan. 
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7 Design av biogasanläggning 

7.1 Bakgrund 

Förutsättningarna för att ta fram dimensioneringsdata för de två biogasanläggningarna 
är att ingående substrat är ett 100 %-igt bioslam. I referensgruppen beslutades att 
investeringskalkyler ska upprättas för två typbruk: Det ena bruket är ett större bruk med 
en antagen bioslamproduktion av 20 ton (TS)/dygn och det andra fallet ett litet bruk 
med en antagen bioslamproduktion av 7 ton (TS)/dygn. Anläggningarna dimensioneras 
för en antagen VS-halt på 80%, och en biogasproduktion på 340 Nm3/ton VS, enligt 
resultat från långtidsförsöken. Med dessa antaganden blir timmedelproduktionen för den 
större anläggningen 230 Nm3/h och 80 Nm3/h för den mindre anläggningen. 
Biogasanläggningarna uppförs i direkt anslutning till bruken. Befintliga byggnader 
förutsätts kunna användas för avvattningsbordet, som behöver placeras inomhus. 
 
Tabell 13.  Dimensioneringsdata för två biogasanläggningar med antagen bioslamproduktion på 

7 ton TS/dygn och 20 ton TS/dygn. 

Table 13. Design data for two biogas plants with an estimated bio-sludge production of 7 ton 
TS/d and 20 ton TS/d. 

 
Egenskap  Data
Ingående koncentration på bioslammet  1 vikts%
Koncentration bioslam efter avvattning  6‐8 vikts%
Uppehållstid rötning  20 dygn
Uppehållstid reströtkammare  1‐2 dygn
Metanhalt rågas  50‐65 vol%
Svavelvätehalt rågas  Under 500 ppm
Rötningstemp  37°C
Biogasproduktion  340 Nm3/ton VS
Metanhalt fordonsgas  97±1 vol%
 
Systemgränsen för dimensioneringen dras vid ingående bioslam till avvattningsbordet 
med koncentrationen 1 % samt utgående rötrest från rötresttank. Rötningsanläggningen 
ska producera en biogas som ska uppgraderas till fordonsbränsle, dvs metanhalten ska 
vara 97±1 Vol-% efter uppgradering, övriga kvalitetskrav enligt svensk standard, SS 15 
54 38, ska följas. Vid den mindre gasuppgraderingsanläggningen släpps avskiljd CO2 ut 
i atmosfären utan att tas till vara, vid den större anläggningen som bygger på kryogen 
teknik tas koldioxiden tillvara och antas säljas till en extern kund. Leveransfärdig 
fordonsgas lagras i ett mellanlager i form av isolerade tankar för den större 
anläggningen och lastas direkt i växelflak för den mindre anläggningen.  
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7.2 Processbeskrivning 

Processen finns beskriven i flödesschema och layout, bilaga 2 och 3 för den större 
anläggningen samt bilaga 4 och 5 för den mindre anläggningen. 
 
Biogasanläggningarna består huvudsakligen av följande delar: 
 

• Bufferttankar för ingående bioslam. 350 m3 för 20 ton bioslam/dygn och 110 m3 
för 7 ton bioslam/dygn. 

• Avvattningsbord med returvattentank. 
• Rötkammare med omrörare. För den större anläggningen en totalvolym på  

6 000 m3 och för den mindre anläggningen en totalvolym på 2000 m3. Observera 
att i layouterna så representeras rötkammarvolymen av en rötkammare. Lämplig 
tankvolym är 1500 m3 till 3000 m3 beroende på lokala förutsättningar. 

• Rötresttank. 550 m3 respektive 200 m3. 
• Gasklocka (300 m3 respektive 100 m3) och gasfackla. 
• Gasuppgraderingsanläggning. För den större en s.k. kryogen uppgradering med 

kapaciteten 350 Nm3/h och för den mindre LP Cooab teknik med kapacitet  
120 Nm3/h. 

• Högtryckskompressor för den mindre anläggningen. 
• Gaslager för flytande biogas och för flytande koldioxid samt utlastning till 

tankbil för den större anläggningen 
• Utlastning till 3 st växelflak för komprimerad biogas för den mindre 

anläggningen. 

I layouterna (bilaga 3 för 20 tpd och bilaga 5 för 7 tpd) presenteras en tänkt uppställning 
av utrustningen. Meningen med dessa är att ge en bild av storleken på det område som 
en rötningsanläggning med tillhörande gasuppgraderingsanläggning upptar. För både 
den mindre och den större anläggningen behövs därför ett utrymme på ca 5 * 10 m 
inomhus för uppställning av avvattningsbordet. Övrig utrustning placeras utomhus. 
Rötkammare och rötrestkammare tar upp mest plats. Utöver dessa tankar tar 
gassystemet plats och där måste man även räkna med de rekommenderade 
säkerhetsavstånd till andra byggnader som t.ex. beskrivs i BGA 05 ”Biogasanvisningar” 
som ges ut av Svenska Gasföreningen. 
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7.2.1 Rötningsanläggning 

I ett första steg förtjockas bioslammet på ett avvattningsbord från en torrhalt på ca 1% 
till en torrhalt på 6-8%. Detta underlättar efterföljande rötning och reducerar volymerna 
på efterföljande rötkammare och annan utrustning. Efter avvattningen pumpas slammet 
till rötkammaren där uppehållstiden är omkring 20 dygn. Rötkammaren är isolerad och, 
för att få en bra omblandning, försedd med omrörare. För att höja temperaturen till den 
optimala rötningstemperaturen för mesofil rötning, 37oC, installeras värmeväxlare med 
kapacitet att värma slammet till 45°C före rötkammaren. Värmeväxling görs med vatten 
som värmande medium. I kalkylen antas att spillvärme med en temperatur på 60°C 
finns tillgänglig på bruket. 
 
