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Förord 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har av Värmeforsk fått i uppdrag att 
sammanställa nuvarande situation för biogas i Sverige med en utblick i Europa. 
Projektet har finansierats av Värmeforsk. Syftet med denna studie har varit att, baserat 
på befintlig kunskap, översiktligt beskriva nuläget för svensk biogas vad gäller 
produktion och användningsområden samt belysa utvecklingsområden.  
 
Projektet har löpt under perioden 2005-04-22 till 2006-08-30 och har genomförts av Ulf 
Nordberg, Åke Nordberg (projektkoordinator) och Nils Hannerz. 
 
Till projektet har kopplats en referensgrupp som har haft följande sammansättning: 
Bengt Blad Energimyndigheten 
Gert Karlsson Vattenfall Utveckling 
Karin von Kronhelm Eon 
Per-Olof Moberg Fortum Värme 
Bertil Nygren ABB  
Margareta Persson SGC 
Bo Skoglund Eon 
Liselotte Stålhandske Carl Bro 
Sven-Erik Wiklund  ÅF-process 
 
Till samtliga som medverkat och lämnat uppgifter till projektet vill vi framföra ett varmt 
tack 
 
Uppsala i september 2006 
 
Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Rapporten innehåller en generell översikt över dagens teknologi om produktion av 
biogas genom anaerob nedbrytning av lättomsatt organiskt material, och biogasens 
användningsområden. Uppdragsgivare är Värmeforsk. Arbetet har utförts i tre olika 
delar: Nulägesbeskrivning, tekniska begränsningar och utvecklingsinsatser samt en 
syntesdel. 
 
Drygt 220 st. biogasanläggningar finns i Sverige för omhändertagande av grödor, slam 
och organiska restprodukter. Framför allt sker produktion av biogas vid avlopps-
reningsverk och deponeringsanläggningar. Den totala kapaciteten år 2004 var ca 
300 000 m3 rötkammarvolym varav ca 73 % nyttjades. Den planerade kapacitets-
ökningen var ca 125 000 m3 eller ca 42 %. Av den totala mängden substrat som 
tillfördes anläggningarna var ca 45 % gödsel, 30 % slakteriavfall, 10 % bioavfall från 
hushåll och annat 15 %. Beräkningar utifrån energiinnehållet i inlastad mängd substrat 
ger att ca 10 % av gasen var från gödsel och 65 % från slakteriavfall, 25 % från 
hushållsavfall och 5 % var från annat substrat.  
 
Totalt i Sverige producerades år 2005 ca 1,5 TWh biogas. Överlag används biogas först 
och främst för uppvärmningsändamål följt av fordonsbränsle och elproduktion. Mer än 
55 GWh facklas bort. Avloppsreningsverk är ej medräknade. Intresset för att använda 
biogas som drivmedel har ökat. Den teoretiska biogaspotentialen i Sverige har beräknats 
till ca 14 – 17 TWh per år, där ca 80 % finns i lantbruksrelaterade biomassor. Cirka 
3 TWh kommer från olika slags avfall från hushåll och industri. 
 
Allmänt kan sägas att det finns stor potential till förbättringar och effektivisering inom 
hela kedjan för insamling av substrat, förberedande behandling av substrat, driftstyrning 
av anläggning, uppgradering/rening och användning av gasen samt spridning och 
användning av biogödsel. 
 
Mängden grödor från jordbrukssektorn kommer att stå för den största ökningen av 
substrat. Kontakterna mellan jordbrukare och anläggningsägare behöver förbättras för 
att öka förståelsen för hela hanteringskedjan, odling, transporter, behandling och 
biogödselhantering. Antalet produktionsställen för biogas från avfallsdeponier blir färre 
och mängden biogas därifrån minskar. Antalet anläggningar för jordbruksgrödor 
kommer troligen att öka. Kombinationsprocesser kommer alltmer att utvecklas för att 
kunna utvinna flera olika energiprodukter och maximera energiuttaget av substrat. 
 
Nyckelord: Biogas, rötning metan, bioenergi.  
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Summary 

The report contains a general overview of present technology concerning production of 
biogas through anaerobic breakdown of easily recycled organic material as well as 
implementation areas for biogas. The principal is Värmeforsk (Thermal Engineering 
Research Institute). The work has been done in three parts: description of present 
situation, technical limitations and development efforts, synthesis. 
 
In Sweden there are more than 220 biogas plants for handling crops, sludge and organic 
residue material. Production of biogas occurs primarily at sewage treatment plants and 
landfills. Total capacity in 2004 was approx. 300 000 m3 anaerobic chamber volume, of 
which approx. 73% was utilised. Planned increase in capacity was approx. 125 000 m3 
or approx. 42%.The substrate brought to the plants was comprised of approx. 45% 
manure, 30% offal, 10% biowaste from households and 15% other substrates. 
Calculations based on the energy content of input substrate indicate that approx. 10% of 
the gas was from manure, 65% from offal, 25% from household waste and 5% from 
other substrates. 
 
In 2005 a total of 1,5 TWh of biogas was produced in Sweden. Biogas is used primarily 
for heating purposes followed by use as vehicle fuel and in electricity production. More 
than 55 GWh is torched away. Sewage treatment plants are not included. Interest in 
using biogas as fuel has increased. The theoretical biogas potential in Sweden has been 
calculated to be 14-17 TWh per year, of which approx. 80% is found in agriculturally 
related biomass. Approximately 3 TWh originates from various types of household and 
industrial waste. 
 
Generally it can be said that there is a large potential for improvement and increased 
efficiency within the whole chain of substrate collection, preparatory treatment of 
substrates, operational control of biogas plants, upgrade/treatment and use of gas as well 
as spreading and use of biofertilizer. 
 
The greatest increase in substrate will come from the amount of crops from the 
agricultural sector. The contacts between farmers and plant owners need to be improved 
to increase the understanding of the whole management chain, agricultural production, 
transport, treatment and handling of biofertilizer. The number of production sites for 
biogas from landfills is decreasing and the amount of biogas from these is diminishing. 
The number of biogas plants for agricultural crops is likely to increase. Combination 
processes will increasingly develop towards extracting several different energy products 
and towards maximising the energy extraction from substrates. 
 
Key words: Biogas, anaerobic digestion, methane, bioenergy 
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1 Inledning 

Biogas definieras som den gas som bildas när organiskt material, t ex gödsel, avföring, 
avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter, bryts ner 
under anaeroba förhållanden (utan närvaro av syre). Biogas består normalt sett 
huvudsakligen av metan och koldioxid. Intresset för biogas ligger i att det därmed är ett 
förnyelsebart bränsle och kan framställas på i princip två olika sätt: a) genom biologisk 
förgasning, dvs. rötning eller anaerob jäsning av lättomsatt organiska material såsom 
bioavfall, avföring, avloppsvatten från industrier, slam från avloppsreningsverk, gödsel, 
växtmaterial och energigrödor, där nedbrytningen och stabiliseringen sker utan närvaro 
av luftsyre, och b) genom termisk förgasning av organiskt material. I båda fallen fås en 
gas som bl.a. innehåller metan (CH4), vilket i sin tur är brännbart. Gasen kan sedan 
användas på olika sätt för att framställa drivmedel för fordon, värme och el. Värme- och 
kraftvärmeproduktion är det vanligaste användningsområdet för biogas i de flesta länder 
(Handreichung, 2004: Tafdrup, 1997). Det är i dagsläget enklare att hitta förnyelsebara 
bränslen för värme- och kraftvärmeproduktion än för drivmedelsproduktion. Därav 
finns ett ökande intresse att använda biogas till drivmedel.  
 
En annan faktor som gör biogas intressant är att förbränning av metangas leder till lägre 
koldioxidutsläpp än förbränning av andra fossila bränslen. Orsaken till det är att metan 
innehåller större andel väte än andra kolväten. Vid förbränningen bildar kol (C) och 
syre (O) koldioxid (CO2), samt väte (H) och syre (O) bildar vatten (H2O). Ju större 
andel väte (H) bränslet har desto mindre andel koldioxid. Metangas kan fås från både 
naturgas och biogas så en övergång från andra fossila bränslen till naturgas skulle 
innebära en minskning av koldioxidutsläppen och en eliminering av koldioxidutsläppen 
när biogas fasas in. 

1.1 Bakgrund 

Biogas bildas då organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Totalt 
produceras det i Sverige ca 1,5 TWh biogas per år (Jarvis, 2004). Merparten kommer 
dels från rötning av slam vid kommunala reningsverk (ca 0,8 TWh/år), dels från upp-
samlad deponigas (ca 0,4 TWh/år). Vidare bidrar industriella avloppsreningsprocesser 
med 0,1 TWh och kommunala samrötningsanläggningar med ca 0,2 TWh. Med 
samrötningsanläggningar menas biogasanläggningar, där fasta och/eller flytande 
rötningsråvaror från livsmedelsindustrin, livsmedelsrelaterade verksamheter, bioavfall 
från hushåll och verksamheter och biomassor från lantbruket samrötas. Därutöver finns 
några lantbruksanläggningar samt försöksanläggningar som producerar mindre mängder 
biogas.  
 
