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Abstract 

In this study, we have shown that pre-heating sludge from a waste water treatment plant 
can give a higher biogas production rate. However, pretreatment showed no effect on 
substrate from a biogas plant at the conditions tested in this study. The study has also 
shown that there is potential of using district heating in the biogas industry for thermal 
pretreatment of sludge.   
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Sammanfattning 

I denna rapport undersöks effekterna av att förbehandla substrat till en samrötnings-
anläggning och en rötkammare på avloppsreningsverk. Förbehandlingen sker med 
fjärrvärme av hög temperatur (80–110°C). Arbetshypotesen var att förbehandlingen 
ökar biogasutbytet samtidigt som kraven på hygienisering uppfylls. Idag sker 
uppvärmning av substrat mestadels genom att biogas eldas i en panna som värmer en 
hetvattenkrets. Genom att i stället värma substraten med fjärrvärme skulle all 
producerad biogas kunna uppgraderas till t.ex. drivmedelskvalitet. Samtidigt förloras 
ingen elproduktion i kraftvärmeprocessen genom att ånga förloras genom 
direktinjektering. Därmed skulle en ökad biogasproduktion med denna typ av 
förbehandling kunna ge klart bättre driftekonomi. För energibolagen kan denna 
förbehandling potentiellt utgöra en ny applikation för fjärrvärme.  

I denna studie har substrat från Uppsala biogasanläggning använts samt slam från 
Kungsängens avloppsreningsverk i Uppsala. Substrat förbehandlades på lab vid 
förbestämda uppehållstider (0,5–2 h) och temperaturer (60–100°C). Detta för att 
efterlikna förhållanden som kan uppstå vid fjärrvärmeförvärmning av substrat. Det 
förvärmda substratet rötades därefter och metanutbytet uppmättes och jämfördes mot ej 
förbehandlat substrat (referens). Analys av patogener genomfördes för att se om 
förvärmningen kunde vara lämplig metod för att klara lagstadgade hygieniseringskrav. 
Utöver detta genomfördes en systemanalys för att utvärdera om fjärrvärme som används 
som värmekälla kan ge ökad mängd såld biogas, dels genom det utökade utbytet, dels 
genom att biogas inte behöver brännas för att värma reaktorer. 

I studien genomfördes ett flertal försök. Utrötningsförsök av substrat från Uppsala 
biogasanläggning gav inte någon ökning av varken metanpotentialen eller 
omsättningshastighet vid förbehandling vid 100°C i en timme; därför gjordes inga 
vidare studier på detta substrat. För slam från Uppsala avloppsreningsverk gav två 
betingelser ökning av metanpotentialen med förbehandling: 

• Behandling vid ca 100°C (1 h) gav en signifikant ökning av metanpotentialen: 
15 % i N-ml CH4/g VS och 28 % i N-ml CH4/g våtvikt.  

• Behandling vid 85°C (1 h) resulterade i en tendens (men ej signifikant) till ökad 
metanpotential på 11 % i N-ml CH4/g VS och 7 % i N-ml CH4/g våtvikt jämfört 
med obehandlat slam.  

Förutom en högre metanpotential motsvarade behandlingarna vid 85°C också de 
hygieniseringskrav som gäller för biogödsel enligt ABP-lagstiftningen. 

Energimässigt pekar våra resultat mot att en förbehandling av substraten innan 
rötning leder till en ökad metanproduktionshastighet (för uppehållstider kring 16 dygn) 
med praktiskt taget oförändrat värmebehov.  

Den största osäkerheten i studien är att det studerade slammet är så heterogent att det 
är svårt att ge tydliga siffror för förbehandlingens effektivitet. Målet för detta arbete var 
att ge en uppfattning om hur värmebehandling vid olika temperaturer och 
behandlingstider kan påverka metanpotentialen. Men för att statistiskt säkerställa 
resultaten behövs fler replikat av samma slam undersökas. 
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Executive Summary  

Introduction 

Biogas can be formed from the anaerobic degradation of organic residues coming from 
household, industry and agriculture. In order for the process to be interesting the biogas 
plants must optimize their processes. It is often observed that biogas production can be 
limited by the low availability of the nutrients. Pretreatment, as heating, of the 
substrates have shown to be an alternative to disrupt the carbon structures and make 
them more available for biological processes. 
 
Carrère, et. al. [1] has recently summarized information about techniques for pre-
treating sludge. Thermal biological pretreatment can be effective in increasing the 
biogas potential. An increase of 50% of the biogas production was observed when 
hyperthermophilic aerobic reactors (65°C, hydraulic retention time 2.8 days) were used 
as a first step follow by anaerobic digestion [2]. No studies using higher temperatures or 
shorter treatment times have been reported. 
 
Battimelli et. al. [3] studied saponification of slaughter house wastes to increase biogas 
potential. The pre-treatment was performed at different temperatures (60, 120 and 
150°C in 3 hours) and showed that the availability of the substrate increased as well as 
the biogas potential. No controls without NaOH were included. 
 
Thermal pre-treatment (at 100°C or higher) is used to enhance the dewaterability of 
sludge. It can promote the partial solubilisation of the sludge and enhance also the 
biogas production. The same effect is expected for other type of substrates. 
 
This report examines the effect of pre-treating biogas substrates for co-digestion 
(Uppsala biogas plant, UBP) and waste water treatment (Uppsala waste water treatment 
plant, UWW) facilities at high temperatures (80-110°C) using district heating. The 
working hypothesis is that pre-treatment will both increase the biogas yield and satisfy 
the requirements for sanitation.  
 
Today, the heating of the substrate is mostly done by burning biogas in a boiler that 
heats a hot water circuit. By instead heating the substrate with district heating, all the 
biogas produced can be upgraded for fuel purposes. Also, no electricity will be lost in 
the heat power process, and no steam will be lost by direct injection. Thus, such an 
increase in biogas production could provide a much better operating economy.  

Material and Methods 

The work has been performed in three steps, Trial 1, Trial 2 and Trial 3 as it is shown in 
Table i. 

The substrates in each of the trials were taken at different sampling occasions and 
therefore the results cannot be compared with each other.  
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Table i. Experimental design 
 Trial 1 Trial 2 Trial 3 

System Open Close Close 

Temperature (°C) 70 and 100 100 60, 70 and 85 

Time (h) 1 1 0.5, 1 and 2 

Substrate UBP 
UWW 

UBP 
UWW 

UWW 

Batch digestion UBP – 55°C 
UWW- 37°C 

UBP – 55°C 
UWW- 37°C 

UWW- 37°C 

Determination of dry solids (DS) and organic matter content (VS) were done at the 
laboratory before and after the pretreatments. 

Substrates were pre-treated at laboratory conditions at predetermined temperatures (60–
100°C) and pre-treatment times (0.5-2 h). This was to mimic conditions that can occur 
when district heating is used to pre-treat substrates. The pre-treated substrates were then 
digested at anaerobic conditions and the methane yields were measured and compared 
to control substrates without pre-treatment.  

Pathogens analyses were also performed to evaluate if the pre-treatments could meet the 
demands of sanitation of the actual legislation. 

In addition, a system analysis was performed to evaluate if the use of district heating for 
pre-treatment can give higher production of biogas for purchase, partly by increasing 
the potential from the substrate and partly by it no longer be used to heat the reactors. 

Results 

Trial 1 

Some important observations from Trial 1: 
• The pre-treatment system was not effective and shows that there was a weight 

loss of approximately 20% in all treatments.  
• No significant differences were observed between pre-treated and untreated 

samples from UBP and UWW with respect to biogas potential (data not shown). 
And due to problems with the gas chromatography equipment no methane 
determinations were able to be done and were only expressed as N-mL biogas/g 
VS. 

• The results from this trial were not reliable. 

Trial 2 

Some important observations from Trial 2: 
• The pretreatment system was effective with less than 1% of weight losses. 
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• No effects of the pre-treatments were observed in the samples from UBP 
(Table ii). 

• Sludge from the UWW showed a 15% increase (at day 20) in methane potential 
after pre-treatment at 100°C and 1 hour (Table iii).  

• The reference group suggested continuing with the project but just with sludge 
from UWW. 

Table ii. Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS), and methane concentration 
at different time points. Substrate from Uppsala biogas plant (thermophilic). 
Trial 2. 

  N-ml CH4/g VS CH4  

  20 d 31 d 37 d (%) 

UBfh Untreated 571 ± 66 620 ± 65 620 ± 66 57± 1 

UB-100 100°C-1 h 496 ± 22 535 ± 31 539± 31 58± 1 

 
Table iii. Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS), percentage of the maximal 

methane potential and methane concentration under different time points. 
Substrate from Uppsala waste water treatment plant (mesophilic). Trial 2 

  N-ml CH4/g VS CH4  

  20 d 31 d 54 d (%) 

UReav Untreated 274 ± 3 295 ± 3 317 ± 3 55± 1 

UR-100 100°C- 1 h 314 ± 8 339 ± 9 367± 8 55± 1 

 

Trial 3 

Table iv shows that there is a tendency of higher methane potential, early during the first 
16 days of incubation, in some of the treated samples compared to the untreated. 
However, the differences were not significant. The best results were observed in the 
treatment V8-85°C.1 h where the methane potential (expressed as N-ml CH4/g VS) 
increased by 11%.  
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Table iv. Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS),percent of the maximal methane 

potential and methane concentration under different time points. Substrate from 
Uppsala waste water treatment plant. Trial 3 

  N-ml CH4/g VS CH4 (%) 

  16 d 28 d 63 d  

V1 Untreated 210 ± 9 253 ± 10 287 ± 9 57±5 

V2 60°C-0.5 h 225 ± 8 253 ± 6 289 ± 3 56±6 

V3 60°C-1.0 h 222 ± 16 252 ± 17 284 ± 16 56±10 

V4 60°C-2.0 h 197 ± 18 225 ± 19 251 ± 15 55±7 

V5 70°C-0.5 h 226 ± 19 257 ± 20 297 ± 15 56±5 

V6 70°C-1.0 h 211 ± 8 242 ± 8 269 ± 8 60±5 

V7 85°C-0.5 h 214 ± 9 231 ± 8 264 ± 9 55±6 

V8 85°C-1.0 h 233 ± 16 251 ± 18 277 ± 20 57±2 

V9 85°C-2.0 h 220 ± 24 238 ± 20 270 ± 21 51±10 

 

Pathogens 

Reference samples and prepared samples were analyzed for Salmonella, Enterococci 
and E. coli to see if the pre-treatment was sufficient to meet the requirements for 
sanitation. It is not clear if the pre-treatment method meets the requirements of the 
Environmental Protection Agency's proposed regulation for wastewater fractions for 
Enterococci [4]. All analytical results in this study were analyzed by method NMKL1 (a 
method used for analysis of digestate from biogas plant) and were then reported as 
CFU/g DW (Table v). The results suggest that only sample V8 (85°C-1.0 h) meets the 
requirements for Enterococci. However, these results are very uncertain, since analysis 
of the heterogeneous sewage sludge probably would require dilution and 
homogenization of the sample before analysis. 
  

                                                 
1 Standard methods published by NMKL (Nordic Committee on Food, National Veterinary Institute, 
Oslo, Norway). 

viii 



VÄRMEFORSK 
   
 

 
 
Table v. Bacterial count and Salmonella prevalence (per gram dry weight, DW). 

   Results, viable counts 

 

Salmonella test 
(MSRV) 

  DW 
(%) 

Thermo-
tolerant 
coliform 
bacteria 

[CFU/g DS] 

Presumptive 
E. coli 

 
 

[CFU/g DW] 

Enterococci 
 
 
 

[CFU/g DW] 

Salmonella 
 
 

[absent in 25 g 
wet weight]  

V1 untreated 3.9 3,113,617 3,113,617 36,326 detected 

V2 60°C-0.5 h 3.5 3,700,224 3,700,224 <2846 detected 

V3 60°C-1.0 h 3.4 822,177 411,089 <2936 undetected 

V4 60°C-2.0 h 3.4 4,411,765 4,411,765 <2941 detected 

V5 70°C-0.5 h 3.4 <290 <290 <2901 undetected 

V6 70°C-1.0 h 3.7 <269 <269 <2688 undetected 

V7 85°C-0.5 h 3.8 <262 <262 <2623 undetected 

V8 85°C-1.0 h 3.7 <267 <267 <267 undetected 

V9 85°C-2.0 h 3.8 <263 <263 <2627 undetected 

Energy analysis 

An energy balance model was developed in Excel using the results from the laboratory 
experiments. The model was adapted to the pretreatment temperatures 100°C and 85°C 
(1 h of pretreatment) in Trial 2 and 3, respectively. The energy balances from the 
pretreatment cases was then compared with two different reference cases since the 
pretreated sludge was collected at two different occasions.  
 