Om avvattningsbordets kapacitet inte räcker till finns det möjlighet att pumpa slammet 
förbi rötkammaren direkt till rötresttanken. Vid avvattningsproblem kommer i så fall en 
del av slammet inte att rötas. Efter rötning i rötkammaren pumpas det rötade slammet 
till en rötresttank där slammet har en uppehållstid på 1-2 dygn. Bildad biogas avleds 
från toppen av rötkammaren och från toppen av rötresttanken till den gemensamma 
gasklockan och vidare till uppgraderingsanläggningen. Rötresten återförs till brukets 
nuvarande avvattningssystem och behandlas vidare i brukets befintliga system. 
Rejektvatten från avvattningsbordet pumpas tillbaka till det aeroba reningssteget. 

7.2.2 Gasuppgradering 

För att uppfylla kraven för fordonsgas renas och torkas den bildade rågasen i en 
uppgraderingsanläggning. Som uppgraderingsteknik har för den mindre anläggningen 
på 7 ton TS/dygn valts LP-Cooab tekniken från PURAC utvecklad av det holländska 
företaget Cirmac (figur 30). Denna teknik är väl beprövad med låga utsläpp av metan  
(< 0,1% metan). Uppgraderingsanläggningen har dimensionerats för maxkapaciteten 
120 Nm3 biogas/tim vilket ska täcka in en variation på 20% + 20%. Rågasen leds via en 
gasledning till en gasklocka och efterföljande gasfackla till första steget i 
uppgraderingsanläggningen. I första steget höjs trycket med en blåsmaskin som trycker 
rågasen till en adsorptionstank med aktivt kol som reducerar H2S-halten till under  
15 ppm vilket är gränsvärdet för gas som fordonsbränsle. H2S reagerar med O2 till 
vatten och elementärt svavel. Det är även nödvändigt att reducera halten H2S för att 
förhindra att svavelvätet reagerar med aminföreningarna i adsorptionsvätskan och 
minskar dess adsorptionsförmåga. 
 
I efterföljande steg avskiljs koldioxiden från biogasen i ett absorptionstorn. Gasen leds 
in i botten av tornet fylld med fyllkroppar. Absorptionsvätskan består av en speciell 
blandning av olika aminföreningar som absorberar koldioxiden kemiskt i en motströms 
skrubber. Den mättade vätskan pumpas in i ett strippertorn där koldioxiden avskiljs och 
absorptionsvätskan återförs till absorptionstornet. Den uppgraderade biogasen 
komprimeras med mellantryckskompressor och torkas i adsorptionstorkar. Torkarna är 
fyllda med torkningsmedel baserat på molekylsikt med aktiverat aluminium. Den 
färdiga biogasen lagras och distribueras i växelflak. För anläggningen bedöms tre 
fyllningsplatser behövas. En plats för ett flak som är fyllt och klart att distribueras, ett 
flak som fylls på med den fordonsgas som produceras samt en plats för ett tomt flak.  

54 



VÄRMEFORSK 
   
 

Rågas

H2S-
avskiljning Skrubber Kylvatten Stripper

Kompressor

Torkar

Uppgraderad 
biogas

Restgas

Ånga

COOAB

Renad COOAB

 
Figur 30. LP Cooab uppgraderingsanläggning. 

Figure 30. LP Cooab Biogas upgrading plant. 

 
För den större anläggningen med en bioslamproduktion på 20 ton (TS)/dygn har istället 
en uppgraderingsteknik baserat på kryoteknik valts. Detta för att den nedkylda och 
flytande biogasen är lättare att transportera samt att möjligheten finns att utvinna 
flytande koldioxid som kan vara en värdefull biprodukt. Kapaciteten för 
uppgraderingsanläggningen är 350 Nm3 biogas/h. 
 
Kryogen uppgradering renar biogasen i flera steg genom kylning. I det första steget 
avskiljs vatten och föroreningar. I det andra steget tas förutom återstående vatten även 
svavelväte och siloxaner ut och i ett tredje steg avskiljs den flytande koldioxiden. 
Flytande koldioxid är en biprodukt som har ett ekonomiskt värde och kan säljas. I det 
sista steget tas den flytande biogasen ut och därefter återstår endast kväve i den 
gasström som släpps ut till atmosfär.  

I anläggningen för gasuppgradering ingår även mellanlager bestående av isolerade 
tankar för flytande biogas, flytande koldioxid och utlastningsstationer för dessa. 
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1 2 3 4

FRÅN RÖTKAMMARE
ELLER DEPONI

CBG & LBG PROCESS MODULER

RÅGAS CBG + N2 + CO2 CBG + N2 N2

KONDENSAT + 
FÖRORENINGAR

KONDENSAT + 
H2S + SILOXANER

LCO2 LBG

 
Figur 31. Kryogen gasuppgraderingsanläggning från Scandinavian GTS 

Figure 31. Cryogenic biogas upgrading plant from Scandinavian GTS 
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8 Ekonomisk utvärdering 

8.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnaden för de två anläggningarna beskrivna i kapitel 7 har kalkylerats 
baserat på den omfattning och det tekniska utförande som beskrevs i föregående kapitel. 
Priser på utrustning och montage baseras i de flesta fall på erfarenhetsvärden från 
tidigare liknande projekt samt för en del av huvudutrustningen på budgetofferter. 
Kostnader för markarbeten har inte tagits med i kalkylen eftersom de kan variera 
mycket beroende på förutsättningarna på den aktuella platsen. 
 