Ett ökat intresse har också funnits att använda biogasen som drivmedel. Motivet till det 
ökade intresset för drivmedelsanvändning är att det största bidraget till uppkomna 
miljövinster erhålls då biogasteknologin kan kopplas till att biogas ersätter fossila 
bränslen. Då biogas används som drivmedel kommer bl.a. emissioner av koldioxid, 
kväveoxider och partiklar att minska och totalt sett är miljövinsten störst om diesel 
ersätts (Wengholt, 1999). Under några år har antalet biogasanläggningar vuxit relativt 
snabbt. Drivande för denna utveckling har bland annat varit regleringar inom 
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hanteringen av organiska avfall, till exempel deponeringsförbudet av organiskt avfall. 
Tillväxten av antalet anläggningar har nu mattats av. Orsaken till detta är flera; de enkla 
rötbara materialen från livsmedelsindustrin rötas tills stor del idag, oprövade tekniska 
komponenter har medfört driftstörningar och problem har uppstått med att bygga upp en 
ny marknad för den producerade biogasen och rötresten. Allt detta har bidragit till en 
ibland svag ekonomi för anläggningsägarna. I ett framtidsperspektiv med en fortsatt 
tillväxt inom biogasområdet kan det vara aktuellt att röta mer komplexa material från 
livsmedelsindustrin, källsorterat matavfall från verksamheter och hushållen samt 
energigrödor och i större omfattning gödsel från lantbruket. Syftet med produktion av 
biogas är vanligtvis dubbelt. Omvandlingsprocessen är dels ett sätt att utvinna energi ur 
energiråvaran, dels ett sätt att omhänderta organiska avfall så att näringsämnen kan 
cirkuleras. Med dubbla syften blir frågan om framtida användning av biogasteknologi 
komplex. Teknologin är beroende av den politiska styrningen både inom energipolitiken 
och inom miljöpolitiken. För energipolitiken är biogasen ett sätt att omvandla 
energiråvaran till gas som kan nyttjas som värme, elkraft eller fordonsgas. För 
miljöpolitiken är den syrefria rötningen ett sätt att stabilisera organiska avfall där 
näringen därefter kan återcirkuleras. Ändrade spelregler för hur organiska avfall ska 
hanteras kan förändra mängden avfall som lämpar sig för rötning. Detta projekt avser att 
utreda, belysa och förklara biogasteknologins nuläge, potential och de faktorer som kan 
påverka biogasprocessens tillämpningar. 

1.2 Mål och målgrupp 

Målet med projektet är att göra en generell översikt över dagens teknologi kring fram-
ställning av biogas genom anaerob nedbrytning av organiskt material. Översikten kom-
mer att gå igenom: 
• Biogasteknologins nuläge processteknik, substrat, och användning av biogas idag. 
• Styrmedel och stödsystem som påverkar produktionen av biogas. 
• Tekniska begränsningar och pågående utvecklingsarbete. 
• Syntes och bedömning av utvecklingsmöjligheterna för de tre huvudsakliga 

användningsområdena för biogas; värme, kraft och fordonsgas. 
 
Syftet med projektet är att ge industrin ett gott underlag för att förstå vad biogas-
teknologi är, vilka politiska styrmedel som kan påverka utbyggnad av biogas-
anläggningar och i vilka situationer tekniken är lämplig. 

1.3 Projektbeskrivning och genomförande 

Arbetet har utförts i tre olika delar. Den första delen tar upp tekniken för framställning 
av biogas, situationen i Sverige samt styrmedel och stödsystem som påverkar 
produktionen av biogas. Dessa moment är av beskrivande karaktär. Därefter kommer en 
sammanställning av viktiga FoU-insatser som behövs för att lösa tekniska flaskhalsar. 
Den avslutande delen är en resultatanalys/syntes över framtida möjligheter inom biogas-
området.  
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Del 1. Biogas – nuläge 
Syfte: Ge en övergripande beskrivning av var biogasteknologin står idag. 
Innehåll: 
• En övergripande beskrivning av biogasprocessen, energi- och massbalanser, och 

reaktortyper. 
• Genomgång av olika energiråvaror. Mängder och sorter energiråvara som används 

idag.  
• Produktion av biogas idag i Sverige fördelat på reningsverk, deponier och biogas-

anläggningar. 
• Gassammansättning och användning av gas för värme, elkraft eller fordonsgas. 

Använd teknik och övergripande mass- och energibalanser. 
• Uppskattning av biogaspotentialen i Sverige, dvs. uppskattning av total tillgång av 

de olika energiråvarorna i Sverige. 
• Ge en överblick över de nationella och europeiska styrmedel och regelverk som 

påverkar biogasproduktionen idag och vilka som diskuteras för framtiden utifrån 
miljöpolitiska intressen såsom återföring av näringsämnen, skatt på förbränning av 
organiska avfall, krav på hygienisering av avfall, handel med utsläpp av koldioxid, 
fordonsskatter, energiskatter, elcertifikat, definitioner av biobränslen etc. 

 
Del 2. Tekniska begränsningar och utvecklingsinsatser 
Syfte: Beskriva vilka som är de tekniska flaskhalsarna och vilka insatser som görs för att 
lösa dessa. 
Innehåll: 
• Optimering av rötningsprocessen för ökat utbyte. Minskat behovet av spädvatten. 

Styrning av biogasrocessen. 
• Nya energiråvaror för rötning, exempelvis energigrödor från lantbruket, källsorterat 

bioavfall, kombinat med andra processer. 
• Möjligheterna att effektivare utnyttja rötkammare på avloppsreningsverk för sam-

rötning med andra energiråvaror. 
• Gasanvändning. Bränsleceller för elproduktion. Mikroturbiner för distribuerad el-

produktion. Billigare uppgradering till fordonsgas. 
• Rötresthantering. Höjda koncentrationer på gödselmedel. 
 
Del 3. Syntes och framtidsbedömning av utvecklingsmöjligheterna för de tre huvud-
sakliga användningsområdena för biogas; värme, kraft och fordonsgas  
Syfte: Analysera hur utvecklingen påverkar användningen av biogas. 
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2 Biogas – nuläge 

Från slutet av 1950-talet till början av 1970-talet byggdes avloppsreningsverk för 
omhändertagande av spillvatten från hushåll och verksamheter. Avloppsreningsverken 
producerade stora mängder slam från de olika reningsstegen. För att säkrare kunna 
omhänderta slammet och återföra det till odling krävdes att slammet volymreducerades, 
stabiliserades och hygieniserades. På ett stort antal avloppsreningsverk uppfördes röt-
kammare som skulle uppfylla de önskade kraven för omhändertagande. Rötnings-
processen gav som resultat ett bra slam för vidare omhändertagande och även en bi-
produkt i form av biogas med högt metaninnehåll. Gasen nyttjades i huvudsak som 
bränsle i anläggningen för uppvärmning av rötningsreaktorn och byggnader, men en 
stor mängd gas facklades bort.  
 
På 1970- och 1980-talet byggdes i Sverige 12 st. anläggningar för storskalig separering 
och kompostering av osorterat köksavfall. På grund av höga tungmetallhalter i den 
producerade komposten med åtföljande avsättningsproblem är dock verksamheten vid 
de flesta av dessa anläggningar nedlagd. Erfarenheterna från denna typ av insamlings- 
och behandlingsförfarande visar att långtgående källsortering inom såväl hushåll som 
verksamheter och separat omhändertagande av olika material är det enda sättet att få en 
högkvalitativ biogödsel som kan användas som jordförbättringsmedel. Med långtgående 
källsortering menas sortering av kvarvarande avfall i fler fraktioner efter att 
återvinningsmaterial och farligt avfall sorterats bort, t ex bioavfall och brännbart avfall. 
 
Efter problemen under 1980-talet med omhändertagande och avsättning infördes 
långtgående källsortering i ett flertal kommuner i Sverige. Syftet var att direkt från 
hushåll och verksamheter få ett rent lättomsättbart organiskt material, bioavfall, och att 
det, efter behandling, utan hinder skulle kunna återföras till jordbruksmark. Under 
1990-talet uppfördes de första kommunala storskaliga anläggningarna för anaerob 
nedbrytning av framför allt slaktrester och gödsel. I ett senare skede började försöken 
med att utnyttja bioavfall från storkök, restaurang och hushåll som substrat i rötnings-
anläggningar. 
 
Under 2000 har jordbruksgrödor börjat odlas enbart för framställning av biogas. Ett 
flertal försök har genomförts med rötning av vallgröda och en anläggning har uppförts 
med jordbrukare som delägare och som tar emot rester från jordbruk för behandling, 
Växtkraft rötningsanläggning i Västerås. 

2.1 Substrat 

Material som ska genomgå en biologisk behandling och framställning av biogas kallas 
substrat. Dessa har olika ursprung, sammansättning, partikelstorlek, homogenitet etc. 
och kräver därigenom olika förberedande behandling. 
 
Råslam från rening av avloppsvatten är en blandning av olika sorters slam från skilda 
delar i reningsprocessen. Slammet är ett blött, homogent substrat med liten 
partikelstorlek. Slammet kräver normalt ingen förberedande behandling innan rötning 
och har en mycket låg torrstubstanshalt, ts-halt, normalt kring några viktprocent. 
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Bioavfall från hushåll består av allehanda rester från beredning av mat i hemmet. 
Renhetsgraden är något varierande och direkt avhängig den information som tillhanda-
hållits från renhållningsbolaget/kommunen och det egna engagemanget. I bioavfallet 
förekommer ett visst inslag av papper, plast, metall, trä, grus och jord m.m. 
Renhetsgraden på bioavfall vid längre gående källsortering är normalt 93 – 99 %, ofta 
något lägre i hyreshusområden än i villaområden. Substratet kräver ofta flera steg av 
behandling innan rötning. Ts-halten är inom ett relativt begränsat intervall, 25 – 35 vikt-
procent. 
 
Bioavfall från restaurang, storkök, grossist och livsmedelsbutik är förhållandevis rent 
men ett visst inslag av förpackningar (plast, papper) kan förekomma samt metall 
(restaurang). Substratet kräver ofta någon typ av behandling innan rötning. Ts-halten 
varierar över ett relativt stort intervall. 
 
Processpill från livsmedelsindustri är relativt homogent och ensartat. Varje verksamhet 
genererar processpill med en sammansättning som utmärker den specifika verksam-
heten. Inslaget av föroreningar är genomgående mycket lågt. Substratet är normalt i 
behov av sönderdelning för att minska partikelstorleken. Ts-halten kan variera mycket 
från flytande form (processvatten) till torrare fast material. 
 