The results are indicating that pretreatment of sludge before digestion leads to increased 
methane production rate with virtually unaltered heat demand. This is mainly due to the 
heat recovery system The temperature level is however increased compared to what is 
needed for heating to the digestion temperature. More tests are needed to verify the 
results since the sample sludge were heterogeneous which yields high variations in the 
results. In some cases, the lab results were difficult to interpret, but for the selected 
pretreatment temperatures in the energy analysis (85 °C and 98 °C) it appears to be 
advantageous with the higher pretreatment temperature. Moreover, it is important that 
the pretreatment time is not too long. The greatest uncertainties for future plant design 
are the variations in the substrate into the plant. It is also important to note that the 
results at 85°C and 98°C are not fully comparable since Trial 2 and 3 are based on 
substrate samples at two different occasions. 
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Conclusions 

Several trials were performed and the two best results were obtained with sludge from 
Uppsala wastewater treatment plant:  

• Pre-treatment at 100°C and 1 hour gave a methane potential increase of 15 % as 
N-ml CH4/g VS or 28 % i N-ml CH4/g wet weight compared to untreated sludge. 

• Pre-treatment at a lower temperature (85°C-1h) gave a methane potential 
increase of 11 % as N-ml CH4/g VS or 7 % i N-ml CH4/g wet weight compared 
to untreated sludge. 
 

In addition, the pre-treatment at 85°C satisfies the sanitation demands of the actual 
legislation (biogödsel and ABP). The same result is expected for the pre-treatment at 
100°C, however, no pathogen analysis of this sample was performed. However, 
pretreatment of the substrate from the Uppsala biogas plant showed no effect on the 
methane potential.  
 
The system analysis shows, that pre-treatment of substrates prior to digestion leads to an 
increase in methane production for purchase with virtually unchanged heat demands. 
However, more tests are needed to ensure the reliability of the results. Optimization of 
the pre-treatment time and temperature is necessary. 
 
In conclusion, the results show that there is a need for additional testing and 
optimization of pre-treatment to ensure the reliability of the results. In some cases, the 
lab results were difficult to interpret, but for the selected pretreatment temperatures in 
the system analysis (85°C and 98°C) it appears to be advantageous with the higher 
pretreatment temperature. Moreover, it is important that the pretreatment time is not too 
long. The greatest uncertainties for future plant design are the variations in the substrate 
into the plant. It is also important to keep in mind that the results at 85°C and 98°C are 
not fully comparable since Trial 2 and 3 are based on substrate samples at two different 
occasions. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Biogas produceras bland annat vid anaerob biologisk nedbrytning av biologiskt avfall 
från hushåll, industri och lantbruket. För att göra processen ekonomiskt intressant, 
måste biogasanläggningarna drivas effektivt, d.v.s. med maximal belastning och 
optimerad produktion. Att erhålla en ökad mängd biogas ur samma mängd substrat kan 
vara av avgörande ekonomisk betydelse. Ett sätt att uppnå detta är att förbehandla 
substraten, vilket idag är ett område där mer kunskap behövs. 

Beroende på substratets ursprung och om biogasanläggningen är en 
samrötningsanläggning eller ett avloppsreningsverk ställs olika krav på smittskydd. 
Förbehandling/bearbetning av substrat till samrötningsanläggningar har två 
huvudsyften, dels att avdöda patogener och dels att förbehandla substratet så att det blir 
mer tillgängligt för de mikroorganismer som omvandlar materialet till biogas. I 
Animaliska biproduktslagstiftningen (ABP-lagstiftningen) [1][2], anges att bearbetning 
(hygienisering) skall ske under minst en timme vid 70°C samt att substratet ska ha en 
maximal partikelstorlek på 12 mm. Undantag från detta kan ske genom att förbehandla 
substratet vid lägre temperatur, men under längre tid. För att verifiera att vald 
hygieniseringsmetod är fullgod ska antalet indikatormikroorganismer av Escherichia 
coli och/eller Enterokocker efter hygienisering ha reduceras med en faktor 4·log10. 

Idag finns det ingen lagstiftning för att säkerställa smittskyddet på ett 
avloppsreningsverk avseende dess slamhantering. För de avloppsreningsverk vilka har 
valt att certifiera sin slamproduktion enligt Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ 
– Återvunnen Växtnäring, utgåva 2.1 [3] finns dock krav på att slammet ska vara 
hygieniserat. De metoder som idag är godkända enligt REVAQ är långtidslagring under 
minst sex månader, termofil rötning med en uppehållstid på minst två timmar i 
rötkammaren eller kalkning med bränd eller släckt kalk. Andra metoder kan också 
tillämpas. Naturvårdsverkets har tagit fram ett förslag på ny förordning för användning 
av avloppsfraktioner [4] (nya slamförordningen) och här ställs krav på att allt 
avloppsslam ska vara hygieniserat. De hygieniserings-/behandlingsmetoder som föreslås 
för behandling av avloppsslam i förslaget redovisas i Tabell 1. Här redovisas 
temperatur, pH och specifika förutsättningar för respektive metod. Ytterligare föreslås 
att slammet ska klassas som A- eller B-slam beroende på vilket sätt det blivit 
hygieniserat.  
 
A-klassat slam kommer då att härröra från slutna kontrollerade processer vilka bedrivs 
vid temperaturer över 50°C och kan därmed tillämpas inom fler användningsområden.  
B-klassat slam härrör från öppna processer vilka inte är lika kontrollerade och 
genomförs vid lägre temperaturer men under längre tid. B-klassat slam medför ett 
snävare användningsområde. Enligt förslaget får slam som har behandlas enligt klass A, 
efter utförd hygienisering, inte innehålla mer än 1000 CFU/g TS, gäller för 
Enterokocker och Escherichia coli. Salmonella får inte förekomma i 25 g våtvikt [4]. 
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Tabell 1. Behandlingsmetoder enligt klass A och B för hygienisering av slam enligt 

Naturvårdsverkets ”Förslag till förordning för avloppsfraktioner” [4]. 

Table 1. Treatment methods according to class A and B for hygienisation of sludge according to 
“Proposal for a regulation for sewage fractions” from the Swedish Environmental 
Protection Agency [4] 

Klass  Behandlingsmetod Parametrar som ska 
uppfyllas  

Förutsättningar  

A  Termisk torkning  80 °C under 10 min  Allt material ska 
uppnå angiven 
temperatur.  
Fuktighet < 10 %  

A  Pastörisering  70 °C under 60 min  Allt material ska 
uppnå angiven 
temperatur.  

A  Termofil rötning och  
Våtkompostering  

a. 52 °C under 10 h  
b. 55 °C under 6 h  
b. 60 °C under 2,5 h 

Allt material ska 
uppnå angiven 
temperatur.  
Minsta 
hydrauliska 
uppehållstid:  
7 dygn vid minst 
52 °C  

A  Kalkbehandling (osläckt kalk)  pH: 12 samt  
55 °C under 2 h  

Allt material ska 
uppnå angiven 
temperatur och 
pH.  

B  Kalkbehandling (släckt kalk)  pH 12 under 3 
månader  

Allt material ska 
uppnå angivet pH-
värde.  

B  Behandling i vass- eller torkbädd 1 år utan tillförsel av nytt slam  
B  Lagring  1 år utan tillförsel av nytt slam  
 
Ett sätt att förbehandla substrat till en biogasanläggning, oavsett om det är en 
samrötningsanläggning eller ett avloppsreningsverk som har rötkammare, och samtidigt 
uppfylla kraven på hygienisering, är att använda fjärrvärme av hög temperatur  
(80-110⁰C). Idag sker uppvärmning av substrat mestadels genom att biogas eldas i en 
panna och värmer en hetvattenkrets. Genom att värma substraten med fjärrvärme skulle 
all producerad biogas kunna uppgraderas till t.ex. drivmedelskvalitet. Samtidigt förloras 
ingen elproduktion i kraftvärmeprocessen, och ingen ånga förloras genom 
direktinjektering. Därmed skulle en ökad biogasproduktion med denna typ av 
förbehandling kunna ge klart bättre driftekonomi. Detta beror till stor del på att man inte 
tappar gröna certifikat för elproduktion samt att mängden säljbar biogas ökar. 
Lönsamheten av denna lösning beror på kostnaden för fjärrvärme, samt den ökning av 
biogasproduktion som kan resultera av förbehandling. För energibolagen kan denna 
förbehandling potentiellt utgöra en ny applikation för fjärrvärme. 
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Förbehandlas substratet kan det också leda till partiell solubilisering av slam som kan 
förbättra rötningen. Samma effekt kan förväntas för andra typer av substrat. Idén som 
presenteras i detta projekt kan visa att genom att tillämpa enkla metoder kan det vara 
möjligt att öka metanpotentialen av substrat och slam som används vid en 
biogasanläggning respektive avloppsreningsverk.  
 
I denna studie har substrat från Uppsala biogasanläggning använts samt slam från 
Kungsängens avloppsreningsverk i Uppsala. De två anläggningarna beskrivs nedan: 
 

1. Uppsala biogasanläggning 
Substrat till Uppsala biogasanläggning är framförallt biologiskt avfall från hushåll, 
storkök och restauranger och butiker och slakteriavfall. Anläggningen förbehandlar och 
hygieniserar innan substraten rötas i en termofil process (55°C). Biogasanläggningen är 
certifierad enligt SPCR 120 Biogödsel, Certifierad Återvinning. 
 

2. Uppsala avloppsreningsverk, Kungsängsverket  
Förutom avloppsvatten tar Kungsängsverket emot slam från enskilda 
avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare och slam från mindre reningsverk. Vid 
Kungsängsverket rötas slammet i en mesofil process (37°C). Det rötade slammet 
används som täckmaterial på en avfallsanläggning. Slammet används inte inom 
jordbruket men Kungsängsverket har som ambition att certifieras enligt REVAQ – 
Återvunnen växtnäring.   
 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

Ett sätt att förbehandla substrat är att använda fjärrvärme av hög temperatur (80–
110°C). Generellt sett är årsvariationerna för fjärrvärmetemperaturen 70–105°C i de 
kallaste delarna av näten, vilket betyder att fjärrvärmeleveransen måste designas så att 
åtminstone 80°C levereras in till förbehandlingen. Under sommarmånaderna behöver 
extra planering göras för att säkerställa att temperaturen på levererad värme är 
tillräcklig. 

I ett projekt utfört inom Waste Refinery [5] har SP, JTI och Högskolan i Borås visat att 
svårrötade fraktioner kan hydrolyseras med ånga av 190–220°C med förhöjd 
biogasproduktion som följd. Studien har visat att den ökade biogasproduktionen ger ett 
positivt bidrag som överstiger energiinsatsen för den tillsatta ångan. I det projektet har 
dock inte tagits hänsyn till ökade kostnader för behandling av matarvatten eller förlorad 
elproduktion genom att ångan ej leds genom ångturbinen. 

Lundkvist har visat i rapporten ”Fjärrvärme för utökad biogasproduktion” [6] hur de 
energitekniska sambanden hänger ihop för biogasproduktion med fjärrvärme som 
uppvärmningskälla. För ett medelstort (100 000 pe) avloppsreningsverk (mesofil 
rötning) uppgår värmeenergibehovet till ca 1350–2100 MWh/år som genom inkoppling 
av fjärrvärme kan ersätta 0,23–0,36 miljoner Nm3 internt eldad rågas. 
Täckningsbidraget uppskattas idag till ca 270–320 kr/MWh vilket ger en årlig besparing 
på i medeltal ca 460–540 kkr/år. Lundkvist behandlade dock inte effekten av att en 
förhöjd förbehandlingstemperatur kan öka biogasproduktionen. 
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Persson har gjort en sammanställning av förbehandling av avloppsslam som visar att 
flertalet försök med rötning med ett inledande hydrolyssteg som gjorts med substrat 
som avloppsslam, biologiskt avfall och nötgödsel gett fördelar i form av exempelvis 
högre metanutbyte, ökad nedbrytningsgrad och/eller ökad behandlingskapacitet. 
Resultatet av litteraturstudien visar att en ökning av processtemperaturen upp till  
ca 55°C i de flesta fall ger en snabbare hydrolyshastighet för avloppsslam [7]. 