Kalkylen anger kostnader i dagens prisnivå (mars 2010) samt med växelkurs på  
1 EUR = 10.20 SEK. Oförutsedda kostnader har satts till 15% av beräknad 
projektkostnad. Kalkylens noggrannhet är ± 20%. 
 
Tabell 14. Kostnadssammanställning för en biogasanläggning för 20 ton slam TS/d bioslam med 

kryogen gasuppgradering. 

Table 14. Costs for a biogas plant for 20 ton sludge TS/d with vehicle gas production using 
cryogenic technique. 

 
Beskrivning  Summa (kSEK)
Processutrustning  21 931
Mek (inkl tankfundament)  13 381
Rörledningar  1 374
El/Instrument/Automation  3 371
Bygg  75
Markarbeten  Ej inkluderat
Summa direkta kostnader  40 133
 
Indirekta kostnader  4 013
Summa projektkostnader  44 146
Oförutsett (15%)  6 622
 
TOTALT  50 768
 
 
Kostnaden för att investera i en biogasanläggning för rötning av 20 ton TS/d uppskattas 
till 51 MSEK. Större delar av utrustningskostnaden utgörs av rötkammare, 
rötrestkammare samt av gasuppgraderingsanläggningen. 
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Tabell 15. Kostnadssammanställning för en biogasanläggning för 7 ton TS/d bioslam med LP 

Cooab gasuppgradering. 

Table 15. Costs for a biogas plant for 7 ton TS/d with vehicle gas production using LP Cooab 
technique. 

 
Beskrivning  Summa (kSEK)
Processutrustning  14 405
Mek (inkl tankfundament)  6 134
Rörledningar  1 042
El/Instrument/Automation  1 986
Bygg  75
Markarbeten  Ej inkluderat
Summa direkta kostnader  23 642
 
Indirekta kostnader  2 364
Summa projektkostnader  26 006
Oförutsett (15%)  3 901
 
TOTALT  29 907
 
 
Kostnaden för att investera i en biogasanläggning för rötning av 7 ton TS/d uppskattas 
till 30 MSEK. Större delar av utrustningskostnaden utgörs av rötkammare, 
rötrestkammare samt av gasuppgraderingsanläggningen. 
 
Sammantaget kan ses att nära en tredubbling av rötningskapaciteten ger mindre än en 
fördubbling av investeringskostnaden. Möjligheterna att få en kortare återbetalningstid 
är alltså starkt beroende av anläggningens storlek. 

8.2 Driftsekonomi 

Intäkterna från en biogasanläggning består dels av intäkterna från försäljning av 
fordonsgas samt i det fall kryogen teknik används även försäljning av flytande 
koldioxid. Vidare minskar kostnaderna för omhändertagande av slam eftersom 
slammängden minskar och avvattningsbarheten för rötat slam är högre än för det 
obehandlade bioslammet. 
 
För beräkning av driftsekonomin har vi antagit en biogasproduktion på  
300 Nm3/ton VS samt en metanhalt på 55 % enligt kap 4.2 samt att produktionen är i 
gång 330 dagar per år. Detta ger då en årsproduktion för den större anläggningen på 
871 000 Nm3 fordonsgas och 305 000 Nm3 fordonsgas för den lilla anläggningen. Vi 
har också antagit ett fordonsgaspris på 10 kr/Nm3, ett pris på flytande CO2 på 1,10 kr/kg 
samt en kvittblivningskostnad för bioslam på 80 kr/ton vått. För beräkningen av 
minskningen av kvittblivningskostnaden har vi antagit 80% VS, att 35% av VS 
omvandlas till gas vid rötningen samt att torrhalten kan ökas från 15% till 20% vid 
efterföljande avvattning. 
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Tabell 16. Intäkter från biogasproduktion, 20 ton slam TS/d. 

Table 16. Revenues from biogas production, 20 ton sludge TS/d. 
 
Beskrivning  Enhetspris Dygnsproduktion Summa/år
Biogas  10 kr/Nm3 2640 Nm3 8 712 kSEK
Koldioxid  1,10 kr/kg 2160 kg 784 kSEK
Minskad kvittblivning av slam  80 kr/ton ‐ 61 ton 1 610 kSEK
TOTALT  11 106 kSEK
 
 
Tabell 17. Intäkter från biogasproduktion, 7 ton slam TS/d. 

Table 17. Revenues from biogas production, 7 ton sludge TS/d. 
 
Beskrivning  Enhetspris Dygnsproduktion Summa/år
Biogas  10 kr/Nm3 924 Nm3 3 049 kSEK
Koldioxid  1,10 kr/kg 0 kg 0 kSEK
Minskad kvittblivning av slam  80 kr/ton ‐ 21 ton 564 kSEK
TOTALT  3 613 kSEK
 
För att beräkna kostnaderna för driften av biogasanläggningarna har uppskattningar 
gjorts för rötningsanläggningen samt på administrationskostnader. Dessa uppskattningar 
bygger på Pöyrys och Scandinavian Biogas Fuels erfarenheter. Idag finns ingen 
anläggning av den här typen och driftskostnaderna ska därför endast ses som en 
indikation. Kostnader för uppgradering av biogas till fordonsgas har tagits från Persson, 
2003, som gjort en sammanställning från litteraturdata samt de anläggningar som var i 
drift år 2003.  
 