Jordbruksgrödor och skörderester är allt från finfördelat avrens till större odlings-
produkter som hela strån och betor m.m. Större grödor kräver sönderdelning och alla 
jordbruksgrödor kräver någon typ av långtidslagring/konservering. Föreningar kan bestå 
av jord och sand som i vissa fall måste avskiljas. Ts-halten varierar relativt stort, 25 – 
70 viktprocent. 
 
Gödsel uppstår vid all djurhållning. Gödsel delas ofta in i två kategorier, beroende på ts-
halt, och består av flytande fas och fast fas. Den fasta fasen består av förutom träck även 
hö, halm, spån m.m. och innehåller mer eller mindre stort inslag av lättomsatt material. 
Ts-halten varierar stort (25 – 70 %) och kolinnehållet är högre än i flytande fas. Den 
flytande fasen består till stor del av urin och små partiklar av halm, spån m.m. som följt 
urinen. Flytgödsel samlas ofta upp i gödselbassänger och tankar och har ett högre 
kväveinnehåll än fastgödsel. Ts-halten är ca 5 – 10 %. 

2.2 System och tekniker för biologisk avfallsbehandling 

Det källsorterade bioavfallet kan antigen omhändertas och behandlas på den plats det 
uppstår genom lokal kompostering eller samlas in och transporteras till någon mer 
centralt belägen anläggning för behandling med en aerob (kompostering) eller anaerob 
(rötning) metod eller en kombination av dessa metoder.  
 
Lokal kompostering kan ske i såväl villa som flerbostadshusbebyggelse i form av 
enskilda lösningar. Omhändertagande sker inom den egna fastighetsytan för såväl villa 
som flerfamiljshus. I detta fall sker ingen organiserad insamling av bioavfall. Det 
enskilda hushållet ombesörjer att bioavfallet läggs i kompostbehållare som är dimen-
sionerad för rätt antal hushåll. Lokala tekniker är helt förknippade med komposterings-
tekniker av såväl tekniska som ekonomiska skäl. Rötningstekniker kväver betydligt 
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större underlag för att kunna tillämpas. Enligt uppskattningar gjorda av RVF hem-
komposterades ca 70 000 ton matavfall år 2005. 
 
Central behandling genom kompostering och/eller rötning kan ske på ett flertal olika 
sätt, allt från tämligen enkla till mycket kvalificerade lösningar, där valet av teknisk 
lösning styrs av ekonomiska och miljömässiga hänsynstaganden liksom möjligheterna 
att avyttra slutprodukterna, dvs. färdig kompost från en komposteringsanläggning eller 
rötad biogödsel och biogas från en rötningsanläggning.  
 
Upptagningsområdet för en central behandlingsanläggning har förändrats de senaste 
10 åren. Generellt kan sägas att en mindre anläggning har ofta ett mindre, lokalt upp-
tagningsområde, några jordbruksgårdar, mindre ort osv. En större anläggning kan ha ett 
upptagningsområde som omfattar en eller flera orter och kommuner och avtal för 
omhändertagande av bioavfall från specifika företag i hela Sverige. Varje anläggning 
för biologisk behandling är specifik med egna förutsättningar och sammansättning på 
substrat, tekniklösningar och nedbrytningsförhållanden. I den fortsatta redogörelsen 
kommer enbart anaeroba tekniker och metoder att beröras utifrån ett förhållandevis 
allmänt perspektiv eftersom en detaljerad beskrivning blir allt för omfattande.  

2.3 Anaeroba tekniker – processbeskrivning 

Den anaeroba processen innebär i korthet att det organiska materialet via ett antal 
delreaktioner successivt bryts ned av en blandad bakteriepopulation till en slutprodukt 
som benämns rötrest, under anaeroba (syrefria) förhållanden. Som ett resultat av 
nedbrytningen bildas främst metan och koldioxid i gasform. Processens viktigaste 
driftparametrar är tillgång till vatten och näringsämnen samt temperaturförhållandena, 
styckestorleken på det organiska materialet och pH-värdet. Utifrån dessa förhållanden 
och villkor kan rätt sorts bakterier leva och föröka sig, miljöbetingelserna hållas stabila 
så att bakterierna är produktiva och att det finns rätt sorts näring tillgängligt för 
bakterierna. Hela processen bygger på de nedbrytande bakteriernas aktivitet. 
 
Förutom de enkla, lågteknologiska och småskaliga tillämpningarna av rötningsteknik 
som har använts på gårdsnivå i Kina, Indien och Pakistan under lång tid finns inget 
system eller teknik för småskalig rötning av det bioavfall som genereras i enskilda 
hushåll. Detta beror på att hälso-, hygien- och säkerhetsaspekterna inte kan säkerställas 
inom rimliga ekonomiska ramar. Rötningstekniken anses därför vara en storskalig 
lösning till skillnad från lokal kompostering.  
 
Rötningen kan ske antingen under enkla förhållanden genom uppläggning i så kallade 
bioceller och energilimpor eller under mer kontrollerade förhållanden i någon typ av 
mer slutna system. 
 
En kontrollerad process benämns ofta utifrån vilken temperatur den drivs vid. Generellt 
gäller att högre temperatur ger en primärt snabbare nedbrytning av de organiska 
ämnena. Samtidigt innebär högre temperaturer högre kostnader för uppvärmning av 
processen. I stort sett samtliga av dagens anläggningar arbetar vid s.k. mesofila (ca 35-
40°C) eller termofila (ca 55-60°C) förhållanden. Intresset för termofil drift har ökat. 
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Detta är särskilt intressant om det i närheten av anläggningen finns överskottsvärme 
som kan användas för att värma processen till låg kostnad.  

2.3.1 Bioceller, energilimpor och slang 

En biocell är ett skapat utrymme i huvudsak i en deponi eller på en annan avfalls-
behandlingsanläggning som utformas för att kunna inrymma bioavfall och omhänderta 
materialet under anaeroba förhållanden. I princip skulle en biocell även kunna utformas 
för att utnyttjas till andra relativt torra substrat, men den vanligaste tillämpningen är på 
avfall. 
 
Storleken på cellen kan variera från några hundra m3 till flera tusen m3. Cellen iordning-
ställs med tät botten, täta sidor och tät övertäckning. I cellen finns rörsystem för upp-
samling av lakvatten/perkolatvätska och rörsystem för uppsamling av gas, alltså en 
enkel form av bioreaktor med vissa men begränsade möjligheter till att styra nedbryt-
ningsförloppet. Nedbrytningstiden är ofta betydligt längre än vad som normalt krävs i 
en rötningsanläggning. Som resultat från behandlingen erhålls en energirik gas, biogas, 
ett näringsrikt överskottsvatten, perkolat, och en rötrest.  
 
Kännetecknande för bioceller är  
• att bioavfallet läggs inom särskilda stödvallar som utgörs av täta material, morän 

och/eller plastduk och att cellernas botten är tät för att kunna samla upp allt bildat 
lakvatten (perkolat). Uppsamlingen sker genom dränlager och rörledningar. 

• att cellerna förses med tät överyta för att undvika okontrollerat inläckage av vatten 
och avgång av biogas från cellerna. 

• att varje iordninggjord och fylld cell utgör en separat behandlingsenhet med 
separata kontroll- och styrmöjligheter. 

• att uppsamlat perkolat återförs helt eller delvis till biocellen.  
• att bildad gas samlas upp via särskilt uttagssystem och utnyttjas för energiutvinning. 
• att cellernas ytutbredning begränsas så att utvinning av gas kan ske så snart som 

möjligt. 
 
Vid celldeponering kompakteras bioavfallet (efter påsöppning och frilagt avfall) 
omsorgsfullt till en volymvikt på ca 0,8-0,9 ton/m3. Därigenom blir materialet för-
hållandevis kompakt och tätt. Ofta sker inblandning av ett torrare material i form av 
träflis eller flisat trädgårdsavfall i överytan för att göra den körbar.  
 
Vid nedbrytning i slang pressas bioavfall in i ett tåligt plastemballage med diametern  
1 – 3 meter, varvid en långsmal rötningsreaktor erhålls. Längder om 90 meter är inte 
ovanligt. Metoden har använts först och främst för att minska riskerna för luktstörningar 
på omgivningen vid kompostering. Om ingen luft tillsätts skapas snabbt en syrefri miljö 
varvid metanbildande bakterier förökas. Under en kort period av några veckor bildas 
gas som kan sugas ut och omhändertas. Efter denna period tillsätts syre och en aerob 
process startar, vilken slutför nedbrytningen av materialet. 
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2.3.2 Reaktorrötning 

Eftersom anaerob nedbrytning av lättomsatt organiskt material är en naturlig process 
sker den på alla ställen där det finns material som kan brytas ned och där det inte finns 
syre. Om bioavfallet i stället innesluts i en reaktor, ett slutet utrymme, kan de naturliga 
nedbrytningsprocesserna kontrolleras och styras på ett bättre sätt än i en deponi eller i 
bioceller. Styrd anaerob behandling har använts i över 70 år både i Sverige och i andra 
länder, främst för behandling av slam från avloppsreningsverk. Tekniken för att 
omhänderta bioavfall från hushåll och verksamheter har inte funnit så länge. År 1995 
fanns ett 25-tal prototyp- och demonstrationsanläggningar i Europa varav endast en 
vardera i Sverige, Finland och Danmark. Antalet anläggningar har ökar markant sedan 
dess. Reaktorbaserade rötningssystem är relativt komplicerade och därmed kapital-
krävande behandlingslösningar. Kostnadsbilden domineras till stor del av fasta kapital-
kostnader, maskinkostnader samt kostnader för styrsystem. Därav krävs relativt stora 
mängder bioavfall och grödor för att kostnaderna skall hållas på en rimlig nivå. 
 
Schematiskt kan ett reaktorbaserat system se ut som i figur 1. Behandlingen består av en 
kedja av olika hanteringsmoment som var för sig eller tillsammans har till uppgift att 
förändra substratet till en behandlingsbar massa som gas kan utvinnas ur i så hög grad 
som möjligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Schematisk beskrivning av biogasprocessen. 