I Värmeforskprojektet ”Optimering och teknisk/ekonomisk utvärdering av biogas-
produktion från bioslam från massa-/pappersbruk” [8], har biogasproduktion av slam 
från pappers- och massaanläggningar studerats, men inte heller där har man studerat 
förbehandling på det sätt som vi föreslår. Två olika förbehandlingstekniker har 
utvärderats: ultraljud och enzymtillsats. 

Däremot har vi inte funnit i litteraturen någon som har försökt med ”mild hydrolys” vid 
temperaturintervallet 80–110°C. 

Endast ett fåtal studier behandlar förvärmning av substrat.  
 
Carrère, et. al., 2010 har nyligen granskat några tekniker som används som 
förbehandling av slam för rötning. Det visade sig att termisk biologisk behandling kan 
vara effektiv för att öka biogaspotentialen [9]. Hasegawa, S. et al. rapporterade en 
ökning med 50 % av biogasproduktionen i en hypertermofil aerob reaktor (65°C, HRT 
2,8 dygn) som det första steget i en process med en anaerob rötkammare som det andra 
steget.  Inga studier utfördes dock vid högre temperaturer eller kortare 
förbehandlingstider [10].  
 
Battimelli et. al. undersökte effekten av termokemisk förbehandling med förtvålning 
(tillsats av NaOH) av slakteriavfall för att öka biogaspotentialen [11]. Förbehandlingen 
gjordes vid olika temperaturer (60, 120 och 150°C i 3 timmar). Förbehandlat avfall 
uppvisade förbättrad biologisk nedbrytning, vilket indikerar en initialt förbättrad 
biotillgänglighet. Kontroller utan tillsats av NaOH inkluderades dock inte i studien.  

1.3 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

Denna forskning har tvådelat intresse, dels kan den bidra till kunskap om behovet av 
förbehandling av slam. Dels ger den en första inblick i möjligheten att använda 
fjärrvärme för att termiskt förbehandla slam. Genom att studera förbehandling vid olika 
temperaturer och uppehållstider ger forskningsuppgiften möjlighet att visa vilka de 
optimala driftsbetingelserna för förbehandling av substrat för ökad biogasproduktion är 
avseende temperatur och uppehållstid. 
 

1.4 Mål och målgrupp 

Det finns två mål med projektet, dels att studera alternativ användning av fjärrvärme 
och dels att undersöka huruvida en förhöjd förbehandlingstemperatur kan leda till högre 
biogasproduktion och därmed högre grad av utrötning eller högre omsättningshastighet. 

4 



VÄRMEFORSK 
   
 

Målgruppen är fjärrvärmeproducenter, avloppsreningsverk och biogasproducenter vilka 
alla kan dra nytta av resultaten. 

1.5 Avgränsningar och förutsättningar 

Projektet har utförts genom labbförsök, inga försök i fullskala har genomförts. 
 
Under projektets genomförande publicerades ny lagstiftning avseende smittskydd och 
animaliska biprodukter. Den nya lagstiftningen har tagits i beaktande.  
 
Systemanalysen är ej likvärdig med en livscykelanalys (LCA) utan är en termisk 
energianalys. Någon ekonomisk analys har inte genomförts. 
 

1.6 Avgränsningar och förutsättningar för systemanalysen 

Ansatsen i detta projekt är att en ökad temperatur vid förbehandling av slam kan leda till 
ett ökat biogasutbyte. Genom att använda fjärrvärme som värmekälla skulle mängden 
såld biogas kunna ökas, dels genom det utökade utbytet, dels genom att biogas inte 
behöver brännas för att värma reaktorer.  
 
I energianalysen har inget pumparbete tagits hänsyn till i modellerna och inga 
strålningseffekter har inkluderats i energiförlusterna från förbehandlingstanken och 
rötkammaren. Energiförlusterna har uppskattats som konvektion och ledning genom 
tankväggarna. Ingen egenproduktion av värme har antagits i rötkammaren, exempelvis 
genom exoterma reaktioner. 
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2 Material och metoder 

2.1 Försöksplanering 

Arbetet har utförts i tre etapper, Försök 1, 2 och 3. 
Ursprungligen föreslog projektgruppen följande förbehandlingar: 

• Temperaturer: 70, 80, 90, 100°C och kontroll utan förbehandling 
• Substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala reningsverk 
• Förbehandlingstider: 0.5 och 1 h 

Avsikten var att utföra hela försöket med substrat hämtat vid ett tillfälle och att undvika 
substratvariation. Senare togs dock följande beslut för varje etapp/försök. 

Försök 1 
• Temperatur: 70, 100°C och kontroll utan förbehandling 
• Substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala reningsverk  
• Förbehandlingstid: 1 h 
• Satsvisa utrötningar: Uppsala biogassubstrat rötas termofilt och med ymp från 

biogasanläggningen. Uppsala reningsverkssubstrat rötas mesofilt och med ymp 
från reningsverket. 

Ett öppet förvärmningssystem användes. 
Om etapp 1 skulle ge bra resultat skulle etapp 2 utföras. Ingen energianalys skulle ingå i 
etapp 1. 

Försök 2  
Då viktförluster på ca 20 % identifierats från Försök 1 beslutades att JTI skulle 
genomföra tester med en annan typ av förvärmningsutrustning innan man gick vidare. 
Tester utfördes enligt följande: 

• Temperatur: 100°C och kontroll utan förbehandling 
• Substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala reningsverk  
• Förbehandlingstid: 1 h 
• Satsvisa utrötningar: Uppsala biogasanläggningssubstrat rötas termofilt och med 

ymp från biogasanläggningen. Uppsala reningsverkssubstrat rötas mesofilt och 
med ymp från reningsverket. 

Ett slutet förvärmningssystem användes. 

Försök 3 
Uppvärmningssystemet visade sig vara effektivt med mindre än 1% viktförlust. 
Substratet från Uppsala biogasanläggning visade inte en ökning i metanpotentialen. 
Därför beslutades att utföra Försök 3 enligt följande: 

• Temperatur: 60, 70, 85°C och kontroll utan förbehandling 
• Substrat från Uppsala reningsverk  
• Förbehandlingstid:  

0,5; 1 och 2 timmar för 60 och 85°C förbehandlingar 
0,5 och 1 h för 70°C förbehandlingar 
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• Satsvisa utrötningar: Uppsala reningsverkssubstrat rötas mesofilt och med ymp 
från reningsverket. 

Vid varje försökstillfälle hämtades nya substrat från respektive anläggning och därför 
har varje försök ett eget kontrollprov vilket inte har förbehandlats. 

2.2 Substrat 

Försök 1 
Substrat och ymp hämtades från Uppsala biogasanläggning och Uppsala 
avloppsreningsverk. Substrat (en slurry av matavfall, slakteriavfall mm) från Uppsala 
biogasanläggning togs ut vid två punkter på anläggningen, före respektive efter 
anläggningens hygieniseringstank, se  
Figur 1. 
 

 

Figur 1. Uppsala biogasanläggning - Provtagningspunkter. 

Figure 1. Uppsala biogas plant – Sampling points. 

Hyg. 

Bioreaktor Före  
hygienisering 

Efter
hygienisering 

Provtagningspunkter

 
Avloppsslam från Uppsala reningsverk togs även det ut vid två punkter på 
reningsverket. Provuttagen bestod dels av oavvattnat slam och dels avvattnat slam efter 
en mekanisk förtjockare, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Uppsala reningsverk – Provtagningspunkter. 

Figure 2. Uppsala waste water treatment plant – Sampling points. 
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Proverna analyserades med avseende på torrsubstans (TS) och glödförlust (VS) 
resultaten redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala reningsverk – TS och VS-halter 
– Försök 1. 

Table 2. Substrate from Uppsala biogas plant and Uppsala waste water treatment plant – total 
solids (TS) and volatile solids (VS) concentrations – Trial 1. 

Anläggning Provtagningspunkt Beteckning TS VS TS VS 
   % % sa sa 
Uppsala Biogasanläggning Före hygienisiering UBfh 10,3 9,3 0,05 0,05 
 Efter hygienisering UBeh 9,7 8,7 0,01 0,02 
Uppsala reningsverk Efter avvattning UReav 4,9 3,8 0,04 0,05 
 Före avvatnning URfav 1,8 1,2 0,03 0,01 

sa= standardavvikelse (sa =standard deviation) 

 
Försök 2 
Substrat hämtades från Uppsala biogasanläggning och Uppsala avloppsreningsverk från 
samma punkter som i Försök 1, se Figur 1 och Figur 2. Alla substrat analyserades med 
avseende på TS och VS, se Tabell 2. 

Tabell 3. Substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala reningsverk – TS och VS-halter 
– Försök 2. 

Table 3. Substrate from Uppsala biogas plant and Uppsala waste water treatment plant – total 
solids (TS) and volatile solids (VS) concentrations – Trial 2. 

Anläggning Provtagningspunkt Beteckning TS VS TS VS 
   % % sa sa 
Uppsala Biogasanläggning Före hygienisiering UBfh 15,0 13,4 0,9 0,4 
 Efter hygienisering UBeh 14,7 13,2 0,4 0,4 
Uppsala reningsverk Efter avvattning UReav 6,2 4,5 0,06 0,01 
 Före avvattning URfav 2,7 1,8 0 0,03 

sa= standardavvikelse (sa =standard deviation) 

Försök 3 
Substratet hämtades från Uppsala reningsverk. I de tidigare försöken (Försök 1 och 2) 
togs slammet ut före och efter avvattning. Vid dessa försök bestod slammet av en 
blandning av primärslam (ca 70 % TS) och bioslam (ca 30 % TS). När Försök 3 
startades hade Uppsala reningsverk ändrat sin process så att primär- och bioslam rötades 
var för sig, provtagningspunkter för Försök 3 redovisas i Figur 3. 
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Provtagningspunkter 

Förtjockat 
Gravim. 
Slam‐

förtjockare 

slam
Primärslam 

Bioslam 

Bioreaktor 1 

Vatten

Polymer

Gravim. 
Slam‐

förtjockare 

Mekanisk 
Slam‐

förtjockare Bioreaktor 2 

 
Figur 3 Uppsala reningsverk – Provtagningspunkter – Försök 3 

Figure 3 Uppsala waste water treatment plant – Sampling points – Trial 3 

Vatten

 

I Försök 3 togs primär- och bioslam ut separat, de båda slammen blandades sedan på 
labbet i samma förhållande som vid Försök 1 och 2 (70 % respektive 30 % TS). 
TS och VS-halterna avseende Försök 3 visas i Tabell 4. 

Tabell 4 Slam från Uppsala reningsverk – TS och VS-halter – Försök 3 

Table 4 Sludge from Uppsala waste water treatment plant – TS and VS concentrations – Trial 3 

TS VS TS VS 
(%) (%) Sa sa 

Primärslam 3,3 2,3 0,06 0,04 
Bioslam 6,6 4,8 0,02 0,01 
Blandslam 3,9 2,7 0,03 0,02 
sa= standardavvikelse (sa= standard deviation) 

2.3 Förbehandling och utrustning 

Försök 1 
Försöksuppställningen under etapp 1 visas i Figur 4. Två olika värmekällor användes 
för de olika temperaturintervallen. Temperaturförloppet registrerades med hjälp av en 
digital termometer2. 
 

                                                 
2 RTD termometer SE-376 
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a) 

 

b) 

 
 
Figur 4 Öppet förbehandlingssystem med olika värmekällor 

Figure 4 Open pre-treatment system with different heat sources 

 
Cirka 4 kg substrat användes vid varje förbehandling. Vikt, TS och VS-halt mättes vid 
JTI Biogaslabb före och efter förvärmningen. En annan del av proverna centrifugerades 
och filtrerades3. Ur vätskefasen analyserades sedan löst total kol (TOC), organiskt 
kväve (org-N), fett, ammoniumkväve (NH4-N) och totalkväve (tot-N), dessa prover 
analyserades vid Agrilab AB, Uppsala. 

Försök 2 och 3 
Baserat på erfarenheterna i Försök 1 undersöktes en annan typ av 
förvärmningsutrustning. I systemet kondenserades flyktiga ämnen och fördes tillbaka 
till förbehandlingskärlet. Genom detta förfarande förlorades inga flyktiga ämnen till 
omgivningen. Försöksuppställningen under etapp 2 och 3 visas i Figur 5. Två olika 
värmekällor användes för de olika temperaturintervallen. Temperaturförloppet 
registrerades med hjälp av en digital termometer som vid Försök 1. Liksom i Försök 1 
användes ca 4 kg substrat vid varje förbehandling och vikt, TS och VS-halt mättes före 
och efter förvärmningen.  
  