I driftkostnaderna för rötningsanläggningen och uppgraderingsanläggningen ingår 
underhållskostnader samt kostnader för el och kemikalier. Till gasuppgraderingen för 
den mindre biogasanläggningen (7 ton TS/d) finns det ett behov av högvärdig 
värmeenergi på 460 MWh/år. Kostnaden för det ingår i posten för 
uppgraderingsanläggningen. Både för den större och mindre anläggningen uppskattas 
personalbehovet för drift av anläggningen till ½ person. Mer än halva driftkostnaden för 
den större anläggningen härrör från elförbrukningen. 
 
Tabell 18. Driftskostnader för en biogasanläggning, 20 ton slam TS/d. 

Table 18. Running costs for a biogas production plant, 20 ton sludge TS/d. 
 
Beskrivning  Summa/år
Rötningsanläggning  800 kSEK
Uppgraderingsanläggning1)  900 kSEK
Personal  250 kSEK
TOTALT  1 950 kSEK

1) Uppgifter från Persson 2003 
Tabell 19. Driftskostnader för en biogasanläggning, 7 ton slam TS/d. 
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Table 19. Running costs for a biogas production plant, 7 ton sludge TS/d. 
 
Beskrivning  Summa/år
Rötningsanläggning  500 kSEK
Uppgraderingsanläggning1)  300 kSEK
Personal  250 kSEK
TOTALT  1 050 kSEK

1) Uppgifter från Persson 2003 
 
Totalkalkylen för en anläggning för 20 ton TS/d ger ett överskott på 9,2 MSEK/år. För 
en anläggning dimensionerad för 7 ton TS/d blir överskottet 2,6 MSEK/år. Noteras bör 
då att hantering av rötresten inte är inräknad. Beroende på vad bioslammet används till 
idag så kan hanteringskostnaden både minska och öka. Hanteringskostnaden för 
rötresten måste alltså utvärderas från fall till fall. 
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9 Slutsatser 

Under projektet har vi utvärderat biogasproduktion från bioslam från massa- och 
pappersbruk, slam från både olika typer av massaprocesser och av 
vattenreningsanläggningar inkluderades. Samtliga slam har varit rötbara och 
metanpotentialen har legat mellan 150 – 200 mL metan/g VS med ett undantag (bruk 4 
ca 100 mL). Skillnader i nedbrytningshastigheter och slutpotential kan generellt bero på 
VS-kvalitet (lätt- kontra svåromsatt organiskt material) samt förekomst av toxiska 
föreningar som hämmar nedbrytning och biogasproduktion. VS-kvaliteten kan sannolikt 
påverkas av faktorer som uppehållstider, recirkulering av slam, luftningseffektivitet 
m.m. i biostegen och förekomst av hämmande föreningar är naturligtvis beroende av 
vilka processkemikalier som används. Mot bakgrund av detta så bör man med 
laboratorieförsök utvärdera biogaspotentialen för bioslam för enskilda bruk om man 
överväger att investera i en anaerob slamrötning. Man bör också utvärdera befintlig 
vattenreningsprocess och vid behov anpassa slamproduktionen för bästa möjliga 
biogasutbyte vid senare rötning. Två olika förbehandlingstekniker för slammet har 
utvärderats i batchförsöken, ultraljud och tillsats av hydrolyserande enzymer, 
enzymtillsatsen testades också i reaktorförsöket. Ingen av metoderna bedömdes 
tillräckligt effektiv för att rekommenderas och förbehandling har därför inte tagits med i 
den ekonomiska utvärderingen. 
 
I långtidsförsöken tillsattes kobolt till reaktorparet B3 och detta såg ut att ha en positiv 
effekt på omsättningen av acetat och tyder på att en stabil process med låga VFA-halter 
kan köras för belastningar åtminstone upp till 4.0 g VS/L på denna typ av slam.  
 
De största problemen med att röta bioslam anses vara de höga viskositeterna. Design av 
omrörare och dimensionering för tillräcklig omrörningskapacitet kommer att vara av 
yttersta vikt för en väl fungerande process i fullskala. 
 
Användningsområden för rötresten och också av betydelse för en att skapa en god 
ekonomi från en fullskaleprocess. De i projektet genomförda rötningsförsöken ger 
rötrester som inte klarar de krav som ställs för jordförbättringsmedel. Då återstår 
användning som t.ex. skogsgödsling eller deponitäckning alternativt destruktion genom 
förbränning i brukets sodapanna eller barkpanna. 
 
Den ekonomiska genomgången visar att investeringen per producerad mängd biogas 
minskar kraftigt vid ökad storlek på anläggningen. Rekommendationen är därför att 
samordna slamrötning med andra substrat som finns i närområdet för att få en bättre 
ekonomi i investeringen. För en anläggning som tar emot 7 ton TS bioslam/dygn och 
producerar 305 000 Nm3 fordonsgas/år beräknas investeringskostnaden till 30 MSEK 
och för en anläggning som tar emot 20 ton TS bioslam/dygn och producerar 871 000 
Nm3 fordonsgas/år beräknas investeringskostnaden till 51 MSEK. Totalkalkylen för en 
anläggning för 20 ton TS/d ger ett driftsöverskott på 9,2 MSEK/år. För en anläggning 
dimensionerad för 7 ton TS/dygn blir driftsöverskottet 2,6 MSEK/år. Noteras bör då att 
hantering av rötresten inte är inräknad. Beroende på vad bioslammet används till idag så 
kan hanteringskostnaden både minska och öka och måste därför utvärderas från fall till 
fall. 
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10 Förslag till fortsatt forskningsarbete 

 
Eftersom VS-reduktionen i långtidsförsöket (kap 4 och 5) är relativt låg (ca 40%) och 
de utvärderade förbehandlingarna inte visar några tydliga effekter till rimliga kostnader, 
bör andra typer av förbehandlingsmetoder provas. Resultaten från Wood et al. (2009) 
tyder på att högre potentialer kan erhållas med termisk och alkalisk förbehandling 
varför dessa bör utvärderas som förbehandlingsmetod för bioslam från svenska pappers- 
och massabruk. 
 