Figure 1. Schematic description of the biogas process. 
 
1  Substratet består av bioavfall från hushåll och/eller industri, samt biomassor från 

lantbruk. Bioavfallet är köksavfall, avfall från restaurang och storkök, fett- och 
avskiljarslam, slakteriavfall, processrester vid tillverkning av livsmedel etc. Generellt 
kan sägas att inga substrat får innehålla material eller ämnen som äventyrar 
processen. Ur processteknisk synvinkel är en lämplig blandning av olika biologiska 
material eftersträvansvärt då man får en mer allsidig sammansättning med olika spår- 
och näringsämnen som påverkar mikroorganismerna positivt. Det är viktigt att 
substratet finns garanterat tillgängligt året om och att anläggningsägaren har 
långsiktig tillgång till det. Det är även viktigt att substrat inte tas emot som kan ge 
upphov till tekniska störningar, mikrobiologiska problem eller som kan äventyra 
kvalitén på biomullen. 
 
Ur anläggningsägarens synvinkel är önskemålet att bioavfallet och biomassan ska 
vara så billig som möjligt. I samrötningsanläggningar tas en avgift ut för att 
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omhänderta det bioavfall som uppstår i hushåll, restaurang, storkök och verksam-
heter. Avgiften ska täcka omhändertagandekostnaderna för driften av anläggningen. 
Substrat från lantbruk kan vara fast- och/eller flytgödsel från djur, vallgröda samt 
andra grödor och skörderester. Vid odling av gröda för biogasframställning är önske-
målet att skörden ska ge hög halt TS (torrsubstans) med hög andel VS (organiskt 
innehåll d.v.s materialets mängd TS minus mängden aska) per odlad hektar. 
Substraten ska vara transporteffektiva med låga vattenhalter. Jordbruksgrödor ska 
vara lagringsdugliga och enkla att lagra. Förlusterna av VS under lagringstiden ska 
vara låga, även vid långtidslagring. Substratet ska ha bra rötningsegenskaper med 
hög nedbrytningsgrad och lågt fiberinnehåll. Substratet ska också medge ett effektivt 
utnyttjade av rötkammare och lågt behov av processenergi. Dessutom ska 
växtnäringskoncentrationen i biogödseln vara hög, vilket innebär en låg andel rent 
vatten. Detta ger lägre transportkostnader och mindre risk för packningsskador vid 
spridning. 
 
Inom lantbruket finns ett stort antal grödor som kan användas för produktion av 
biogas. Valet av gröda kan variera beroende på var anläggningen är lokaliserad. 
Oavsett lokalisering finns några generella kriterier som grödan bör uppfylla både ur 
mikrobiologisk synpunkt och framför allt ur odlings- och hanteringssynpunkt. Ur 
lantbrukarens synvinkel ska odling av gröda för gasframställning vara ekonomiskt 
mer fördelaktigt än alternativen. Grödan ska vara odlingssäker och kräva låg energi-
insats vid odling (diesel, olja, handelsgödsel, kemiska bekämpningsmedel etc.) 
Grödan för gasutvinning ska fungera bra som omväxlingsgröda i växt/odlingsföljden, 
förbättra markstrukturen och vara kvävefixerande. Odlingen av gröda ska gärna 
sprida arbetsinsatserna på gården till tidpunkter och perioder då det är mindre 
arbetsintensivt, och det ska gå att använda befintlig maskinpark. En fördel är om det 
är möjligt att utveckla ett entreprenadarbete i närliggande omgivning. 

 
2 Insamling och transport av bioavfall sker i huvudsak med hjälp av bak-, sidolastande 

bil eller containerbil. För att uppnå hög renhetsgrad krävs att bioavfallet inte 
sammanblandas med övrigt avfall. Ett längre gående källsorteringssystem är därför 
ett måste. Till insamlingsmomentet hör även vägning av mängden bioavfall och 
kvalitetskontroll. Insamling av jordbruksgrödor innebär skörd och transport samt 
långtidslagring med antingen torkning eller konservering. 

 
3 Ett viktigt steg är en mer eller mindre omfattande förbehandling i form av sönder-

delning och siktning som tillsammans syftar till att avlägsna material och föremål 
som kan medföra driftstörningar i efterföljande behandlingssteg eller ha negativ 
inverkan på biogödselns kvalitet. Vidare ska förbehandlingen möjliggöra ett högt 
gasuttag och minska smittoriskerna. Det är främst då rötningsmetoden appliceras på 
hushållsavfall som behov av förbehandling uppkommer på grund av att detta avfall 
oftast innehåller en hel del oönskat material och inte är homogent. Syftet med en 
förbehandling är att öka nedbrytbarheten och nedbrytningshastigheten samt 
homogenisera materialet som ska rötas. Detta kan åstadkommas genom finfördelning 
och avlägsnande av oönskade material såsom metall, plast och sten. De olika delarna 
i förbehandlingen består av sönderdelning, siktning, konditionering och hygieni-
sering. Generellt kan sägas att förbehandlingsbehovet är lägre för källsorterat än för 
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blandat avfall. Jordbruksgrödor behöver i flertalet fall krossas (vete) eller finhackas 
(vallgröda) före lagring och nedbrytning. 
 
Storleksreducering. Det är ofta nödvändigt att minska storleken på partiklarna i 
avfallet för att hjälpa den anaeroba nedbrytningen samt underlätta vidare hantering. 
Detta sker med hjälp av sönderdelningsanordningar som krossar, mosar, maler eller 
skär substrat (bioavfall och gröda), vilket ger en mer homogen produkt. Storleks-
reduceringen kan kombineras med öppning av pappers- eller plastpåsar för bioavfall. 
 
Storleks-/densitetsseparering. Ofta är det lämpligt att separera blandade material till 
två eller flera fraktioner baserat på storlek och/eller densitet. På så vis kan exempel-
vis en lätt, brännbar fraktion, bestående av främst papper och plast, avlägsnas från 
substrat som ska komposteras eller rötas. Vanligaste utrustningen för storleks-
separering är siktar med hål av viss bestämd storlek. Partiklar som har mindre 
diameter än siktens hål, det så kallade acceptet, faller igenom. Rejektet, dvs. resten 
av avfallet och den så kallade brännbara fraktionen, stannar i sikten. Ett alternativ är 
att separera lätt, brännbart material genom att använda sig av skivsikt eller vindsikt. 
Den avlägsnade lätta fraktionen från siktning kan behandlas i avfallsförbrännings-
anläggningar för utvinning av energi. En behandlingsmetod som lämpar sig för våta 
avfall är separering med hjälp av en skruvpress. Avfallet matas in i pressen och med 
hjälp av mottryck pressas det genom en mantel med spalter eller hål, så att en våt 
fraktion med viss maximal partikelstorlek erhålls, så kallad pressvätska. Pressvätskan 
kan behandlas anaerobt med utvinning av biogas och den kvarvarande torra 
fraktionen, rejektfraktionen, kan komposteras eller förbrännas.  
 
Specifik materialseparering. Specifika material ska helst sorteras ut vid uppkomst-
källan men för att öka driftsäkerheten kan utsortering ske maskinellt på anlägg-
ningen. Det som främst bör avlägsnas är material som kan skada processen eller 
försämra slutprodukten. En vanlig behandling är att järnhaltigt material avlägsnas 
med hjälp av magneter. Även manuell sortering av olika material förekommer. 
Förbehandlingsprocessen utgörs ofta av en kombination av två eller flera av 
ovanstående processtyper.  
 
Konditionering. Konditioneringen kan bestå av att säkerställa en viss ts-halt och även 
en separeringsfas där kvarvarande tung fraktion som sten, grus keramik, glas etc. och 
lätt fraktion som plast träbitar m.m. avskiljs ur systemet. Som spädningsvätska för att 
uppnå rätt ts-halt kan exempelvis vatten, någon typ av processvatten, avloppsslam 
eller reaktorinnehåll användas. Det är också vanligt att rejektvatten från avvattning 
av reaktorinnehåll används för spädning. Vid torra rötningssystem sker normalt 
ingen avskiljning innan rötning.  
 
Hygienisering. Hygienisering sker innan alternativt efter rötning och består av upp-
hettning av substratet till minst 70oC under minst en timma. Syftet med 
upphettningen är att avdöda smittoförande ämnen och därigenom minska riskerna för 
att smitta sprids då biogödsel används. 
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4 Viktiga parametrar för den anaeroba nedbrytningsprocessen är temperaturområdet 
och vattenhalten. Processval, processdelar och processtyrning återkommer i senare 
del av rapporten. 

 
5  Biogasen kan användas inom flera områden. Värmeproduktion och kraftvärme-

produktion genom förbränning utan föregående rening av gasen, eller rening och 
upparbetning till drivmedelsgas eller som tillskott i naturgasnätet. Mer om detta 
senare i rapporten. 

 
6 Biogödsel som erhålls genom behandling av bioavfall från hushåll och/eller industri, 

samt biomassor från lantbruk är en i det närmaste helt ren produkt som innehåller en 
stor andel näringsämnen. Föroreningshalterna är ofta mycket låga. Slam som uppstår 
genom rening av avloppsvatten på avloppsreningsverk är även det ofta mycket rent 
men det förekommer slam med höga halter föroreningar som dels beror på inläckage 
i ledningssystemet från omkringliggande mark och att det slängs rester från 
produkter med olämpligt innehåll i avloppssystemet.  
 

Biogödsel kräver transporter från anläggningen till användningsområdet. Under stora 
delar av året krävs att den lagras för att senare kunna spridas. Mer om detta senare i 
rapporten. 