                                                 
3 Filterpapper nr 3 användes vid filtreringen. 
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a) b) 

 
 

Figur 5. Slutet förbehandlingssystem med olika värmekällor. 

Figure 5. Closed pre-treatment system with different heat sources. 

 

2.4 Satsvisa utrötningar 

De satsvisa utrötningarna utfördes i 1 l-flaskor. Proverna från Uppsala biogasanläggning 
rötades termofilt (55°C) och proverna från Uppsala reningsverk rötades mesofilt (37ºC) 
med ymp från respektive anläggning. Flaskorna fylldes med 700 ml (ymp + substrat + 
vatten) och belastades med 4,0 g VS/l av respektive substrat och 8,0 g VS/l av ymp. 
Försöksflaskorna placerades på skakbord i ett termostaterat rum. Försöken utfördes med 
tre replikat för varje behandling. I försöket ingick också tre replikat med respektive ymp 
för att kunna räkna bort ympens bidrag till gasbildningen. 

Gasproduktionen beräknades genom att trycket i flaskorna mättes med en digital 
tryckmätare4 utrustad med en trycksensor5. Trycket konverterades därefter till normal 
gasvolym (1 atm och 0 °C). Gasprover togs ut och analyserades i en gaskromatograf6. 
Metanproduktionen bestämdes vid olika tidpunkter under försöket som N-ml CH4/g VS.  

Metanutbytet i N-ml CH4/g VS visas grafiskt som kumulativ metanproduktion mot tiden 
och i tabell för olika tidpunkter. Metanproduktionen vid sista mätningen (ofta efter 50 
dygn) ger ett mått på den maximala metanpotential som kan utvinnas, medan värdena 
för t ex 15, 20 eller 30 dygn ger riktvärden för rimliga uppehållstider i en rötkammare. 

2.5 Patogener  

Analys av Salmonella, termotoleranta koliformade bakterier, Escherichia coli och 
Enterokocker har genomförts av Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vid 
                                                 
4 Tryckmätare: GMH 3110. 
5 Trycksensor: GMSD 2BR; -1000 to 2000 mbar. 
6 Gaskromatograf: PerkinElmer ARNEL, Clarus 500; kolonn: 7’ HayeSep N 60/80, 1/8” SF; FID detektor 
250°C; bärgas: helium, flöde 31 mL/min; injektortemperatur: 60°C; injektion med hjälp av Headspace 
sampler Turbo Matrix 110. 
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enheten för bakteriologi. Proverna skickades till SVA för analys efter att respektive 
genomförd förbehandling hade ägt rum. 

2.6 Systemanalys 

Analysen av systemeffekter har skett i Excel genom att modellera de anläggningar som 
ingår i studien i energibalansmodeller. Resultaten redovisas som fallstudier där energi-
användningen för förvärmning samt biogasproduktion jämförs mot referensfall som 
motsvarar dagens situation. 
 
Systemanalysen inriktas på en termisk energianalys, men även andra delar tillkommer 
kortfattat när detta behövs för fullständigheten. De antaganden som görs redovisas i 
Bilaga B och har i möjligaste mån kontrollerats med Uppsala Vatten och Avfall [12] 
och Läckeby Water [13]. 
 
Bilaga B sammanfattar de antaganden som gjorts avseende energimodellerna. Indata i 
energimodellerna är bland annat metanpotentialen, temperaturen på förbehandlingen 
och geometri samt material i rötkammaren och förbehandlingstanken. 

12 



VÄRMEFORSK 
   
 

3  Resultatredovisning av utförda utrötningsförsök 

3.1 Försök 1 – Förbehandling av substrat i ett öppet system 

Figur 6 visar uppvärmningskurvor vid a) 100°C och b) 70°C och 1 h för substrat från 
Uppsala biogasanläggning (före hygienisering-UBfh) och Uppsala reningsverk (efter 
avvattning-UReav). Substrat från Uppsala biogasanläggning efter hygienisering (UBeh) 
och från Uppsala reningsverk före avvattning (URfav) behandlades inte men användes 
senare som en del av kontrollerna under den satsvisa utrötningen. 

Figur 6 Uppvärmningskurvor vid a) 100°C och b) 70°C för substrat från Uppsala 
biogasanläggning (före hygienisering-UBfh) och från Uppsala reningsverk efter 
avvattning (UReav). Förbehandlingstid: 1 h. Försök 1 

Figure 6 Heating curves at a) 100 °C and b) 70°C of substrates from Uppsala biogas plant 
before hygienisation (UBfh) and Uppsala waste water treatment plant after 
dewatering (UReav). Pretreatment time: 1 h. Trial 1 

 
Figur 6 visar att det tog ca 1 timme och 0,5 timme att nå de önskade temperaturerna 
100°C respektive 70°C. Vid förvärmning till 100°C bestämdes att förvärmningen skulle 
ske till strax under angiven temperatur för att undvika att substratet började koka. 
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Verklig temperatur vid uppvärmning till strax under 100°C låg på mellan 95-98°C, se 
Figur 6.a. I Figur 6.b visas att det tog längre tid för substratet från Uppsala 
biogasanläggning att nå 70°C. Orsaken till detta beror troligen på att substrat från denna 
anläggning är heterogent och har betydligt högre TS-halt i jämförelse med slam från 
avloppsreningsverket (Tabell 2 och Tabell 5).  
 
Förvärmning av substraten gav viktförluster mellan 16-24 % vilket återgavs i TS- och 
VS-halterna. Alla förbehandlade prover hade en signifikant högre TS och VS-halt än 
kontrollen utan förbehandling (Tabell 5).  

Tabell 5 TS- och VS-halter i prover före och efter förbehandling samt viktförlust – Försök 1 

Table 5 TS and VS concentrations in the samples before and after pre-treatment and also 
weight losses. Trial 1 

Anläggning Behandling Beteckning Vikt-
förlust TS VS 

% % % 
Uppsala biogasanläggning Utan förbehandling UBfh  10,3 9,3 
(termofil) 100°C-1 h UB-100 16 11,5 10,4 

70°C- 1 h UB-70 22 12,0 10,8 
Uppsala reningsverk Utan förbehandling UReav  4,9 3,8 
(mesofil) 100°C- 1 h UR-100 24 6,5 5,0 

70°C- 1 h UR-70 21 5,8 4,4 
 
Alla sex prover i Tabell 5 rötades anaerobt. Substrat från Uppsala biogasanläggning 
efter hygienisering (UBeh) och från Uppsala reningsverk före avvattning (URfav) 
behandlades inte men användes senare som kontroller i den satsvisa utrötningen, se 
Figur 7. 

Den satsvisa utrötningen av substrat från Uppsala biogasanläggning och Uppsala 
reningsverk (Figur 7a, b) visar inga signifikanta skillnader mellan behandlade prover 
och kontrollerna utan behandling, förutom provet UR före avvattning (URfav), se Figur 
7b. Detta prov hade en signifikant lägre metanpotential än de andra UR proverna och 
också lägre TS-halt vilken visas i Tabell 2. 
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Figur 7. Satsvis utrötning av substrat från a) Uppsala biogasanläggning och b) Uppsala 
reningsverk, efter förbehandling vid 70 och 100 °C och 1 h. Två kontroller utan 
behandling inkluderades för respektive slam/anläggning. - Försök 1. 
Metanpotentialen är uttryckt i N-ml biogas/g VS. 

Figure 7. Batchwise digestion of substrate from a) Uppsala biogas plant and b) Uppsala waste 
water treatment plant after pre-treatment at 70 and 100°C and 1 h. Two controls 
without pre-treatment were included for each sludge/plant. – Trial 1. The methane 
potential is expressed in N-ml biogas/g VS. 

Löst totalt kol (TOC), organiskt kväve (org-N), fett, ammonium kväve (NH4-N) och 
totalkväve (tot-N) var högre i alla behandlade prover jämfört med kontrollen utan 
behandling, se Figur 8. 
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Figur 8 Löst totalt kol (TOC), organiskt kväve (org-N), fett, ammonium kväve (NH4-N) och 

totalkväve (tot-N) i prover före och efter behandling. Prover från a) Uppsala 
biogasanläggning och b) Uppsala reningsverk. 

Figure 8 Dissolved carbon (TOC), organic nitrogen (org-N), fat, ammonium nitrogen (NH4-N) 
and total nitrogen (tot-N) in samples before and after pre-treatment. Samples from a) 
Uppsala biogas plant and b) Uppsala waste water treatment plant 

 
Viktiga observationer från försök 1:  
1) Viktförluster på cirka 20 % erhölls, se Tabell 5. 
2) På grund av problem med GC-apparaten vid metanmätningarna kunde inga 

metanhalter bestämmas vilket medförde att gaspotentialen bara kunde uttryckas som 
N-ml biogas/g VS. 

Utifrån ovan aspekter kan resultaten från försök 1 inte betraktas som tillförlitliga. 

3.2 Försök 2 – Förbehandling av substrat i ett slutet system 

Baserat på erfarenheterna från Försök 1 undersöktes en annan typ av 
förvärmningsutrustning, se  
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Figur 5. I systemet kondenserades flyktiga ämnen och fördes tillbaka till 
förbehandlingskärlet. Meningen med detta förfarande var att inte förlora flyktiga ämnen 
till omgivningen. 
 
Figur 9 visar uppvärmningskurvor vid 100°C och 1 h för substrat från Uppsala 
biogasanläggning (före hygienisering-UBfh) och Uppsala reningsverk (efter avvattning-
UReav). Substrat från Uppsala biogasanläggning efter hygienisering (UBeh) och från 
Uppsala reningsverk före avvattning (URfav) behandlades inte men användes senare 
som en del av kontrollerna under den satsvisa utrötningen. 

Liksom i Försök 1 bestämdes det att förvärmningen skulle ske till strax under angiven 
temperatur (100°C) för att undvika att substratet började koka. Verklig temperatur vid 
uppvärmningen låg mellan 95-98°C, se Figur 9 nedan. Förvärmningskurvorna visar 
också att det tog ca 1 h att nå dessa temperaturer för båda substraten. 
 

 
Figur 9. Uppvärmningskurvor vid 100°C och 1 h för substrat från a) Uppsala biogasanläggning 

och b) Uppsala reningsverk. Försök 2. 

Figure 9. Heating curves at 100°C and 1 hour for substrates from a) Uppsala biogas plant and 
b) Uppsala waste water treatment plant. Trial 2. 

 
I Tabell 6 framgår det att viktförlusten var mindre än 1 % för båda substraten och visade 
att förvärmningssystemet var effektivt. Det var inte heller några signifikanta skillnader 
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mellan TS- och VS-halterna i proverna (behandlade eller obehandlade) från Uppsala 
biogasanläggning, dvs. förvärmning på labbet gav inte några materialförluster. Däremot 
minskade TS- och VS-halterna i slammet från Uppsala reningsverk efter förvärmning. 
Denna förlust varierade mellan 9-11 % och stämmer inte med viktförlusten (0,6 %). 

Tabell 6 TS- och VS-halter i prover före och efter förbehandling (100°C-1 h) samt viktförlust – 
Försök 2 

Table 6 TS and VS concentrations in the samples before and after pre-treatment (100°C-1 h) 
and also weight losses. Trial 2 

Anläggning Behandling Beteckning Vikt-
förlust TS VS 

% % % 
Uppsala  Utan förbehandling UBfh  15,0±0,9 13,4±0,4 
biogasanläggning 100°C- 1 h UB-100 0,3 15,1±0,2 13,4±0,2 
Uppsala 
reningsverk Utan förbehandling UReav  6,2±0,1 4,5±0,0 

100°C- 1 h UR-100 0,6 5,6±0,0 4,0±0,0 
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Figur 10. Satsvis utrötning av substrat från a) Uppsala Biogasanläggning och b) Uppsala 

reningsverk, efter förbehandling vid 100°C och 1 h. Två kontroller utan behandling 
inkluderas - Försök 2. Metanpotentialen är uttryckt i N-ml CH4/g VS. 

Figure 10. Batchwise digestion of substrate from a) Uppsala Biogas plant and b) Uppsala 
waste water treatment plant after pre-treatment at 100°C and 1 h. Two controls 
without pre-treatment were included. – Trial 2. The methane potential is expressed in 
N-ml CH4/g VS. 