En studie i pilotskala för att bättre utvärdera behandlingar för att minska slammens 
viskositet samt utprovning av lämplig omrörningsteknik vore också önskvärt. Detta bör 
göras som steg två efter att termisk och alkalisk förbehandling först utvärderats i 
labskala. 
 
Det vore även av intresse att utveckla en metodik för mikroskopering av denna typ av 
slam. Metoden bör utvärderas med avseende på möjligheterna att visuellt bedöma 
slammens potential för rötning (främst viskositetsproblem och utrötningsbarhet). 
 
Det är också av stor vikt att en certifieringsstandard tas fram för biogödsel, genererat 
genom rötning av bioslam från massa- och pappersbruk så att användningsområdet för 
rötresten breddas. 
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A Bilaga 1 Analysdata 

Här presenteras data från analyserna av bioslammen från de 6 bruken samt rötvätskan i de fyra 
reaktorerna från långtidsförsöket. Analyserade parametrar är Total solids (TS; % av våtvikt (VV)), 
glödförlust (VS), Kjeldahl kväve (NH4-N + organiskt bundet N) och ammoniumkväve (NH4-N), klorid 
(Cl-), fosfor (P), silver (Ag), aluminium (Al), bor (B), kalcium (Ca), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom 
(Cr), koppar (Cu), järn (Fe), kvicksilver (Hg), kalium (K), magnesium (Mg), mangan (Mn), molybden 
(Mb), natrium (Na), nickel (Ni), bly (Pb), antimon (Sb), selen (Se), svavel (S), titan (Ti), vanadin (V), 
wolfram (W) och zink (Zn). Analyserna gjordes av Eurofin, Lidköping, Sverige. 

A.1 Sammanställning Bruk 

  Enhet  Bruk 1  Bruk 2  Bruk 3  Bruk 4  Bruk 5  Bruk 6 
Provdatum    090130  090126  081015  081216  081112  081112 

Torrsubstans TS  %  0,9  3,0  5,7  2,4  4,5  1,4 
Glödförlust VS  % TS  66,7  80,6  83,3  85,4  83,6  79,9 
Kjeldahlkväve   % TS  6,7  3,3  7,2  2,9  1,1  4,3 

Ammoniumkväve  % TS  1,1  0,3  1,2  0,4  0,4  <0,7 
Klorid   % TS  <11  <1,7  <0,88  <2,1  <1,1  <3,6 
Fosfor   mg/kg TS  10900  3900  8800  5400  2700  3300 
Silver  mg/kg TS  <1,0  <1,0  2,0  1,3  <1,0  <0,9 

Aluminium  mg/kg TS  31500  5300  1600  2300  14700  2900 
Bor  mg/kg TS  290  91  100  82  36  160 

Kalcium  mg/kg TS  32600  18100  6600  10400  11600  15600 
Kadmium  mg/kg TS  0,5  1,4  7,5  2,4  4,0  0,89 

Kobolt  mg/kg TS  7,2  3,7  4,8  3,9  <2,4  0,58 
Krom  mg/kg TS  31  14  23  6,4  12  2,5 

Koppar  mg/kg TS  56  27  26  30  12  22 
Järn  mg/kg TS  3800  18100  18800  1900  2400  1300 

Kvicksilver  mg/kg TS  <0,05  <0,05  <0,05  0,07  <0,05  <0,05 
Kalium  mg/kg TS  5300  2900  3700  3800  2200  5500 

Magnesium  mg/kg TS  2200  4600  5600  1900  1300  1700 
Mangan  mg/kg TS  3500  880  180  700  220  7100 

Molybden  mg/kg TS  4,2  5,0  4,0  4,2  2,8  0,9 
Natrium  mg/kg TS  26100  1600  12500  21700  9200  27000 
Nickel  mg/kg TS  7,1  15  10  4,6  5,4  4,1 

Bly   mg/kg TS  17  5,8  5,6  6,1  6,6  7,7 
Antimon  mg/kg TS  <0,98  <0,96  <0,94  <0,93  <0,95  <0,93 

Selen  mg/kg TS  <0,98  <0,96  <0,94  <0,93  <0,95  <0,93 
Svavel  mg/kg TS  19500  28800  21900  18600  13700  9100 
Titan  mg/kg TS  47  92  250  53  57  11 

Vanadin  mg/kg TS  16  10  7,7  5,3  32  3,9 
Wolfram  mg/kg TS  6  15  2,3  <1,0  2,2  <1,0 

Zink  mg/kg TS  100  110  220  260  140  160 
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A.2 Rötrest Bruk 3 - Referens 

Provtagning 
datum 

  090316  090511  090608  090706  090810  090907  091005  091104 

Torrsubstans TS  %  2,9  3,1  3,3  3,5  3,7  4,8  4,9  6,9 
Glödförlust VS  % TS  78,4  81,0  77,7  79,5  78,7  80,6  79,5  79,1 
Kjeldahl kväve   % TS  5,5  10  9,4  10  10  10  10  11 