2.4 Nedbrytningsprocessen 

Produktionen av biogas bygger på en nedbrytningsprocess som sker i flera steg. 
Råvaran för processen, det organiska materialet, består av en stor variation av kemiska 
substanser som bryts ned. Schematiskt kan processen åskådliggöras i en serie av 
biokemiska transformationer med fyra steg. Under de två första faserna spjälkar hydro-
lyserande och syrabildande, s.k. acidogena, bakterier de organiska makromolekylerna 
till sina monomerer och därefter till kortkedjiga organiska syror. Genom syrabildningen 
sker en sänkning av pH-värdet, varför man ibland kallar den inledande hydrolysen för 
”sur jäsning”. Därefter omvandlas molekylerna till syror. I det sista processteget fås 
metan och koldioxid från syrorna.  
 
 
 Organiskt material 

protein 
kolhydrater 

fett 
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1:a steget, hydrolys, med hjälp av hydrolytiska bakterier. Enzymatisk process där 
komplexa, svårlösliga organiska föreningar (fetter, proteiner och kolhydrater) bryts ned 
till enklare, lösliga föreningar (fettsyror, aminosyror, enkla sockerarter). Hydrolys kan 
vara det hastighetsbegränsande steget för den anaeroba nedbrytningen då substratet är i 
partikelform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:a steget, syrabildning med hjälp av acidogena bakterier. De i hydrolysen bildade 
produkterna bryts ned till intermediära produkter (flyktiga fettsyror – VFA) samt ättik-
syra (CH3COOH), koldioxid (CO2) och vätgas (H2). Syrabildningen är ofta processens 
snabbaste steg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:e steget, acetatbildning med hjälp av acetogena bakterier. Intermediära produkter 
omvandlas till ättiksyra, koldioxid och vätgas. 
 
 
 
 
 
 
 
4:e steget, metanbildning med hjälp av metanogena bakterier. Metan (CH4) bildas på två 
olika sätt av två grupper av strikt anaeroba metanogener (arkebakterier): CO2+H2 -> 
H2O+CH4 (hydrogenotrofa metanogener) CH3COOH -> CH4+CO2 (aceticlastiska 
metanogener). Den senare reaktionen svarar för 2/3 av metanproduktionen. Metan-
bildningen anses oftast vara det steg som begränsar nedbrytningshastigheten för lösta 
föreningar på grund av att metanogenerna har relativt långsam tillväxt. 
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Beskrivningen ovan är schablonartad och en förenkling av mycket komplicerade 
förlopp. Varje enskild organisk förening bryts ned på just sitt speciella vis. 
Nedbrytningen sker med hjälp av enzymer som produceras av bakterier, där varje 
enzym har sin speciella uppgift. I praktiken består det rötade materialet av en blandning 
av ett stort antal ämnen som vart och ett påverkar gasens sammansättning. Även 
rötningsprocessen och dess förlopp påverkar och har betydelse för biogasens 
sammansättning. Eftersom metan bildas endast i nedbrytningens absoluta slutskede 
innebär störningar i något av de tre tidigare stegen att metanbildningen kan hämmas. 
Hämmande faktorer är bland annat förekomst av syre, toxiska ämnen och temperatur-
svängningar. 

2.5 Reaktortyper 

Genom åren har ett stort antal tekniker och lösningar utvecklats för genomförande av 
själva rötningssteget. Dessa lösningar kan sammanfattas enligt figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fukthalt Reaktortyp Antal steg Temperatur Ex. tillverkare 

Figur 2. Schema för olika typer av processlösningar. 

Figure 2. Scheme of different types of process. 
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Utformningen av biogasprocessen kan ske på flera olika sätt beroende på huvudsyftet, 
d.v.s. avfallsbehandling eller biogasproduktion samt typ av substrat. Huvuddelen av de 
nuvarande befintliga anläggningarna i Europa inryms i figur 2. Den i Sverige vanligaste 
reaktortypen är en reaktor där substrat matas in med jämn takt och blandas runt med 
hjälp av omrörare. Denna reaktortyp kallas för enstegs totalomblandad reaktor 
(Continuosly stirred tank reactor, CSTR), se figur 5.  
 
 
 Siktrest 
 

Finfraktion Magnetisk rest 
 
 
 
 Glas sten m.m. 
 
 
 
 Biogas 
 
 
 

  Siktrest 
 
 
 
 Slutprodukt 

Figur 3. Torr kontinuerligt beskickad totalomblandad process, ”Valorga-systemet”.  

Figure 3. Dry continuous loaded completely stirred process, ”Valorga system”. 
 
Den andra typen av anläggning som förekommer i Sverige är en kontinuerligt beskickad 
pluggflödesprocess, exempel figur 3. Substratet beskickas till reaktorn så att det för-
flyttas med omrörare till ett utlopp. Därigenom blandas inte onedbrutet material med 
utrötat material i samma utsträckning som i en totalomblandad process.  
 
Eftersom nedbrytningsprocessen sker i flera steg finns anläggningar där nedbrytningen 
sker i olika utrymmen, s.k. kontinuerlig tvåfasprocess. Tekniken bygger på att hydrolys- 
och syrabildningssteget sker fysiskt åtskilt från metanbildningssteget. Syftet är att de 
skilda processerna ska kunna driftoptimeras oberoende av varandra exempel figur 4. 
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Figur 4. Våt kontinuerlig tvåfas mesofil process, ”BTA-processen”. 

Figure 4.  Wet continuous loaded two step mesofil process “BTA-process”. 
 
Andra reaktortyper (figur 5) som kan användas till avloppsvatten och tunna flytande 
processvätskor, t.ex. i andra steget i en tvåstegsprocess, där utflödet från första steget 
består av ett perkolat eller en avvattnad flytande processvätska är: 
 
• Anaerobfilter (AF). I reaktorn finns fyllkroppar där de aktiva mikroorganismerna 

kan fastna och växa. Därmed sköljs inte de viktiga bakterierna ut med rötresten. 
Lämpligt för spillvatten och substrat som är lättflytande och har låg torrsubstans-
halt, t.ex. flytande substrat från mejeri, bryggeri m.m.  

• Fluidiserande bäddar (FB). Mikroorganismerna fås att fästa vid små partiklar som 
”hänger” på ett uppåtflödande substrat. Detta förfarande ger en mycket god kontakt 
mellan partikelyta och substrat vilket leder till korta uppehållstider. 

• En variant på fluidiserande bädd är den så kallade Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket (UASB). I stället för att bakterier växer på partiklar får de växa ihop till 
klumpar som ”hänger” kvar i reaktorn. Används i vissa fall inom industrin för 
rening av avloppsvatten. 
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Utökad Slambädd reaktor 
 Gas 
 Gas Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fluidzed bed Conventional EGSB IC 

 
Figur 5. Olika reaktortyper. 

Figure 5.  Different type of reaktors. 
 
Utifrån det som beskrivits ovan kan fyra huvudkategorier av parametrar karaktärisera 
typen av rötningsanläggning. Dessa utgör tillsammans valet av anläggningstyp och ned-
brytningsförfarande och tydliggörs i figur 6.  
 

 
Figur 6. Karaktärisering av biogasprocessen.  

Figure 6.  Characteristic of the biogasprocess. 
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1. Fukthalten hos substratet. Rötningen kan ske vid olika vattenhalter hos det rötade 
materialet. För justering av vattenhalten tillsätts normalt vatten och en viss mängd rötat 
material recirkuleras i syfte att dels justera vattenhalten, dels för att inympa bakterier 
för att få ett snabbare uppstartsskede av processen. Våta processer har normalt en 
vattenhalt av 90-95 %, torra processer 60-75 % och processer med vattenhalt där-
emellan kallas normalt halvtorra.  

 
Fördelar med våt process: Nackdelar med våt process: 
Konventionell utrustning för transport 
kan användas. Vattenhalt, partikelstorlek 
och viskositet som gör den pumpbar. 

Reaktorvolymen ökar med lägre ts-halt. 
Stora materialflöden ska hanteras och 
värmas upp. 

Material och energiutbytet är 
förhållandevis bra. 

Kostnaden för avvattning av rötresten blir 
hög. 

Bildad biogas kan frigöras på ett säkert 
sätt. 

Stora mängder rejektvatten ska hanteras. 

 

Fördelar med torr process: Nackdelar med torr process: 
Liten reaktorvolym. Mer komplicerade blandningstekniker och 

materialtransporter. 
Lägre materialflöden. 
 

Risk för ojämn process och därmed 
ofullständig utrötning. 

 
2. Temperaturen i reaktorn. Nedbrytningsprocessen sker antingen i det s.k. mesofila 
temperaturområdet (30-40oC) eller i det s.k. termofila temperaturområdet (50-60oC). 
Den termofila processen är mer intensiv än den mesofila och har i det närmaste 
fördubblad reaktionshastighet, vilket innebär att en i det närmaste halverad uppehållstid 
och halverad rötkammarvolym är möjlig. Temperaturen ger även en viss hygienisering 
av röt-resten, dock ej jämförbar med vad som uppnås med hygienisering vid 70oC i en 
timme. Den mesofila processen är dock stabilare och mindre känslig för temperatur-
variationer och variationer av störande ämnen som t.ex. ammoniak.  
 
Fördelar med mesofil process: Nackdelar med mesofil process: 
Stabil nedbrytningsprocess. Längre uppehållstid i reaktorn. 
Lågt energibehov. Kräver större reaktorvolym. 
 
Fördelar med termofil process: Nackdelar med termofil process: 
Hög nedbrytningsintensitet och 
nedbrytningsgrad. 

Känslig för temperatur och 
koncentrationsvariationer. 

Ger viss hygienisering av rötresten. Risk för lågt nettoenergutbyte. 
Kräver mindre reaktorvolymer  
 
3. Antal jäsningssteg. I en enstegsreaktor sker hela reaktionskedjan i en och samma 
tank. Detta är den vanligaste typen. Det finns också anläggningar som delar upp 
reaktionen i två reaktorer. Den första reaktorn optimeras för att gynna de första två 
stegen; hydrolys och syrabildning. Det andra steget optimeras för den slutliga 
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metanbildningen. Fördelen med en tvåstegsanläggning är att den totala uppehållstiden 
hålls nere. 
 
Fördelar med enstegs process: Nackdelar med enstegs process: 
Enkel och överblickbar process-
utformning. 