 
I Figur 10a och Tabell 7 visas resultaten från utrötningsförsöken på substrat från 
Uppsala biogasanläggning att de båda behandlingarna, dvs. förvärmning vid 100°C-1 h 
(på labbet-UB-100, 539 N-ml CH4/g VS) och förvärmning vid 70°C-1 h (hygienisering 
på anläggningen-UBeh, 540 N-ml CH4/g VS) producerade ca 13 % lägre metanpotential 
än respektive prov utan förbehandling/hygienisering (UBfh, 620 N-ml CH4/g VS). Men 
pga. de höga standardavvikelserna är inte dessa skillnader signifikanta. 
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Tabell 7. Kumulativ metanproduktion (N-ml CH4/g VS), och metanhalt vid olika tidpunkter. 

Substrat från Uppsala biogasanläggning (termofil). Försök 2. 

Table 7. Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS), and methane concentration at 
different time points. Substrate from Uppsala biogas plant (thermophilic). Trial 2. 

  N-ml CH4/g VS CH4  

  20 d 31 d 37 d (%) 

UBfh obehandl. 571 ± 66 620 ± 65 620 ± 66 57± 1 

UB-100 100°C-1 h 496 ± 22 535 ± 31 539± 31 58± 1 

UBeh obehandl. 503 ± 78 541 ± 79 540 ± 81 56± 2 

 
I Figur 10b och Tabell 8 redovisas resultat från utrötningsförsöken på substrat från 
Uppsala reningsverk vilka visar på signifikanta skillnader i metanpotentialen mellan 
substrat före och efter förbehandling. Efter 20 dygn gav substrat vilket hade 
förbehandlats vid 100 °C- 1 h (UR-100) 15 % mer metan än substrat utan förbehandling 
(UReav) och 16 % efter 54 dygn. 

Tabell 8. Kumulativ metanproduktion (N-ml CH4/g VS), procent av den maximala 
metanpotentialen och metanhalt vid olika tidpunkter. Substrat från Uppsala 
reningsverk (mesofil). Försök 2. 

Table 8. Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS), percentage of the maximal methane 
potential and methane concentration under different time points. Substrate from 
Uppsala waste water treatment plant (mesophilic). Trial 2. 

  N-ml CH4/g VS % av den maximala 
metanpotentialen  

CH4  

  20 d 31 d 54 d 20 d 31 d (%) 

UReav obehandl. 274 ± 3 295 ± 3 317 ± 3 86 93 55± 1 

UR-100 100°- 1 h 314 ± 8 339 ± 9 367± 8 86 92 55± 1 

URfav obehandl. 209 ± 11 233 ± 15 257 ± 15 81 91 54± 1 

 

Viktiga observationer från försök 2: 

• Förvärmningssystemet visade sig vara effektivt. Viktförlusterna var mindre än 
1 %. 

• Ingen effekt på metanpotentialen observerades i förbehandlat substrat från 
Uppsala biogasanläggning under utrötningsperioden. 

• Slammet från Uppsala reningsverk visade en metanökning på 15 % (dag 20) 
efter förvärmning vid ca 100°C och 1 h.  

• Ytterligare test genomförs där endast slam från Uppsala reningsverk 
förbehandlas. 
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3.3 Försök 3 – Förbehandling av slam i ett slutet förbehandlingssystem  

I Försök 3 förbehandlades bara slam från Uppsala reningsverk med de 
behandlingstemperaturer och tider som visas nedan i Tabell 9. Tre temperaturer och 
tider kombinerades.  

Tabell 9. Förbehandlingens betingelser – Slam från Uppsala reningsverk. Försök 3. 

Table 9. Conditions for the pre-treatment tests. Sludge from Uppsala waste water treatment 
plant. Trial 3. 

Beteckning Temperatur 

(°C) 

Tid 

(t) 

V1 Obehandlat slam 

V2 60 0,5 

V3 60 1,0 

V4 60 2,0 

V5 70 0,5 

V6 70 1,0 

V7 85 0,5 

V8 85 1,0 

V9 85 2,0 

Figur 11 Uppvärmningskurvor vid a) 60°C, b) 70°C och c) 85°C och 0,5, 1 och 2 
timmars förbehandlingstid. Substrat från Uppsala reningsverk. Försök 3 

Figure 11 Heating curves at a) 60°C, b) 70°C and c) 85°C and 0,5, 1 and 2 hours 
pretreatment times. Substrate from Uppsala waste water treatment plant. Trial 3 

Figur 11a-c, visar uppvärmningskurvor för försöken. Behandlingstemperaturen 
varierade med ca ± 2°C i alla behandlingar.  
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Figur 11 Uppvärmningskurvor vid a) 60°C, b) 70°C och c) 85°C och 0,5, 1 och 2 timmars 
förbehandlingstid. Substrat från Uppsala reningsverk. Försök 3 

Figure 11 Heating curves at a) 60°C, b) 70°C and c) 85°C and 0,5, 1 and 2 hours pretreatment 
times. Substrate from Uppsala waste water treatment plant. Trial 3 

 

För varje förbehandling användes cirka 4 kg slam. Vikterna samt TS- och VS-halterna 
mättes före och efter varje behandling. Viktförlusterna var mindre än 1 %. TS- och VS-
halterna minskade något efter behandlingen jämfört med obehandlat slam, se Tabell 10. 
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Tabell 10 TS- och VS-halter före och efter förbehandlingen. Försök 3 

Table 10 TS and VS concentration before and after pre-treatment. Trial 3 

Beteck. Behandling TS VS TS VS 

    (%) (%) sa sa 

V1 obehandlade 3,9 2,7 0,03 0,02 

V2 60°C– 0,5 h 3,5 2,5 0,03 0,01 

V3 60°C – 1 h 3,4 2,4 0 0,01 

V4 60°C – 2t 3,4 2,5 0,07 0,12 

V5 70°C - 0,5 h 3.4 2,4 0,01 0,01 

V6 70°C – 1 h 3,7 2,6 0,00 0,03 

V7 85°C - 0,5 h 3,8 2,7 0,03 0,04 

V8 85°C – 1 h 3,7 2,6 0,07 0,08 

V9 85°C – 2t 3,8 2,7 0,02 0,01 

 
Metanproduktionen från utrötningsförsöket presenteras grafiskt som medelvärde av tre 
replikat i Figur 12 samt i tabellform i Tabell A.1 (Bilaga A). 
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Figur 12 Satsvis utrötning av substrat från Uppsala reningsverk, efter förbehandling vid a) 60, 

b) 70 och c) 85°C och 0,5, 1 och 2 timmar. Försök 3. Metanpotentialen är uttryckt i 
N-ml CH4/g VS 

Figure 12 Batchwise digestion of substrate from Uppsala waste water treatment plant after pre-
treatment at a) 60, b) 70 and c) 85°C for 0,5, 1 and 2 hours.Trial 3. The methane 
potential is expressed in N-ml CH4/g VS 

 
Tabell 11 visar metanutbytet i N-ml CH4/g VS, vid olika tidpunkter. Metanproduktionen 
efter 63 dygn ger ett mått på den maximala metanpotential som kan utvinnas, medan 
värdena för 16 och 28 dygn ger riktvärden på metanproduktionen vid rimliga 
uppehållstider i en rötkammare. Resultaten från försöket visar på att det finns en tydlig 
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tendens på att förbehandlingarna kan ge ett något högre utbyte (ca 5 %) än vad det 
obehandlade slammet ger tidigt i utrötningsperioden (dag 16). Standardavvikelserna i 
försöken tangerar dock varandra och därför kan man inte säkerställa en statistisk 
skillnad. Antalet försök i denna studie har inte varit tillräckligt många för att statistiska 
säkerheter ska kunna fastställas. 
 
Efter 16 dygn hade 76-84 % av den slutliga metanpotentialen uppnåtts, jämfört med  
73 % i det obehandlade slammet. Efter 28 dygn hade 87-91 % av den slutliga 
metanpotentialen uppnåtts i alla försök, både med förbehandlingar och i kontrollen utan 
förbehandling, se Tabell 11. 

Tabell 11 Kumulativ metanproduktion (N-ml CH4/g VS), procent av den maximala 
metanpotentialen och metanhalt vid olika tidpunkter. Substrat från Uppsala 
reningsverk. Försök 3 

Table 11 Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS),percent of the maximal methane 
potential and methane concentration under different time points. Substrate from 
Uppsala waste water treatment plant. Trial 3 

  N-ml CH4/g VS % av den maximala 
metanpotentialen  

CH4 (%) 

  16 d 28 d 63 d 16 d 28 d  

V1 obehandl. 210 ± 9 253 ± 10 287 ± 9 73 88 57±5 

V2 60°-0,5 h 225 ± 8 253 ± 6 289 ± 3 78 87 56±6 

V3 60°-1,0 h 222 ± 16 252 ± 17 284 ± 16 78 89 56±10 

V4 60°-2,0 h 197 ± 18 225 ± 19 251 ± 15 78 89 55±7 

V5 70°-0,5 h 226 ± 19 257 ± 20 297 ± 15 76 87 56±5 

V6 70°-1,0 h 211 ± 8 242 ± 8 269 ± 8 78 90 60±5 

V7 85°-0,5 h 214 ± 9 231 ± 8 264 ± 9 81 88 55±6 

V8 85°-1,0 h 233 ± 16 251 ± 18 277 ± 20 84 91 57±2 

V9 85°-2,0 h 220 ± 24 238 ± 20 270 ± 21 81 88 51±10 

 

Efter 16 dygn finns också en tendens att med längre förbehandlingstid minskar 
metanpotentialen i förbehandlingar vid 60 och 70°C. Däremot gav förbehandlingen vid 
85°C under 1 h högre metanpotential jämfört med 0,5 och 2 timmar, se Tabell 11. 

3.4 Patogener 

Bakterieräkning och salmonellaundersökning (MSRV) genomfördes i alla behandlingar, 
se Tabell 13. Analyserna utfördes av Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, vid 
enheten för bakteriologi. Bakterieräkning uttrycks som CFU/g våtvikt. 
salmonellaundersökningen ska för godkänt resultat redovisa ingen Salmonella i 25 gr 
våtvikt. 
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Resultaten visar att en temperatur ≥70°C är nödvändig för att få resultat under 
detektionsgränsen vilka motsvarar hygieniseringskrav enligt ABP-lagstiftningen [1][2]. 

I denna studie är det avloppsslam som har analyserats avseende patogener men det finns 
idag inte finns några fastställda lagkrav på hygienisering för avloppsslam, är det mest 
relevant att jämföra erhållna resultat mot förslaget som finns i ”Förslag på ny förordning 
för användning av avloppsfraktioner” [4] (nya slamförordningen). I Tabell 12 redovisas 
kraven för hygienisering som finns dels i ABP-lagstiftningen och dels i förslaget på ny 
slamförordning. Här tydliggörs att avloppsslam och biogödsel inte kan analyseras med 
samma metod. I ABP-lagstiftningen ska analysresultaten anges i CFU/g våtvikt medan 
det i förslaget till ny slamförordning ska anges i CFU/g TS.  
 

Tabell 12. Hygieniseringskrav utifrån olika lagstiftningar. 

Table 12. Sanitation requirements according to different laws. 

Hygieniseringskrav på Naturvårdsverket förslag ABP-lagstiftning 

Presumtiva E. coli <1000 CFU/g TS <1000 CFU/g våtvikt 

Enterokocker <1000 CFU/g TS <1000 CFU/g våtvikt 

Salmonella (MSRV) Frånvarande i 25 g våtvikt Frånvarande i 25 g våtvikt 

 
 
Alla analysresultat räknades om för att redovisas i CFU/g TS, se Tabell 14. Av 
resultaten framgår det att endast prov V8 (85°-1,0 h) klarar kraven i förslaget till ny 
slamförordning avseende Enterokocker.  
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Tabell 13. Bakterieräkning samt Salmonellaförekomst (per gram våtvikt). 

Table 13. Bacterial count and Salmonella prevalence (per gram wet weight). 

  Resultat, bakterieräkning Salmonellatest 
(MSRV) 

  Termotoleranta 
koliformade 

bakterier 
[CFU/g 
våtvikt] 

Presumtiva 
E. coli 

 
[CFU/g 
våtvikt] 

Enterokocker

 

[CFU/g 
våtvikt] 

 

Salmonella 

[frånvarande i 25 g 
våtvikt]  

V1 obehand. 120 000 120 000 1400 Påvisad 

V2 60°-0,5 h 13 000 13 000 < 100 Påvisad 

V3 60°-1,0 h 28 000 14 000 < 100 Ej påvisad 

V4 60°-2,0 h 15 000 15 000 < 100 Påvisad 

V5 70°-0,5 h < 10 < 10 < 100 Ej påvisad 

V6 70°-1,0 h < 10 < 10 < 100 Ej påvisad 

V7 85°-0,5 h < 10 < 10 < 100 Ej påvisad 

V8 85°-1,0 h < 10 < 10 < 10 Ej påvisad 

V9 85°-2,0 h < 10 < 10 < 100 Ej påvisad 

Tabell 14. Bakterieräkning samt Salmonellaförekomst (per gram TS). 