Ammoniumkväve  % TS  1,7  2,6  2,7  2,9  3,2  2,9  2,7  3,9 
Klorid  % TS  <1,7  <1,6  <1,5  1,7  <1,4  <1,0  <1,0  <0,72 
Fosfor   mg/kg TS  17100  15900  14800  13300  15000  15000  13800  14000 
Silver   mg/kg TS  ‐  ‐  1,0  <1,00  1,6  1,8  2,0  2,2 

Aluminium   mg/kg TS  2700  1400  690  510  520  610  660  680 
Bor  mg/kg TS  170  120  110  100  140  140  130  130 

Kalcium   mg/kg TS  16000  11600  10400  9400  10100  10500  9600  9900 
Kadmium   mg/kg TS  ‐  ‐  7,5  7,1  8,2  13  14  16 

Kobolt   mg/kg TS  4,8  3,0  3,7  4,0  3,9  31  5,0  4,8 
Krom   mg/kg TS  ‐  ‐  59  54  71  75  66  75 

Koppar   mg/kg TS  70  30  23  20  27  31  37  40 
Järn   mg/kg TS  39600  22200  25400  37600  25800  10700  15900  16100 

Kvicksilver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 
Kalium   mg/kg TS  5800  5400  6300  5600  5900  5300  5300  5100 

Magnesium   mg/kg TS  7700  5700  5500  4800  5400  5900  5200  5500 
Mangan   mg/kg TS  350  400  270  240  260  310  490  390 

Molybden   mg/kg TS  6,2  5,4  5,2  5,2  5,7  5,2  4,9  4,7 
Natrium   mg/kg TS  20300  23300  23300  21000  20400  16000  13800  9400 
Nickel   mg/kg TS  31  29  23  21  23  18  18  20 

Bly   mg/kg TS  ‐  ‐  8,8  6,5  9,1  21  28  20 
Antimon   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,95  <1,00  <0,97  <0,96  <0,96  <0,97 

Selen   mg/kg TS  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  <1,0  1,0  1,1  <1,0 
Svavel   mg/kg TS  29900  26400  27500  28800  29000  24600  21300  20400 
Titan   mg/kg TS  150  81  98  130  96  41  61  69 

Vanadin   mg/kg TS  6,0  4,8  4,9  6,2  4,7  <9,6  <9,6  <9,7 
Wolfram   mg/kg TS  5,3  1,6  1,3  1,3  <1,1  1,5  1,8  1,6 

Zink   mg/kg TS  310  250  260  210  270  410  480  450 
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A.3 Rötrest Bruk 3 - Enzym 

Provtagning 
datum 

  090316  090511  090608  090706  090810  090907  091005  091104 

Torrsubstans TS  %  3,0  3,0  3,7  3,7  3,8  4,7  4,8  6,6 
Glödförlust VS  % TS  78,2  80,5  77,2  78,9  77,7  78,9  76,5  76,9 
Kjeldahl kväve   % TS  4,0  9,7  9,2  10  10  11  10  11 

Ammoniumkväve  % TS  2,3  3  2,7  2,7  3,2  3,2  2,3  3,3 
Klorid  % TS  14  <1,7  1,4  <1,4  <1,3  <1,1  <1,0  <0,76 
Fosfor  mg/kg TS  19100  15900  13700  14200  15000  13900  13800  15000 
Silver   mg/kg TS  ‐  ‐  1,0  1,0  1,7  1,8  2,0  2,1 

Aluminium   mg/kg TS  2700  1200  680  540  510  620  670  710 
Bor   mg/kg TS  160  110  99  100  140  140  130  130 

Kalcium   mg/kg TS  17000  10600  9800  9700  10100  10500  9700  10300 
Kadmium   mg/kg TS  ‐  ‐  7,6  7,4  8,0  13  14  17 

Kobolt   mg/kg TS  7,4  2,9  3,7  3,8  4,1  2,7  3,9  5,0 
Krom   mg/kg TS  ‐  ‐  61  59  73  76  65  77 

Koppar   mg/kg TS  70  23  24  22  27  32  38  58 
Järn   mg/kg TS  40400  21200  25400  39300  25700  10700  15900  17200 

Kvicksilver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 
Kalium   mg/kg TS  6100  5500  5500  5600  5800  5300  5300  5300 

Magnesium   mg/kg TS  8200  5700  5200  4900  5500  6000  5200  5600 
Mangan   mg/kg TS  350  260  250  250  260  310  500  390 

Molybden   mg/kg TS  4,9  4,6  5,3  5,7  5,6  5,3  5,1  4,8 
Natrium   mg/kg TS  21300  24300  24300  21900  21400  21400  29700  20400 
Nickel   mg/kg TS  29  22  24  24  22  19  19  21 

Bly   mg/kg TS  ‐  ‐  9,0  7,1  9,0  22  27  20 
Antimon   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,95  <0,98  <0,96  <0,96  <0,96  <0,97 

Selen   mg/kg TS  <0,96  <0,95  <0,95  <0,98  <096  <0,96  <0,96  <0,97 
Svavel   mg/kg TS  28700  26500  26400  30600  28900  24600  22300  20400 
Titan   mg/kg TS  150  79  95  140  95  41  59  72 

Vanadin   mg/kg TS  5,5  4,4  <9,5  6,6  4,7  <9,6  <9,6  <9,7 
Wolfram   mg/kg TS  5,1  1,8  1,2  1,3  1,1  1,2  1,4  1,4 