Ger inte optimala processbetingelser. 

Låga investerings- och driftkostnader. Begränsningar i att styra enskilda steg i 
nedbrytningsprocessen. 

 
Fördelar med tvåstegs process: Nackdelar med tvåstegs process: 
Hög processtabilitet. Mer komplicerad processutformning. 
Goda möjligheter att variera, styra och 
kontrollera processen. 

Högre investeringskostnader. 

 
4. Intervall för inmatning. Reaktorer körs idag batchvis, kontinuerligt eller semi-
kontinuerligt. Med satsvis process menas att rötkammaren fylls respektive töms i sin 
helhet före respektive efter behandling. Det satsvisa förfarandet medför att 
biogasproduktionen varierar i både kvantitet och kvalitet under behandlingsförloppet. 
Genom att driva flera reaktorer parallellt som startas vid olika tidpunkter kan 
variationen minska. I en kontinuerlig process sker en jämn tillsättning av substrat 
samtidigt som en lika stor mängd rötrest matas ut.  
 
Vid exempelvis celldeponier blir cellen (reaktorn) naturligt en batchreaktor. Vid 
behandlingsanläggningar för pumpbara material styr hygieniska aspekter i flertalet fall 
driftsformen. Krav på avdödning av patogena mikroorganismer kräver att olika typer av 
avfall upphettas till olika temperaturer i olika intervall. Det gör att färdigt substrat för 
inmatning i reaktorn inte finns färdigt för kontinuerlig inmatning. Likaså blir detta fallet 
när reaktorn körs vid högre temperaturer för att hygienisering ska ske inne i reaktorn, då 
måste reaktorn köras semikontinuerligt för att uppfylla kraven på hygienisering. Detta 
kan dock kompenseras genom att driva flera parallella hygieniseringssteg.  
 
Fördelar med kontinuerlig process: Nackdelar med kontinuerlig process: 
Högt volym- och tidsutnyttjande. Höga investeringskostnader. 
Jämn biogasproduktion. Risk för kortslutningsströmmar. 
 
Fördelar med satsvis process: Nackdelar med satsvis process: 
Goda förutsättningar för kostnads-
effektiva lösningar. 

Kräver flera parallella behandlingslinjer. 

Uppehållstiden i rötkammaren kan 
garanteras för allt material. 

Höga driftkostnader och varierande 
biogasproduktion. 

 
Pluggflödesprocess tillämpas och förknippas ofta med torrötningsprocess där den höga 
torrsubstanshalten gör att substratet inte kan totalomblandas utan materialet rör sig som 
en plugg genom rötningsreaktorn. Processer där man i begränsad omfattning rör om 
eller blandar materialet kallas för partialomblandad eller partialagiterad rötning. 
Fördelar med pluggflöde är att vid rätt dimensionering av anläggningen får allt substrat 
en garanterad uppehållstid i rötkammaren till skillnad mot totalomblandade processer. 
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Riskerna med kortslutningsströmmar förhindras. Med kortslutning menas att substrat 
som inte brutits ned hittar vägar ut ur reaktorn och kvar bli en hög andel material med 
lågt VS. Bakterierna får därmed för lite föda och processen avstannar. 

2.6 Styrning av processen – processbetingelser 

Målet med nedbrytningsprocessen är att så optimalt som möjligt bryta ned och stabili-
sera organiskt material och minska volymer. Under senare år har även målet blivit att i 
så hög grad som möjligt komma åt den energirika metangasen som bildas under 
nedbrytningen. Sammansättningen på den färdiga gasen beror av blandningen av 
substrat som tillförs reaktorn. Därför är det viktigt att kontrollera nedbrytningsprocessen 
med avseende på olika balanser vid tillförsel till reaktorn såsom bra avvägd 
kol/kvävekvot, låg syrehalt, rätt pH, lämplig andel lätt nedbrytbart material etc.  
 
Som redovisats är anaerob nedbrytning en levande process som påverkas av ett flertal 
faktorer. De viktigaste är: 
pH. De olika grupperna av mikroorganismer har olika pH-optimum. Dessutom har 
produkterna från syrabildningen, flyktiga fettsyror (VFA – volatile fatty acids), en 
tendens att sänka pH om inte metanbildningen hinner med. En balanserad, stabil pH- 
nivå är därför en viktig och känslig parameter för en välfungerande process. Optimalt 
pH för den anaeroba nedbrytningsprocessen ligger mellan 6,5 och 7,5. 
Temperatur. Anaerob nedbrytning äger naturligt rum i tre temperaturintervall där 
mikroorganismerna har sitt optimum, så kallade psykrofila (0-20ºC), mesofila (15-45ºC) 
och termofila (45-75ºC). Det är främst mesofila och termofila förhållanden som 
utnyttjas i kontrollerade processer. Oavsett vilket intervall som valts är det viktigt att 
processen håller en stabil temperatur. 
Näringsinnehåll. Mikroorganismerna behöver kol, kväve och fosfor samt mikronärings-
ämnen, vitaminer och spårämnen för tillväxt. Dessutom är förhållandet mellan kol- och 
kväveinnehåll i substratet av betydelse. En lägre C/N-kvot än 10-15, det vill säga 
överskott på kväve, orsakar ammoniumackumulering och höga pH-nivåer, vilket kan 
vara toxiskt för mikroorganismerna. En kvot uppemot 30 är gynnsamt för mikro-
organismernas cellmetabolism. Vid högre kvoter, det vill säga överskott på kol och 
underskott på kväve, avtar nedbrytningsförloppet. 
Vattenhalt. Vatten är nödvändigt för den anaeroba processen som lösningsmedel för 
näringsämnen och som transportmedium. Vattenhalten vid rötning bör ligga mellan 60 
och 95 %. 
Uppehållstid. Uppehållstiden (HRT – Hydraulic Retention Time) är den tid ett medel-
element uppehåller sig i processen/reaktorn, vanligen uttryck i dygn. Uppehållstid som 
krävs för en fungerande process varierar med olika teknologier och process-
förhållanden. Mesofila förhållanden kräver vanligen 10 till 30 dygn, termofila processer 
har något kortare uppehållstid. 
Organisk belastning. För en välfungerande rötningsprocess krävs en relativt stabil till-
försel av organiskt material som är anpassat till den biologiska nedbrytningskapaciteten. 
Innehållet av organiskt (vattenfritt) material uttrycks vanligen som mängd eller halt VS 
(volatile solids, dvs. flyktigt material). Den organiska belastningen (OLR – Organic 
Loading Rate) uttrycks vanligen som tillförd mängd VS per reaktorvolym och dygn (kg 
VS/(m3*d)). Den högsta möjliga organiska belastningen (OLRmax) kan användas som ett 
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mått på systemets nedbrytningskapacitet för att karaktärisera och jämföra processer. 
Typiska OLRmax för våta enstegsprocesser är 5-10 kg VS/(m3*d). 
Omblandning. Omblandning möjliggör för mikroorganismerna att komma i kontakt med 
nytt substrat, underlättar gasavgång samt förhindrar temperaturgradienter. Alltför häftig 
omrörning kan dock påverka mikroorganismerna negativt. 
 
Ett vanligt problem som kan uppstå är att det i reaktorn sker en skumbildning som 
orsakas av trådbildade bakterier (i avloppsreningsverk), dålig omrörning eller över-
belastning (fett, proteiner och slakteriavfall). Skumbildning kan göra att suspension 
tränger in i gassystemet. Ett tjockt slamtäcke minskar reaktorvolymen som i sin tur 
sänker kapaciteten på anläggningen. 

2.7 Gassammansättningens beroende av substrat och process-
utformning  

2.7.1 Gashalter från olika typer av substrat i teori och praktik 

Biogasens kvalitet, dvs. kemiska sammansättning, påverkas bland annat av det rötade 
materialets sammansättning. Det är främst materialets innehåll av äggviteämnen, fetter 
och kolhydrater som är avgörande för gasens sammansättning. Teoretisk beräkning av 
gasutbytet vid total nedbrytning ger i huvudsak tre olika typer av gaser. Se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Teoretisk sammansättning av gas för olika substrattyper (Berglund Maria, Börjesson 

Pål (2003) Energianalys av biogassystem).  

Table 1. Theoretical composition of gas from different substrate (Berglund Maria, Börjesson 
Pål (2003) Energianalys av biogassystem).  

Typ av substrat  Metanhalt Koldioxidhalt Ammoniakhalt 
  volymprocent 
Fett  70 30 – 
Protein  41 39 20 
Kolhydrat  50 50 – 
Matavfall  49 45 5 
Trädgårdsavfall  50 47 3 
Gräs  48 47 4 
Halm  52 47 1 
Svingödsel  52 42 6 
Nötgödsel  54 44 2 
     

2.7.2 Sammansättning av biogas 

I praktiken, bland annat vid behandling av bioavfall från hushåll, består det rötade 
materialet av en blandning av ett stort antal ämnen som vart och ett påverkar gasens 
sammansättning. Även händelser som jul, påsk, midsommar mm och årstiderna ger 
olika sammansättning på bioavfallet av metan, koldioxid och små mängder vatten, 
kvävgas, svavelväte och ammoniak. 
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Tabell 2. Praktisk/erfarenhetsmässig sammansättning av biogas och energiinnehåll avseende 
produktionssätt. 

Table 2.  Praktical/experience composition of biogas and content of energi consideration of 
production. 