Table 14. Bacterial count and Salmonella prevalence (per gram TS). 

   Resultat, bakterieräkning Salmonellatest 
(MSRV) 

  TS 
(%) 

Termotoleranta 
koliformade 

bakterier 
[CFU/g TS] 

Presumtiva 
E. coli 

 
[CFU/g TS] 

Enterokocker 
 
 

[CFU/g TS] 

Salmonella 
 

[frånvarande i 
25 g våtvikt]  

V1 obehand. 3,9 3 113 617 3 113 617 36 326 Påvisad 

V2 60°-0,5 h 3,5 3 700 224 3 700 224 <2846 Påvisad 

V3 60°-1,0 h 3,4 822 177 411 089 <2936 Ej påvisad 

V4 60°-2,0 h 3,4 4 411 765 4 411 765 <2941 Påvisad 

V5 70°-0,5 h 3,4 <290 <290 <2901 Ej påvisad 

V6 70°-1,0 h 3,7 <269 <269 <2688 Ej påvisad 

V7 85°-0,5 h 3,8 <262 <262 <2623 Ej påvisad 

V8 85°-1,0 h 3,7 <267 <267 <267 Ej påvisad 

V9 85°-2,0 h 3,8 <263 <263 <2627 Ej påvisad 
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3.5 Systemanalys 

Utifrån de experimentella resultaten drogs slutsatsen att energibalansen för referens-
provet jämförs med förbehandling under en timme vid temperaturerna 85°C och 
”100°C” (faktisk temperatur: 98°C). Dessa temperaturer visade de största 
metanpotentialerna efter en timmes förbehandling och 16 dygns rötning, men eftersom 
utrötningsförsöken visade likartade resultat vid 60-85°C kunde vi också ha valt en av de 
lägre förbehandlingstemperaturerna. Dock behövs en förbehandling av slammet över 
70°C för att Salmonella och kolibakterier inte ska kunna påvisas enligt de bakteriella 
analyser som utförts. 
 
Metanproduktionerna som ligger till grund för energimodellerna hämtades från försöken 
som redovisas i Tabell 8 och Tabell 11 och för tydlighets skull även visas i Tabell 15. I 
dagens anläggning är uppehållstiden kring 14–15 dygn, därför tas värdena från 
utrötningsförsöken så nära detta som möjligt (i försöksomgång 2 efter 20 dygn och i 
omgång 3 efter 16 dygn). 
 
Tabell 15. Metanproduktionerna som används i energimodellerna. Metanproduktionerna från 

experimenten i N-ml har konverterats till gram med hjälp av metans densitet. 

Table 15. The methane production figures used in the energy models. The production of 
methane in N-ml has been converted to gram by using the methane density. 

Slamprov Metanproduktion Tabellhänvisning 
 (N-ml/g VS) (g/kg VS) för N-ml 

Obehandlat 1 210 149 Tabell 11 

Förbehandling vid 85°C 233 165 Tabell 11 

 

 

Obehandlat 2 274 195 Tabell 8

Förbehandling vid 98°C 314 223 Tabell 8

 
Energimodellerna för de studerade fallen visas i Figur 13, Figur 14, Figur 15 och Figur 
16. Det är tydligt att energiförlusterna från förbehandlingstanken och rötkammaren är 
relativt låga i förhållande till de övriga energiflödena. Vi kan också se att den tillförda 
energimängden för förbehandlingen inte skiljer sig så mycket från den energi som krävs 
i referensfallet för att värma upp inkommande slam till röttemperaturen; detta beror på 
att det inkommande slammet i referensfallen behöver förvärmas innan det förs in i 
rötkammaren. 
 
I samtliga fall kan samma fjärrvärmeflöde användas till förbehandlingen/förvärmningen 
som till rötkammaren förutsatt att värmeväxlarna designas så att temperaturen ut från 
förbehandlingen/förvärmningen är tillräckligt hög för uppvärmningsbehovet i 
rötkammaren. Vid de olika fallen av förbehandling värmeväxlas utgående förbehandlat 
slam med ingående slam för att återvinna värme och för att sänka temperaturen in till 
rötkammaren. Förbehandlingstankens volym har valts så att en uppehållstid på ca 1 h 
erhålls. En vidare analys av resultaten görs i analysdelen av rapporten, se avsnitt 4.4. 
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Figur 13. Energianalys av referensprocess 1: ingen förbehandling, endast uppvärmning till rötningstemperaturen. 

Figure 13. Energy analysis of reference process 1: no pre-treatment, only heating to the temperature of the digestion. 
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Figur 14. Energianalys av förbehandling till 85°C och värmeväxling mellan inkommande kallt slam och förbehandlat slam. 

Figure 14. Energy analysis of pre-treatment at 85°C and heat exchange between incoming cold sludge and pre-treated warm sludge. 
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Figur 15. Energianalys av referensprocess 2: ingen förbehandling, endast uppvärmning till rötningstemperaturen. 

Figure 15. Energy analysis of reference process 2: no pre-treatment, only heating to the temperature of the digestion. 
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Figur 16. Energianalys av förbehandling till 98°C och värmeväxling mellan inkommande kallt slam och förbehandlat varmt slam. 

Figure 16. Energy analysis of pre-treatment at 98°C and heat exchange between incoming cold sludge and pre-treated warm sludge. 
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4 Resultatanalys  

4.1 Substrat 

Det ingick två substrat i studien, ett från Uppsala biogasanläggning och ett från Uppsala 
reningsverk. 

Resultaten från utrötningsförsöken på substrat från Uppsala biogasanläggning (Figur 
10a och Tabell 7) visar att båda behandlingarna, dvs. vid 100°C-1 h (på labbet-UB-100, 
539 N-ml CH4/g VS) och vid 70°C-1 h (hygienisering på anläggningen-UBeh, 540 N-
ml CH4/g VS) producerade ca 13 % lägre metanpotential än respektive prov utan 
förbehandling/hygienisering (UBfh, 620 N-ml CH4/g VS). Detta antyder att en del kol 
förloras under behandlingen eller att det blir mindre tillgängligt. Därför avslutades 
försöket efter 37 dygn. Däremot gav substrat från Uppsala reningsverk en positiv 
respons på förbehandlingen och metanpotentialen ökade 15 % efter 20 dygn och 16 % 
efter 54 dygn. Slam från reningsverket studeras därför vidare. 

Slam från Uppsala reningsverk hämtades vid tre olika tillfällen. Provtagningskriterium 
var att hämta proverna precis före det att slammet gick in till biogasreaktorn. 
Slamproverna för Försök 1 och 2 bestod av ett blandslam (70 % primärslam + 30 % 
bioslam, % av TS). Då slamprovet hämtades för Försök 3 hade Uppsala reningsverk 
ändrat i sin process på så sätt att de börjat röta primär- och bioslam separat i två 
biogasreaktorer. Projektgruppen bestämde att de båda slammen (primär- och bioslam) 
skulle provtas separat och sedan blandas på labbet i samma förhållande 70:30 som 
gällde för Försök 1 och 2. 

En konsekvens av att hämta slam vid tre olika tillfällen är att i varje försök behandlades 
ett nytt slam med olika TS- och VS-halter och att det finns tre olika referenser (prover 
utan behandling). Detta medför att det går att observera variationer i substrat under tiden 
i anläggningen men det går inte att jämföra metanpotentialerna mellan de tre olika 
försöken. 

TS- och VS-halterna varierade i kontrollslammen (utan förbehandling) vid varje 
provtagning och metanpotentialen (lika med initial nedbrytbarhet) varierade mellan  
253 till 300 N-ml CH4/g VS. Det lägsta värdet kom från blandslam i Försök 3 vilket 
hade lägst TS- och VS-halt, se Tabell 16. 
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Tabell 16 TS-, VS-halt och nedbrytbarhet av slammen från Uppsala reningsverk i alla  

Försök (1-3) 

Table 16 TS and VS concentration in the sludges from Uppsala waste water treatment plant in 
all trials (1-3) 

Försök nr Slam TS VS VS/TS Metanpotential 
  (%) (%) (%) N-ml CH4/g VS 

1 Blandslam efter 
mekanisk förtjockning 

4,9 3,8 0,78 300 

2 Blandslam efter 
mekanisk förtjockning 

6,2 4,5 0,73 274 

3 Primär- och bioslam 
(med polymer) 
blandades på labbet 

3,9 2,7 0,70 253 

 

4.2 Behandlingar och utrötning 

Förvärmningssystemet visade sig vara effektivt. Viktförlusterna var mindre än 1 %.  
 
Resultaten från behandlingar i Försök 1 används inte i diskussionen, eftersom de inte kan 
betraktas som tillförlitliga då viktförluster på ca 20 % erhölls.  

Substratet från Uppsala biogasanläggning var mer heterogent och hade högre TS-halt än 
substratet från Uppsala reningsverk och var kanske därför svårare att värma upp och/eller 
att förbehandla jämnare. Detta kan förklara varför förbehandlingen vid 100°C inte hade 
någon effekt på metanpotentialen på labbskala. Man hade också förväntat sig en högre 
metanpotential från det hygieniserade (70°C-1 h) provet som togs från anläggningen. 
Enligt litteraturen kan satsvis utrötning av hygieniserat (70°C, 1 h) slakteriavfall resultera 
i en fyrfaldig ökning av biogaspotentialen (1,14 L/g VS) jämfört med ej hygieniserat 
slakteriavfall (0,31 L/g VS) [14]. Eftersom behandlat slam från Uppsala 
biogasanläggning inte gav skillnader i denna studie jämfört med obehandlad kontroll 
studerades detta substratet inte vidare. Det vore intressant att fortsätta studera detta 
substrat specifikt. Enligt Battimelli et al. kan man öka biogaspotentialen genom 
förtvålning då man tillsätter NaOH [11].  

Däremot gav behandling av slam från Uppsala reningsverk vid ca 100°C (95-98°C) och 1 
h (Försök 2) en signifikant högre metanpotential än obehandlat slam. Ökningen var 15 % 
efter 20 dygn och 16 % efter 54 dygn (Tabell 6). Behandlingar med lägre temperaturer 
(60, 70 och 85°C) visade en tendens att förbehandlingarna kan ge ett något högre utbyte 
än det obehandlade slammet tidigt i utrötningsperioden (dag 16).  

Det går dock inte att säkerställa en statistik skillnad p.g.a. höga standardavvikelser. Inga 
skillnader mellan behandlade och obehandlade slam observerades i metanpotentialen 
senare i utrötningsperioden (28 och 63 dygn). På grund av detta och eftersom den 
nuvarande retentionstiden i anläggningen är ca 15 dygn är diskussionen av resultaten 
från 16 dygns utrötning mer relevant än den maximala metanpotentialen efter 63 dygn. 
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Vid dygn 16 gav behandlingarna vid 60 och 70°C en procentuell skillnad (N-ml CH4/g 
VS) mot obehandlat slam som varierade från -6 % V4 (60°-2h) till 8 %  
V5 (70°-0,5 h). Det låga värdet som erhölls i behandling V4 är svårt att förklara, 
eftersom man förväntade sig ett lägre resultat vid högre temperaturer och behandlingstid 
som i  
V9 (85°-2h). Efter 16 dygn var det behandling V8 (85°C-1h) som gav bäst resultat med 
en ökning av metanpotentialen (N-ml CH4/g VS) på 11 % jämfört med obehandlat 
slam). 
  
De två behandlingar som gav bäst metanutbyte var 100°C-1 h och 85°C-1 h. Dock kan 
behandling av Uppsala reningsverk slam från Försök 2 (100°C-1 h) och Försök 3 (60, 70, 
85°C och 0,5-2 h) inte jämföras med varandra pga. båda försöken gjordes med två olika 
slam med annorlunda TS- och VS-halt och initial nedbrytbarhet (Tabell 11). Enligt 
Carrere, et al, 2008 har initial nedbrytbarhet en stor betydelse för värmeförbehandling av 
slam [15]. Ju lägre denna är desto högre effektivitet i värmebehandlingen erhålls. Detta 
kan betyda att värmebehandling av bioslam kan ge bättre effekt än att värmebehandla 
primärslam eller blandslam. 
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Tabell 17. Sammanställning av Försök 2 och 3 - Kumulativ metanproduktion (N-ml CH4/g VS), 

metanhalt och skillnad med respektive obehandlat slam. Resultaten från Försök 2 är 
från dag 20 och från Försök 3 från dag 16, som motsvarar den aktuella 
retentionstiden i anläggningen. Observera att varje försök hade sin egen kontroll utan 
behandling. 