Zink   mg/kg TS  320  240  270  230  270  410  470  450 
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A.4 Rötrest Bruk 6 - Referens 

Provtagning 
datum 

  090316  090511  090608  090706  090810  090907  091005  091104 

Torrsubstans TS  %  3,0  3,4  2,9  2,5  2,6  3,4  5,2  4,4 
Glödförlust VS  % TS  78,9  82,2  82,2  84  84,6  85,6  82,7  80,7 
Kjeldahl kväve   % TS  5,0  5,0  6,2  8,0  8,5  8,2  5,4  5,5 

Ammoniumkväve  % TS  1,7  1,8  1,7  3,2  3,1  2,9  1,7  1,6 
Klorid  % TS  <1,7  2,9  2,4  18,4  2,7  2,6  1,5  1,8 
Fosfor  mg/kg TS  10700  7800  8600  12200  13200  12000  8300  7000 
Silver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,97  <1,00  <0,99  <0,98  <0,96  <0,96 

Aluminium   mg/kg TS  7300  7300  4500  2500  1900  1600  3900  3500 
Bor   mg/kg TS  420  450  440  440  360  340  310  310 

Kalcium   mg/kg TS  31100  24800  32400  28800  21900  21800  29900  30800 
Kadmium   mg/kg TS  ‐  ‐  4,9  5,9  5,3  6,3  6,7  9,8 

Kobolt   mg/kg TS  3,3  2,5  <2,4  1,6  1,6  <2,5  <2,4  <2,4 
Krom   mg/kg TS  ‐  ‐  18  17  9,8  8,9  13  15 

Koppar   mg/kg TS  81  46  75  95  120  140  120  180 
Järn   mg/kg TS  15000  20500  16200  16600  19700  16400  10100  11700 

Kvicksilver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 
Kalium   mg/kg TS  6000  5600  5800  6200  7200  6100  4400  4500 

Magnesium   mg/kg TS  3100  2300  5700  5400  3800  5900  8100  7900 
Mangan   mg/kg TS  10700  5700  4600  2700  1100  1000  5500  2700 

Molybden   mg/kg TS  3,3  2,0  2,8  2,8  2,7  2,5  2,6  2,9 
Natrium   mg/kg TS  24700  18300  17300  15500  18600  13100  11800  14900 
Nickel   mg/kg TS  12  7,8  9,9  9,1  6,6  5,0  5,5  6,9 

Bly   mg/kg TS  ‐  ‐  9,4  7,5  6,4  7,9  14  19 
Antimon   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,97  <1,00  <0,99  <0,98  <0,96  <0,96 

Selen   mg/kg TS  <0,97  <0,97  <0,97  <1,00  <0,99  <0,98  <0,96  <0,96 
Svavel   mg/kg TS  24700  23700  19400  21100  16400  15300  19300  20200 
Titan   mg/kg TS  44  27  23  17  20  21  21  27 

Vanadin   mg/kg TS  5,0  6,8  <9,7  4,3  5,0  <2,8  <9,6  <9,6 
Wolfram   mg/kg TS  2,4  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1 

Zink   mg/kg TS  500  340  570  590  530  890  1000  1400 

 

4 



VÄRMEFORSK 
   
 

A.5 Rötrest Bruk 6 - Enzym 

Provtagning 
datum 

  090316  090511  090608  090706  090810  090907  091005  091104 

Torrsubstans TS  %  2,8  3,3  2,8  2,5  2,5  3,3  5,3  4,2 
Glödförlust VS  % TS  78,9  81,9  84,6  83,3  84,3  85  79,8  78,2 
Kjeldahl kväve   % TS  3,6  5,2  6,4  8,0  8,4  7,9  5,5  5,5 

Ammoniumkväve  % TS  1,8  1,8  2,1  2,4  2,8  2,7  1,5  1,7 
Klorid  % TS  <1,8  3,0  2,9  <2,4  3,2  2,4  1,5  2,1 
Fosfor   mg/kg TS  10800  7500  8800  11100  13200  11900  5100  6800 
Silver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,97  <1,00  <0,99  <0,98  <0,96  <0,95 

Aluminium   mg/kg TS  7000  7000  4500  2400  1700  1600  2100  3300 
Bor   mg/kg TS  430  430  430  440  360  330  190  290 

Kalcium   mg/kg TS  31200  23700  31400  28800  20900  21700  18200  29600 
Kadmium   mg/kg TS  ‐  ‐  4,9  5,8  5,3  6,3  4,4  9,0 

Kobolt   mg/kg TS  3,5  2,6  <2,4  1,6  2,6  <2,4  <2,4  <2,4 
Krom   mg/kg TS  ‐  ‐  25  20  22  13  8,7  14 

Koppar   mg/kg TS  77  44  76  92  120  140  77  170 
Järn   mg/kg TS  15100  19400  16200  15500  19800  15200  6500  11600 

Kvicksilver   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 
Kalium   mg/kg TS  6000  5500  5700  6100  7400  5900  2900  4400 

Magnesium   mg/kg TS  3200  2300  5600  5300  3900  5800  4700  7900 
Mangan   mg/kg TS  10400  5500  4600  2500  1100  920  3200  2400 

Molybden   mg/kg TS  3,1  2,0  3,2  3,0  4,1  3,0  1,6  2,6 
Natrium   mg/kg TS  25800  18300  21600  17700  22000  19500  17100  33800 
Nickel   mg/kg TS  12  8,7  13  12  13  6,6  4,3  6,4 