Ämne Mängd biogas 
allmänt 

Reningsverksgas Deponigas Samrötnings-
anläggningar 

Metan (CH4) 45 – 85 % 55 – 65 % 45 – 55 % 60 – 75 % 
Koldioxid (CO2) 15 – 45 % 35 – 45 % 30 – 40 % 25 – 40 % 
Svavelväte, H2S spår 10 – 40 ppm 50 – 300 ppm 10 – 2000 ppm 
Ammoniak, NH3 
Kvävgas, N2 

spår    

Energiinnehåll 4,5 – 8,5 kWh/Nm3    
 

2.7.3 Erfarenhetsmässiga gashalter från olika substrat 

Den teoretiska sammansättningen på biogas skiljer sig från den som praktiskt erhålls 
och uppmätts, t.ex. beroende av att CO2 och ammoniak löser sig i vatten. Som framgår 
är det i huvudsak metangas och koldioxid som bildas vid nedbrytning. Biogasutbytet 
varierar med substrat och beskrivs i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Gasutbyte. Sammanställt ur AD-Nett (2000), Edström (1996), Edström & Nordberg 

(2004), FAO (2002), Nordberg et al. (1997), Wikberg et al. (1998).  

Table 3.  Exchange of gas compile from AD-Nett (2000), Edström (1996), Edström & Nordberg 
(2004), FAO (2002), Nordberg et al. (1997), Wikberg et al. (1998). 

Avfall/Substrat Ts  
(%) 

Utbyte metangas  
(m3/ton våtvikt) 

Metanhalt  
(%) 

Nötflyt 9 14 60-65 
Svinflyt 8 18 62-67 
Slakteriavfall    
Mag/tarminnehåll 15 45 60-65 
Slam från slakteriers reningsverk 16 54 60-65 
Spillblod 10 52 60-65 
Mjukdelar 30 190 65-70 
Källsorterat matavfall    
Hushåll 30 130 60-65 
Restauranger 25 110 63-68 
Grossist/handel 15 64 57-62 
Jordbruksgrödor    
Vallgröda (gräs) 30 80 53-58 
Sockerbetor 25 95 50-55 
Vete 86 320 50-55 
Majs 30 95 53-58 
Potatisblast 15 40 53-58 
Potatisknöl 25 95 50-55 
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2.8 Användningsområden för biogas 

Biogas kan användas för produktion av värme, kraftvärme, drivmedel och för inbland-
ning i stadsgasnät. Produktion av värme är den enklaste användningen som endast 
kräver en gasbrännare. Gasen kan förbrännas ända ned till metanhalter på 20 % utan 
större åtgärd. Vid produktion av el krävs att någon typ av turbin eller kolvmotor 
används i anslutning till gasbrännaren. För dessa lösningar krävs en metanhalt på 40 % 
och uppåt. Eftersom metanhalten ofta är 45-85 % hos rågasen är det inget större 
problem. Användning av biogas som drivmedel och inblandning i naturgasnät ställer 
dock större krav på renhet, vilket kräver separat reningssteg där koldioxid, svavelväte 
m.m. avskiljs. Metanhalten i drivmedelsgas ska vara över 97 %. 

2.8.1 Värmeproduktion 

I en gaspanna är brännaren specialanpassad för gas. Generellt sett är verkningsgraden 
för gaseldade pannor högre än för oljeeldade pga. att sotbildningen är mindre och 
rökgastemperaturen kan hållas lägre samt att olja måste förångas före förbränning.  

2.8.2 Produktion av el och värme 

Elgenerering sker nästan uteslutande med kolvmotorer som drivs enligt diesel- eller 
ottoprocessen. Det börjar dock komma alternativ som stirlingmotorer, och det finns 
utvecklingsprojekt med mikroturbiner och bränsleceller i t.ex. Tyskland. 

2.8.2.1 Dieselmotorer 

Små kraftvärmeanläggningar vid tyska biogasanläggningar använder i dag s.k. dual-
fuelmotorer, vilket är konventionella dieselmotorer som körs på både biogas och diesel. 
Motorn startas på enbart diesel, sedan kan den gå till 90-95 % på biogas. På grund av 
deras långa livslängd (~65 000 h), används stationära industri-, lastbils- och traktor-
motorer. De har relativt hög mekanisk verkningsgrad p.g.a. sin höga kompression. Den 
enda modifiering av en dieselmotor som behövs för att köra den på biogas är montering 
av en gas/luftblandare. Elverkningsgraden ligger på 30-39 %.  

2.8.2.2 Ottomotorer 

Vid småskalig elproduktion användes tidigare ofta Fiats vanliga bensinmotor som modi-
fierats, s.k. Totemaggregat. Deras höga varvtal på ca 3 000 varv/min gjorde dock att de 
slets ut mycket snabbt varför de idag är ovanliga. Elverkningsgraden för små 
bensinmotorer ligger i allmänhet på 22-25 % och värmeverkningsgraden kring 50 % om 
avgaserna kyls. Totalt ger det en verkningsgrad kring 70-75 %. Dessa motorer har i 
Tyskland nästan helt ersatts av dual-fuelmotorer. Vid stora biogasflöden används 
fortfarande oftast ottomotorer med en elverkningsgrad på 34-40 % (motorernas effekt är 
ofta större än 1 MW el, det finns dock motorer från 100 kW el och uppåt). 

2.8.2.3 Bränsleceller  

I bränsleceller produceras elektrisk energi/effekt genom en kontrollerad kemisk 
reaktion. För att upprätthålla en viss temperatur inom cellen måste värme till- eller 
bortföras. Flera olika typer av bränsleceller förekommer. Skillnaden mellan dessa ligger 
främst i använd elektrolyt och drifttemperaturen. SOFC (solid-oxide-fuel cells) och 
PEMFC (polymer-elektrolyte.membrane fuel cell) tilldrar sig störst intresse idag. SOFC 
för el- och värmeproduktion i stationära anläggningar och som s.k. APU-enheter 
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(APU=auxiliary power unit) medan PEMFCs tilldrar sig stort intresse för traktionära 
tillämpningar, t.ex. fordon. Stort intresse finns även för integration av bränsleceller med 
gasturbinsystem mm.  
 
Idag finns det en mängd projekt vars syfte är att utveckla och hitta nya användnings-
områden för bränslecellen. Det finns till exempel över 250 bränslecellskraftverk på 
200 kW vardera i kontinuerlig drift bland annat i USA. I den Tyska staden Ahlen har 
bränslecell installerat vid avlopppsreningsverket. Gasproduktionen på avloppsrenings-
verket är 1 500 – 2 000 m3 biogas per dygn med ca 60 % metangashalt. Bränslecellen 
har en effekt på 250 kW. (M Krimbeck, T Klinge och B Döding, Jounal of Power 
sources 157, 2006). 
 
Inom fordonssidan sker och har skett provserier med lokalbussar som drivs på 
bränsleceller. De flesta stora bilföretag utvecklar just nu bränslecellsdrivna personbilar. 
Omfattande försök görs också för att ersätta batterier i portabla elektroniska produkter 
med bränsleceller. 

2.8.3 Uppgradering och rening av biogas 

Till skillnad från andra länder inom EU sker generellt inte någon uppgradering och 
rening av biogas som genererats i avfallsdeponier i Sverige på grund av dess innehåll av 
ämnen som medför stora risker för korrosion m.m. i motorer. För värmeproduktion och 
kraftvärmeproduktion behöver gasen normalt renas från vatten, svavelväte och 
halogener i syfte att förlänga motorerna livslängd. Biogas som användas för att driva 
fordon behöver renas från vatten, svavelväte, halogener och koldioxid. Reningsgraden 
beror på användningsområdet, men metanhalten ska vara över 97 ±2 % (standard B). 
Vid användning av renad biogas som drivmedel används bränsletankar i fordonet som 
fylls till ett gastryck på ca 200 bar. Denna teknik används i dag vid ett 10-tal storskaliga 
biogasproducerande anläggningar i Sverige, t.ex. i Linköping, Uppsala, Västerås och 
Kristianstad. Vid en mindre anläggning, Nynäs gård i Södermanland, finns en 
gårdsanläggning som konverterar biogas till drivmedel. 
 
Ska gasen ingå i naturgasnätet bör den även renas från eventuellt innehåll av metall och 
syre. Detta kräver inget extra reningssteg med den teknik som används i Sverige. 
(Propan tillsätts) Enligt ”Biogas as Vehicle Fuel” är lönsamhetsgränsen för uppgrade-
ring/rening av gasen beroende av användningsområde. För energiåtervinning är lönsam-
hetsgränsen vid ett produktionsflöde av ca 100 Nm3/h, elproduktion ca 400 Nm3/h och 
för anslutning till naturgasnätet ca 1 000 Nm3/h. Gränsen för ekonomisk lönsamhet för 
uppgradering till fordonsbränsle är kopplat till olje/dieselpriset och kan inte preciseras. 

2.8.3.1  Tryckvattenabsorption 

Ett par olika tekniker för separation av oönskade ämnen finns utvecklade. Vanligaste 
metoden som används i Sverige är tryckvattenabsorption, vilket innebär att biogasen 
renas från kolidioxid, svavelväte och ammoniak, se 0. Dessa gaser löser sig bättre i 
vatten än metan under tryck. En anläggning för vattenabsorption består i huvudsak av 
tre enheter; en absorptionskolonn, en så kallad flushtank och en desorptionskolonn. 
Gasen förs in i botten av absorptionskolonnen där koldioxiden absorberas och gasen 
lämnar kolonnen anrikad på metan. Vatten förs därefter över till en flushtank där trycket 
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sänkts och kvarvarande metan desorberas och återförs till rågasen. Därefter går vattnet 
till en desoptionskolonn för att driva ut den lösta koldioxiden. Vatten är billigt och finns 
lätt tillgängligt. Därför kan anläggningar byggas som bygger på genomströmmande 
vatten. Även anläggningar där vattnet recirkuleras finns. Fördelen med recirkulerande 
eller enkelt genomströmmande vattenskrubber är att den inte kräver hantering av några 
kemikalier och att det finns stor erfarenhet av tekniken inom landet.  
 