Table 17. Summary of Trials 2 and 3 - Cumulative methane production (N-ml CH4/g VS), 
methane content and the difference with the respective untreated sludge. The results 
of Trial 2 is from day 20 and from Trial 3 from day 16, which corresponds to the 
current retention time in the facility. Note that each experiment had its own control 
without treatment. 

 

Behandlingar 

VS Metan-
produktion 

Metan-
produktion 

CH4 

 

Skillnad mot respektive 
obehandlat slam (%) 

(%) N-ml CH4/g 
VS 

N-ml CH4/g 
vv 

(%) N-ml CH4/g 
VS 

N-ml CH4/g vv 

V1* Obehandl. 2.7 210 ± 9 5.7 57±5 -  

V2* 60°-0,5 h 2.5 225 ± 8 5.6 56±6 7,3 -2 

V3* 60°-1,0 h 2.4 222 ± 16 5.3 56±10 6,2 -7 

V4* 60°-2,0 h 2.5 197 ± 18 4.9 55±7 -6,1 -14 

V5* 70°-0,5 h 2.4 226 ± 19 5.5 56±5 8,0 -4 

V6* 70°-1,0 h 2.6 211 ± 8 5.5 60±5 0,6 -4 

V7* 85°-0,5 h 2.7 214 ± 9 5.7 55±6 2,2 0 

V8* 85°-1,0 h 2.6 233 ± 16 6.1 57±2 11 7 

V9* 85°-2,0 h 2.7 220 ± 24 5.9 51±10 4,9 4 

UR** Obehandl. 4.0 274 ± 3 11,0 55 ± 1 -  

UR-100-
1h** 

100°-1,0 h 
*** 

4.5 314 ± 8 14.1 56 ± 2 15 28 

* dag 16 (Försök 3) 
** dag 20 (Försök 2) 
*** ca 100°C (95-98°C) 
 

4.3 Patogener 

Det är svårtolkat att se om förbehandlingsmetoden klarar kraven på Enterococker i 
enlighet med Naturvårdsverkets förslag till förordning för avloppsfraktioner [4]. Alla 
analysresultat i denna studie analyserades enligt metod NMKL7 och beräknades därefter 
om för att redovisas i CFU/g TS, se Tabell 14, sid 27. Av resultaten framgår det att endast 
prov V8 (85°-1,0 h) klarar kraven i förslaget till ny slamförordning avseende 
Enterokocker. Dock är dessa reslutat endast teoretiska och för att analysera ett heterogent 

                                                 
7 Standardmetoder utgivna av NMKL (Nordisk metodikkommitté för livsmedel, National Veterinary 
Institute, Oslo, Norge). 
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avloppsslam krävs det normalt att en spädning av provet görs innan analysen kan 
påbörjas.  

Värt att nämna är också att diskussioner med Naturvårdsverket och SVA pågår 
angående huruvida det är korrekt att resultaten ska anges i g/TS eller inte. Detta i sin tur 
leder till att vi inte med klarhet kan ange om våra resultat är godkända eller inte utifrån 
nuvarande förslag till förordning. 

 

4.4 Systemanalys 

Resultaten visar att potentialen för att öka biogasproduktionen genom en förbehandling 
med integrerad värmeåtervinning är god med endast en liten ökning av värmebehovet, se 
Tabell 18 och Figur 17. Vid förbehandling till 85°C ökade metanproduktionen 770 MWh 
(+11 %) och vid 98°C ökade den 1 337 MWh (+15 %). Detta kan jämföras med 
värmebehovet i förbehandlingstanken på 8 respektive 10 MWh. Det är dock viktigt att 
notera att substraten för de två provomgångarna (Obehandlat 1 & Förbehandling 85°C 
respektive Obehandlat 2 & Förbehandling 98°C) är tagna vid två skilda tillfällen. Därför 
är resultaten inte helt jämförbara, endast kvalitativa tendenser kan analyseras. 

Tabell 18. Metanproduktion och värmebehov för de obehandlade referensfallen och två 
förbehandlingar. 

Table 18. Production of methane and heat demand for the untreated reference samples and the 
pretreated samples 

Prov  Metanproduktion  Ökning av 
metanprod.

Årligt 
värmebehov 

Ökning av 
värmebehov 

  [Nm3/år]  [MWh]    [MWh]   

Obehandlat 1  718 000  7 020    3 728   

Förbehandlat, 85°C  797 000  7 789  +11 %  3 735  +0,2 % 

Obehandlat 2  937 000  9 159    3 728   

Förbehandlat, 98°C  1 073 000  10 496  +15 %  3 736  +0,2 % 

 
Om uppvärmningen av slammet till rötkammaren (från Obehandlat 1) sker genom 
förbränning av biogas med en uppskattad verkningsgrad av 85 % krävs teoretiskt 
4 400 MWh, motsvarande 450 000 Nm3 metan. Detta innebär att mer än hälften av den 
producerade gasen behöver användas för uppvärmning av slammet till rötkammarens 
temperatur förutsatt att ingen förvärmning sker av inkommande slam genom 
värmeåtervinning. Detta ser spontant ut att vara en hög andel men med de antagna 
temperaturnivåerna blir värmebehovet i denna storleksordning. I de fall där slammet 
förvärms med exempelvis utgående rötrester blir behovet av högvärdig värme markant 
lägre. 
 
En vidare utvärdering av att förvärma substratet med fjärrvärme bör utföras i två steg:  

1. Installera förbehandlingsreaktor och värmeåtervinning genom slam/slam-värme-
växlare. 

2. Byt uppvärmningsform från biogaseldad uppvärmning till fjärrvärme. 
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I det första steget får ökningen av biogasproduktionen vägas mot investeringen i den 
utrustning som krävs, samt den driftkostnad som tillkommer för omrörare och pumpar. I 
steg två får priset för fjärrvärme vägas mot inkomsten som biogasen kan ge om denna 
frigörs genom byte till annan uppvärmningsform. I detta projekt ingår dock inte någon 
ekonomisk utvärdering av koncepten. 
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Figur 17. Den årliga produktionen av metan mot värmebehovet för processerna. Notera att 
skalan på x-axeln inte börjar på noll. 

Figure 17.The annual production of biogas versus the energy demand of the processes. Please 
note that the scale of the x-axis does not start at zero. 

 
Generellt gäller för kraftvärmeanläggningar att en minskad avsättning av värme leder 
till lägre utnyttjande av anläggningen med följden att elproduktionen minskar 
(schematiskt visas detta i Figur 18). En ökad kraftvärmeproduktion och en 
effektivisering av värmeförbrukningen kan därmed vara två målsättningar som inte är 
förenliga med varandra. Detta gäller speciellt då värmet från kraftvärmeanläggningen 
används i den egna processen.  
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Figur 18. Kraftvärmeverk med möjlighet till ångavtappning. 

Figure 18. Combined heat and power plant with possibility to draw off steam. 

 

4.5 Sammanfattande resultatanalys 

Vi har hittat en signifikant skillnad vid 100°C och 1 h vid förvärmning av slam från 
Uppsala reningsverk. Behandlingar med lägre temperaturer visar en tendens till högre 
metanutbyte inom 16 dygn. Det går dock inte att säkerställa en statistik skillnad p.g.a. 
stora standardavvikelser vid dessa lägre temperaturer, vilka beror på olika faktorer. Den 
viktigaste faktorn är troligen provernas heterogenitet (speciellt för slam i Försök 3) 
vilket kan leda till en heterogen uppvärmning. Detta visar sig, förutom i de stora 
standardavvikelserna för metanpotentialen, också i resultaten av antal patogener. 
 
Målet för detta arbete var att ge en uppfattning om hur värmebehandling vid olika 
temperaturer och behandlingstider kan påverka metanpotentialen. Men för att statistiskt 
säkerställa resultaten föreslår vi en upprepning med flera replikat av försöken med de 
två behandlingar som gav det bästa utbytet. 
  
I denna studie fann vi inget direkt samband mellan höga temperaturer och långa 
behandlingstider med en större metanpotential. Det finns antagligen ett optimum i 
temperatur och tid för att ge en maximal metanpotential. Höga temperaturer och långa 
tider kan ge upphov till proteindenaturering och bildning av svårnedbrytbara strukturer 
(som i Maillard reaktionen). Korta tider och låga temperaturer är troligen otillräckliga 
för att påverka substratets struktur och därmed göra det mer tillgängligt för 
biogasbildning. 
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De två behandlingar som gav bäst metanutbyte var 100°C-1 h och 85°C-1 h. De här 
behandlingarna kan dock inte jämföras med varandra p.g.a. att de båda försöken 
genomfördes med två olika sorters slam vilka hade annorlunda TS- och VS-halt och 
initial nedbrytbarhet. Initial nedbrytbarhet kan ha en stor betydelse för 
värmeförbehandling av slam. Ju lägre den initiala nedbrytbarheten är desto högre 
effektivitet kan erhållas i värmebehandlingen. Detta kan betyda att värmebehandling av 
bioslam kan ge bättre effekt än att värmebehandla primärslam eller blandslam.  

Sammanfattningsvis pekar våra resultat mot att en förbehandling av substraten innan 
rötning leder till en ökad metanproduktion med praktiskt taget oförändrat värmebehov. 
Det krävs dock utökade tester och optimering av förbehandlingen för att säkerställa 
tillförlitligheten av resultaten. Till optimeringsmöjligheterna hör tiden för 
förbehandlingen och vid vilken temperatur förbehandlingen ska ske. I vissa fall är 
labbresultaten svårtolkade, men för de utvalda förbehandlingstemperaturerna i 
systemanalysen (85°C och 98°C) verkar det vara fördelaktigt med den högre 
förbehandlingstemperaturen; det är dock viktigt att förbehandlingen inte pågår för 
länge. De största osäkerheterna i en framtida anläggnings utformning är variationerna i 
substrat in till anläggningen. Det är också viktigt att ha i åtanke att resultaten vid 85°C 
respektive 98°C inte är helt jämförbara eftersom försök 2 respektive 3 baseras på 
provtagningar av substrat vid två olika tillfällen. 
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5 Slutsatser 

Förvärmningssystemet av substrat i Försök 3 visade sig vara effektivt med viktförluster 
på mindre än 1 %. Det är dock viktigt att påpeka att detta resultat gäller för försöken i 
labskala, det är oklart om det motsvarar systemet som används på verkliga 
anläggningar. 
 
Förbehandling av substrat från Uppsala biogasanläggning resulterade inte i ökad 
metanpotential jämfört med obehandlade referensprov. Därför gjordes inga vidare 
studier på detta substrat. 
 
Förbehandling av substrat från Uppsala reningsverk visade två betingelser som gav 
ökning av metanpotentialen med förbehandling vid 16 dygn: 

A. Behandlingen vid ca 100°C och en timme gav en signifikant ökning av 
metanpotentialen, 15 % i N-ml CH4/g VS och 28 % i N-ml CH4/g våtvikt. 
(Varken bakterieräkning eller salmonellatest gjordes efter behandlingen.)  

B. Vid en lägre förbehandlingstemperatur (85°C-1h) erhölls en tydlig (men ej 
signifikant) ökning av metanpotentialen på 11 % i N-ml CH4/g VS och 7 % i  
N-ml CH4/g våtvikt jämfört med obehandlat slam. Förutom en högre 
metanpotential motsvarade behandlingarna vid 85°C också de hygieniseringskrav 
som gäller för biogödsel enligt ABP-lagstiftningen. Det går dock inte säkerställa 
en statistik skillnad p.g.a. stora standardavvikelser.  

Målet för detta arbete var att ge en uppfattning om hur värmebehandling vid olika 
temperaturer och behandlingstider kan påverka metanpotentialen. Men för att statistiskt 
säkerställa resultaten föreslår vi en upprepning med flera replikat av försöken med de 
två behandlingar som gav det bästa utbytet. 
  