Bly   mg/kg TS  ‐  ‐  9,6  7,2  6,3  6,8  8,9  17 
Antimon   mg/kg TS  ‐  ‐  <0,97  <1,00  <0,99  <0,98  <0,96  <0,95 

Selen   mg/kg TS  <0,97  <0,97  <0,97  <1,0  <0,99  <0,98  <0,96  <0,95 
Svavel   mg/kg TS  23700  22600  20500  21100  16500  14100  10200  20100 
Titan   mg/kg TS  42  27  23  18  19  22  12  25 

Vanadin   mg/kg TS  4,2  6,2  <9,7  4,4  5,4  <9,8  <9,6  <9,5 
Wolfram   mg/kg TS  2,3  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1  <1,1 

Zink   mg/kg TS  480  340  570  570  530  900  650  1300 
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A.6 Rötrest – fastfas/accept 

    Bruk 3 
Referens 

Bruk 3 
Enzym 

Bruk 6 
Referens 

Bruk 6 
Enzym  

Torrsubstans TS  %  8,2  8,2  9,0  8,5 
Glödförlust VS  % TS  80,2  77,8  83,3  81 
Kjeldahl kväve   % TS  10  9,9  5,2  5,1 

Ammoniumkväve  % TS  3,3  2,9  1,6  1,5 
Klorid  % TS  1,0  <0,6  1,1  1,2 
Fosfor   mg/kg TS  15100  15200  8800  9000 
Silver   mg/kg TS  2,5  2,3  <0,99  <0,98 

Aluminium   mg/kg TS  710  740  3800  3900 
Bor   mg/kg TS  140  140  260  270 

Kalcium   mg/kg TS  10200  10200  29600  29300 
Kadmium   mg/kg TS  16  16  7,3  7,4 

Kobolt   mg/kg TS  5,3  4,4  <2,5  <2,4 
Krom   mg/kg TS  75  76  12  16 

Koppar   mg/kg TS  44  45  140  140 
Järn   mg/kg TS  18300  18500  12000  11900 

Kvicksilver   mg/kg TS  0,26  0,12  0,16  0,36 
Kalium   mg/kg TS  4000  3800  3100  3000 

Magnesium   mg/kg TS  5800  5900  7400  7500 
Mangan   mg/kg TS  480  500  4400  4600 

Molybden   mg/kg TS  5,3  5,4  2,5  2,8 
Natrium   mg/kg TS  9200  20700  7300  22800 
Nickel   mg/kg TS  22  22  6,1  7,2 

Bly   mg/kg TS  30  30  14  15 
Antimon   mg/kg TS  <0,97  <0,98  <0,99  <0,98 

Selen   mg/kg TS  0,99  <0,98  <0,99  <0,98 
Svavel   mg/kg TS  24800  25000  20800  20600 
Titan   mg/kg TS  64  63  22  26 

Vanadin   mg/kg TS  <9,7  <9,8  <9,9  <9,8 
Wolfram   mg/kg TS  2,4  1,8  <1,1  1,2 

Zink   mg/kg TS  560  550  1100  1100 
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A.7 Rötrest – vattenfas/rejekt 

   
Bruk 3 

Referens 
Bruk 3 
Enzym 

Bruk 6 
Referens 

Bruk 6 
Enzym  

Suspenderande ämnen  mg/l  220  430  1300  1800 
Kjeldahl kväve  mg/l  2100  2100  830  940 

Totalkväve  mg/l  2600  2400  1200  1200 
Ammoniumkväve  mg/l  2000  2100  550  660 

Klorid  mg/l  190  200  900  900 
Fosfor   mg/l  140  130  55  59 
BOD7  mg/l  570  1100  1500  1500 
TOC  mg/l  1500  1600  690  1500 

Silver   mg/l  0,00061  0,00052  <0,0005  <0,0005 
Aluminium   mg/l  0,70  0,78  2,1  3,5 

Bor   mg/l  0,079  0,06  5,0  5,0 
Kalcium   mg/l  66  69  210  220 

Kadmium   mg/l  0,003  0,002  0,002  0,002 
Kobolt   mg/l  0,025  0,022  0,0066  0,0084 
Krom   mg/l  0,049  0,059  0,0088  0,021 

Koppar   mg/l  0,018  0,015  0,072  0,082 
Järn   mg/l  8,0  7,1  5,1  6,0 

Kvicksilver   mg/l  <0,0001  <0,0001  <0,0001  <0,0001 
Kalium   mg/l  240  250  170  190 

Magnesium   mg/l  5,3  5,6  35  37 
Mangan   mg/l  0,5  0,58  29  30 

Molybden   mg/l  0,011  0,01  0,0039  0,0063 
Natrium   mg/l  580  1400  450  1500 
Nickel)  mg/l  0,024  0,02  0,012  0,013 

Bly   mg/l  0,0064  0,0054  0,0045  0,0045 
Antimon   mg/l  <0,001  <0,001  <0,001  <0,001 

Selen   mg/l  <0,003  <0,003  <0,003  <0,003 
Svavel   mg/l  58  57  40  59 
Titan   mg/l  0,3  0,29  <0,05  <0,05 

Vanadin   mg/l  0,023  0,022  0,0055  0,008 
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B Bilaga 2 Scheman 20 tpd 

B.1 Slamrötning  
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B.2 Uppgradering 
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C Bilaga 3 Layout 20 tpd 
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D Bilaga 4 Scheman 7 tpd 

D.1 Slamrötning 
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D.2 Uppgradering 

 



VÄRMEFORSK 
   
 

E Bilaga 5 Layout 7 tpd 
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