I denna studie fann vi inget direkt samband mellan höga temperaturer och långa 
behandlingstider med en större metanpotential. Det finns antagligen ett optimum i 
temperatur och tid för att ge en maximal metanpotential. Höga temperaturer och långa 
tider kan ge upphov till proteindenaturering och bildning av svårnedbrytbara strukturer 
(som i Maillard reaktionen). Korta tider och låga temperaturer är troligen otillräckliga 
för att påverka substratets struktur och därmed göra det mer tillgängligt för 
biogasbildning. 
 
Energimässigt pekar våra resultat mot att en förbehandling av substraten innan rötning 
leder till en ökad metanproduktion med praktiskt taget oförändrat värmebehov. Detta 
gäller för kommersiella uppehållstider kring 16 dygn, vid längre uppehållstider jämnas 
skillnaderna ut mellan förbehandlade substrat och obehandlade substrat. 
 
Det krävs dock utökade tester och optimering av förbehandlingen för att säkerställa 
tillförlitligheten av resultaten. Till optimeringsmöjligheterna hör tiden för 
förbehandlingen och vid vilken temperatur förbehandlingen ska ske. I vissa fall är 
labbresultaten svårtolkade, men för de utvalda förbehandlingstemperaturerna i 
systemanalysen (85°C och 98°C) verkar det vara fördelaktigt med den högre 
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förbehandlingstemperaturen; det är dock viktigt att förbehandlingen inte pågår för länge. 
De största osäkerheterna i en framtida anläggnings utformning är variationerna i substrat 
in till anläggningen. Det är också viktigt att ha i åtanke att resultaten vid 85°C respektive 
98°C inte är helt jämförbara eftersom försök 2 respektive 3 baseras på provtagningar av 
substrat vid två olika tillfällen. 
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6 Förslag till fortsatt forskningsarbete  

I fortsatta studier vore det intressant att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för 
förbehandlingen. Vid en ekonomisk jämförelse bör en mer detaljerad analys göras av de 
olika komponenterna i anläggningen, exempelvis pumpar. En optimerad fjärrvärme-
temperatur är troligtvis möjlig: Vad får fjärrvärmen kosta för att det ska bli lönsamt? 
 
Energimodellen visar att biogasproduktionen ökar vid olika sätt att förbehandla 
termiskt, men det finns en osäkerhet i hur stor denna ökning är. Avdödning av patogener 
är däremot effektiv vid över 60 grader, vilket gör att denna temperatur rekommenderas 
som minimum förbehandlingstemperatur (kan leda till mindre behov av lagring av 
utrötat slam). Då en effektiv energiåtervinning kan erhållas genom en slam/slam-
värmeväxlare ökar inte värmebehovet särskilt mycket, även om temperaturkravet ökar. 
Detta gör att en investering i en förbehandlingstank och en slam/slam-värmeväxlare 
samt tillhörande kringutrustning kan resultera i en anläggning med ökad 
biogasproduktion utan att energianvändningen ökar dramatiskt. Som förslag bör en 
sådan utrustning installeras och utvärderas över längre tid hos en biogasproducent. Val 
av temperatur för bra utrötning kan då även testas genom EVOP-optimering. 
 
Utökade tester av de två bästa förbehandlingarna bör genomföras med flera replikater 
för att säkerställa tillförlitligheten av resultaten.  
 
Efter att förvärmningssystemet hade modifierats visade det sig vara effektivt. 
Viktförlusterna var mindre än 1 %. Detta resultat gäller för försöken i labskala men om 
det motsvarar systemet som används på anläggningarna är oklart. Vidare studier i lab 
och on-site (med en mobil biogasanläggning) föreslås. 
 
Initial nedbrytbarhet har stor betydelse för värmeförbehandling av slam. Vidare studier 
föreslås för att testa värmeförbehandling av endast bioslam. 

Eftersom behandlat substrat från Uppsala biogasanläggning inte gav skillnader i denna 
studie jämfört med obehandlad kontroll studerades detta substrat inte vidare. Det vore 
intressant att fortsätta studera detta substrat specifikt, enligt Battimelli, A., et al. kan 
man öka biogaspotentialen genom förtvålning om man tillsätter NaOH [11].  
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7 Nomenklatur 
Anaerob Syrefri  
Biogas Den gas bestående av till största delen koldioxid och metan, som 

bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö (anaerob 
rötning)  

Biogödsel Rötrest från biogasanläggningar som rötar relativt rena avfall såsom 
gödsel, källsorterat matavafall, avfall från livsmedelsindustrin, 
lantbruksgrödor, mm.  

Exponeringstid Med exponeringstid menas den tid då inget slam tas ut eller tillförs 
reaktorn.  

Hydraulisk uppehållstid Motsvaras av den totala effektiva volymen delat med inpumpad 
volym per dygn. T.ex. om man matar med 10 m3/dygn och effektiv, 
våtvolym är 200 m3 blir den hydrauliska uppehållstiden 20 dagar.  

Hygienisering Värmebehandling/pastörisering för att reducera antalet 
sjukdomsalstrande organismer i substratet. Vanligt är att 
hygienisering sker vid 70°C i en timme inför rötning.  

Mesofila 
biogasprocesser 

Körs vanligen vid en temperatur på cirka 35 – 37°C.  

Metan Det enklaste kolvätet (CH4), en luktfri gas med högt energivärde 
(9,81 kWh/Nm3).  

Metanutbyte Metanutbyte = metanpotential. Mängd metan i N-volym som bildas 
per viktenhet inmatat organiskt material. Uttrycks t ex som N-ml/g 
VS eller N-m3/ton VS.  

Nm³ Normal-kubikmeter, volymen vid normaltillstånd (0°C och 1 atm) 
uttryckt i kubikmeter.  

N-ml Normal-milliliter, volymen vid normaltillstånd (0°C och 1 atm) 
uttryckt i milliliter.  

Patogen Sjukdomsalstrande organism, kan vara bakterie, virus eller parasit.  
pe Personekvivalenter. Antalet personekvivalenter beräknas som kvoten 

mellan den tillståndsgivna eller dispensprövade 
föroreningsbelastningen med avseende på BOD7 och den specifika 
föroreningsmängden, 70 g BOD7/person och dygn.  

Rötrest Den fasta, flytande eller slamformiga produkt som bildas efter 
rötning och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, 
näringsämnen och mikroorganismer (biomassa).  

Rötslam Rötrest som bildas efter rötning av avloppsslam vid reningsverk.  
TS Torrsubstans  
VS Volatile Solids, vilket står för den del av torrsubstansen som kan 

rötas till biogas. Detta kallas ibland glödförlust och är detsamma som 
torrsubstanshalten minus askhalten.  

vv Våtvikt  
Källor: Rapport U2009:03 SGC, Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar.  
Förslag till ny slamförordning, Naturvårdsverket 2010, 2010-04-07, Dnr 525-205-09. 
#Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av 
avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14. 
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Bilagor  

A Data för utrötningsförsök och bakterieräkning 

Tabell A.1. Satsvis utrötning av behandlat och obehandlat slam från Uppsala reningsverk. 
Metanpotential vid olika tidpunkter uttryckt i N-ml CH4/g VS. 

Table A.1. Batchwise digestion of treated and untreated sludge from Uppsala waste water 
treatment plant. Methane potential at different time points expressed as N-ml CH4/g VS. 

Tid V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

Obeh. 60°C 60°C 60°C 70°C 70°C 85°C 85°C 85°C 

(d) 0,5 h 1,0 h 2,0 h 0,5 h 1,0 h 0,5 h 1,0 h 2,0 h 

0 

1 5 3 3 2 3 3 3 3 3 

2 23 18 20 16 20 21 19 22 20 

3 41 38 39 33 40 41 39 39 38 

6 88 86 90 76 90 89 78 83 79 

8 129 127 135 113 133 128 115 128 121 

10 161 162 170 144 173 163 150 168 155 

13 195 208 209 182 211 198 200 218 205 

16 210 225 222 197 226 211 214 233 220 

28 253 253 252 225 257 242 231 251 238 

63 287 289 284 251 297 269 264 277 270 

 

 

 
 

 

 

1 





VÄRMEFORSK 
   
 

B Bakgrundsdata för systemanalysen 

Följande data och antaganden användes som grund för systemanalysen i projektet. 

B.1 Egenskaper för slamblandningen och biogasen 

I samråd med Uppsala Vatten och Avfall [12] har den specifika värmekapaciteten och 
densiteten för slamblandningen antagits vara samma som för vatten. Biogasen har 
antagits innehålla samma mängd koldioxid och metan i alla tre energianalyserna: 56 % 
CH4 och 44 % CO2. Den specifika värmekapaciteten och densiteten för biogasen har 
beräknats som det proportionerliga medelvärdet mellan samma egenskaper för CO2 
respektive CH4. 
 

Tabell B.1 Egenskaper för slammet och biogasen. 

Table B.1 Properties for the sludge and the biogas. 

Egenskap  Värde Enhet  Kommentar 

cp, slam  4.18 kJ/kg, °C  Specifik värmekapacitet för slamblandningen antas vara samma som 
för vatten; giltighetsområde 20–65°C [15]. 

ρslam  998.0 kg/m³  Densitet för slamblandningen antas vara samma som för vatten 
[15]. 

cp, metan  2.21 kJ/kg, °C  Specifik värmekapacitet för metan vid 0°C och 1 bar [15]. 

ρmetan  0.71 kg/Nm³  Densitet för metan vid 0°C och 1 bar [15]. 

cp, CO2  0.85 kJ/kg, °C  Specifik värmekapacitet för CO2 vid 25°C och 1 bar [15]. 

ρCO2  1.95 kg/Nm³  Densitet för CO2 vid 0°C och 1 bar [15]. 

cp, biogas  1.61 kJ/kg, °C  Specifik värmekapacitet för biogasen uppskattas linjärt för en 
blandning av CO2 och metan. 

ρbiogas  1.26 kg/Nm³  Densitet för biogasen uppskattas linjärt för en blandning av CO2 och 
metan. 

Andel VS  69 % (av TS)  VS = Volatile Solids, den del av TS som går att röta. 

 

B.2 Referenstemperaturer och drifttid 

Drifttiden för anläggningen har antagits vara 8700 timmar vilket innebär en 
tillgänglighet på 99,3%. Detta antagande har baserats på den nuvarande driften [12]. 
Referenstemperaturerna som har använts visas i Tabell B2. 
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Tabell B.2. Temperaturerna som använts som referenser i energianalysen. 

Table B.2. The temperatures used as references in the energy analysis. 

Egenskap  Värde Enhet  Kommentar 

Tref  0 °C  Referenstemperatur som alla entalpier relateras till. 

Tin, sommar  19.0 °C  Medeltemperatur för ingående slam under sommaren 

Tin, vinter  10.0 °C  Medeltemperatur för ingående slam under vintern 

Tin, år  12.3 °C  Resulterande medeltemperatur för ingående slam under året 

Tmedel, år  7.4 °C  Medeltemperatur för Uppsala under 2005‐2011 [17]. 

 

B.3 Förbehandlingstank och rötkammare 

För att uppskatta energiförlusterna i förbehandlingstanken och rötkammaren har 
antaganden gjorts gällande geometrier och materialval, se Tabell B.3 och Tabell . 
Samma isolering och material antas på alla ytor i en cylindrisk tank, även mot marken. 
 

Tabell B.3. Egenskaper för förbehandlingstanken 

Table B.3. Properties for the pre-treatment tank. 

Egenskap  Värde  Enhet  Kommentar 

Höjd, invändig  4  m   

Diameter, invändig  2  m   

Reaktorvägg  0.01  m  STÅL

Isolering  0.1  m  Mineralull

Mantelarea, insida  31.4  m²   

Volym, insida  12.6  m³    

Värmeöverföringsmotstånd 
R1  6.37E‐05  K/W Inside liquid heat transfer resistance 

R2  5.40E‐06  K/W

R3  7.96E‐02  K/W

R4  1.59E‐03  K/W Outside air heat transfer resistance. 
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Tabell B.4. Egenskaper för rötkammaren. 

Table B.4. Properties for the digestion reactor. 

Egenskap  Värde  Enhet  Kommentar 

Höjd, invändig  16.3  m   

Diameter, invändig  21.7  m   

Reaktorvägg  0,2  m  BETONG

Isolering  0,2  m  Mineralull

Mantelarea, insida  1 845  m²   

Volym, insida  6 000  m³    

Värmeöverföringsmotstånd 

R1  1.08E‐06  K/W Inside liquid heat transfer resistance 

R2  6.38E‐05  K/W

R3  2.71E‐03  K/W

R4  2.71E‐05  K/W Outside air heat transfer resistance. 
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