Det finns andra absorptionsmetoder, där andra polära vätskor än vatten används för att 
lösa föroreningarna. Exempel på sådana ämnen är olika polyetylenglykoler som säljs 
under varumärken som Selexol och Genosorb. Principen påminner om absorption med 
vatten men skillnaden är att vattnet är utbytt mot en lösning med ett dimetyleterderivat 
av polyetylenglykol. Selexol kännetecknas av att lösligheten för koldioxid, svavelväte 
och ammoniak är högre än i vatten. Vidare löses även vatten och klorerade kolväten 
lättare. Den högre absorptionen av koldioxid (3 gånger jämfört med vatten) gör att 
Selexolen är svårare att regenerera. Systemet är alltid recirkulerande. 
 
I Sverige finns även en anläggning som använder sig av kemisk absorption där 
koldioxiden binds kemiskt till absorbenten. Det ger mycket ren metangas, upp till 99 %. 
Absorption kan ske vid atmosfärstryck vilket medför att extra kompressionsenergi inte 
behövs. Däremot krävs mycket energi när absorbenten ska återvinnas.  
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Figur 7. Beskrivning av anläggning för tryckvattenabsorption. 

Figure 7. Description of high pressure water absorbation.  
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2.8.3.2 PSA 

En helt annan lösning som används bygger på adsorption, så kallas Pressure Swing 
Adsorption (PSA) och är den näst vanligaste tekniken i Sverige. Namnet hänger 
samman med att gaserna separeras med avseende på molekylstorleken. Uppgraderingen 
sker vid förhöjt tryck, ca 5 bar, och föroreningarna fås att fastna på ytorna i 
anläggningen genom att variera trycket. Koldioxid, syre och kväve adsorberas på 
zeoliter eller aktivt kol. En PSA-anläggning består normalt av fyra kärl med adsorp-
tionsmaterial. Kärlen är sammankopplade och arbetar i fyra olika lägen; adsorption, 
sänkning av tryck, regenerering och uppbyggnad av tryck. 
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Figur 8. Beskrivning av anläggning för PSA-anläggning. 

Figure 8.  Description of PSA-plant. 

 

2.8.3.3 Svavelrening 

Organiskt material innehåller svavel som i den råa biogasen återfinns som svavelväte 
och avskiljning sker eftersom svavelväte verkar korrosivt på metaller och kan orsaka 
luktproblem. Man kan indela avskiljning av svavel i fyra principiellt skilda metoder 
vilka är processintern reduktion med järnjoner, biologisk avsvavling med luft, adsorp-
tion på aktivt kol samt reaktion med en metalloxid. 
 
Processintern reduktion med järnjoner. För att fälla ut svavelväte kan järnjoner i form 
av järnklorid tillsättas till rötreaktorn varvid järnsulfid FeS fälls ut. Enligt Hagen et al. 
(2001) kan svavelväte från den utgående biogasen reduceras med järnklorid till koncen-
trationer omkring 100-150 ppm. 
 
Biologisk avsvavling med luft. I organiskt material förekommer bakterier från gruppen 
Thiobacillus, vilka är aeroba bakterier som fäller ut svavel då syre tillförs enligt 
reaktionerna: 
H2S+1/2O2 → S + H2O 

H2S+2O2 → SO4
2- + 2H+ 



VÄRMEFORSK 
   
 

27 

Bakterier som fäller ut rent svavel enligt den övre reaktionen är att föredra för att 
undvika mycket låga pH-värden som blir följden av den nedre reaktionen (Hornbachner 
et al., 2005). Biologisk avsvavling sker kommersiellt på två sätt, antingen genom direkt 
inblåsning av luft till den råa biogasen eller genom ett så kallat biologiskt filter. Vid 
direkt inblåsning av luft pumpas luft in till rötkammaren ovan rötmassan där tillförd luft 
utgör 2-6 % av biogasen. På väggarna sitter Thiobacillusbakterier som fäller ut gult 
svavel. Processen kan även ske i en separat tank dit luft tillförs och svavel fälls ut på 
väggarna. I ett biologiskt filter pumpar man in biogas i en kolonn fylld med fyllkroppar 
där bakterier fäller ut svavel till ett motsipprande flöde av vatten. Man kan här med för-
del använda näringsrikt vatten från ett reningsverk då det ger näring åt bakterierna (IEA 
Bioenergy). 
 
Adsorption på aktivt kol. Adsorption av svavelväte på aktivt kol är en effektiv metod för 
avsvavling och lämpar sig enligt Hornbachner et al. som finrengöring i kombination 
med billigare avsvavling. Aktivt kol katalyserar reaktionen 2H2S+O2 → 2S- + 2H2O där 
elementärt svavel fälls ut. Reaktionen sker i en behållare dit biogas och luft leds in. 
Vanligen byts det aktiva kolet ut då det inte längre fäller ut svavel i tillräcklig mängd 
(Hagen et al., 2001). 
 
Reaktion med metalloxid. Med oxider och hydroxider av metall kan svavel bindas. 
Kemikalien Soxsia som bland annat innehåller järnoxid binder svavelväte under 
bildning av vatten enligt Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O . Regenereringen av järnoxid 
sker genom att luft tillförs behållaren varmed svavel fälls ut enligt följande reaktion:  
Fe2S3 + 3O2 → Fe2O3 + 6S 
 

 

Figur 9. Behållare med järnoxid som reagerar med svavelväte. Foto: Benjaminsson 

Figure 9.  Tank with ferrous oxide as react with hydrogen sulphide. Photo Benjaminsson 
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Biogas leds in till botten av behållaren varmed svavelväte reagerar med järnoxid. För-
brukad järnoxid blir härmed koncentrerad till botten. Då luft släpps in fälls rent svavel 
ut som lägger sig som en yta på järnoxiden. När alltför mycket svavel hindrar 
järnoxidens effektivitet byts adsorptionsmaterialet ut. 
 

2.8.3.4 Vattenavskiljning och rening av övriga komponenter 

Vattenavskiljning sker på grund av att biogas som kommer från rötreaktorn är mättad på 
vattenånga och innehåller ungefär 5 % vatten. Tillsammans med svavelväte och kol-
dioxid kan vatten bilda syror som inverkar korrosivt på tankar, och vattnet måste därför 
skiljas av. För torkning av biogas används vanligen antingen kondensation eller 
adsorption på exempelvis magnesiumoxid. Med sjunkande temperatur och förhöjt tryck 
sänks daggpunkten hos biogas varvid vatten kan ledas bort. Normalt kan enbart kylning 
ge daggpunkter omkring 0,5-1°C innan isbildning sker, för lägre daggpunkter krävs 
komprimering kombinerat med kylning. Kiselgel, magnesium- och aluminiumoxid kan 
användas för att adsorbera vatten. Figur 10 visar adsorptionstorkar från Cirmac där 
vatten adsorberas från komprimerad biogas vid 5-8 bar, regenerering sker då trycket 
sänks. Adsorptionstorkar arbetar två och två där den ena adsorberar vatten medan 
torken bredvid regenereras. Regenerering sker genom att en liten andel torkad gas 
absorberar vatten under sänkt tryck, för att sedan ledas tillbaka till rågasinflödet. 
 

 
Figur 10. Adsorptionstorkar från Cirmac. Foto: M Persson 

Figure 10. Drying plant with adsorption from Cirmac. Photo M Persson 
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Partiklar avlägsnas från biogasen med hjälp av filter. Det kan t.ex. vara oljepartiklar 
från komprimeringen (Persson, 2003). 
 
I deponigas återfinns halogenerade kolväten, vilka är föreningar innehållande klor och 
fluor, som under förbränning bildar korrosivt väteklorid (saltsyra) och vätefluorid. De 
kan avlägsnas från rågasen genom adsorption på ett specifikt aktivt kol medan 
regenerering sker genom upphettning till 200°C. 
 
Ammoniak avskiljs genom att ammoniak löser sig i vatten och avskiljs samtidigt som 
vatten kondenserar. Det faktum att ammoniak bara förekommer i låga halter i biogas 
gör att någon separat avskiljning ofta inte krävs. Vid separat avskiljning kan ammoniak 
avlägsnas med aktivt kol. 
 
Siloxaner: Organiska kiselföreningar benämns även siloxaner och återfinns exempelvis 
i flera kosmetiska produkter. När dessa produkter till sist hamnar på ett reningsverk 
eller en avfallsdeponi följer siloxanerna med den biogas som bildas i deponin. Under 
förbränning inverkar organiska kiselföreningar skadligt på gasmotorer genom att de 
bildar ett vitt vidhäftande pulver på motordelar. Adsorption på aktivt kol samt 
kondensering genom kylning till -25°C är metoder för att avlägsna siloxaner. 
 
Syre förekommer normalt inte i rågasen från en styrd rötningsprocess. Syre brukar 
istället vara en indikation på läckage i systemet. Deponigas innehåller däremot syre på 
grund av att en deponi inte är ett slutet system för produktion av biogas. Förekomst av 
syre kan reduceras med exempelvis PSA. 
 
Dessa tekniker används främst i Sverige. Utomlands finns även ett par anläggningar 
som bygger på membranseparation.  
 

2.8.3.5 Standard för fordonsdrift  

För att gasen ska kunna användas som fordonsbränsle måste den renas till en viss 
standardnivå. 
 
Typ A anger standarden för fordonsgas gällande motorer utan lambdareglering och typ 
B är för motorer med lambdareglering. Lambdareglering innebär att motorn kan reglera 
insuget av luft, vilket gör att motorn kan anpassa sig till större variationer av 
bränslekvaliteten. De flesta bilar och lastbilar har lambdareglering med undantag för 
äldre lastbilsmotorer. I praktiken uppgraderar man gasen till kravet enligt typ A, vilket 
gör att alla kan tanka på samma ställe. 
 
Uppgradering av biogas är ett steg som fungerar väl med dagens tekniker. Alla tekniker 
som används idag har en hög tillgänglighet, ca 95 %. Data från anläggningar visar på att 
elanvändningen för att uppgradera biogas till fordonsbränsle motsvarar 3-6 % av energi-
innehållet i den renade gasen. Erfarenheter visar att kostnaden för att uppgradera biogas 
ligger på 0,1 – 0,4 kr per kWh renad gas. (M. Persson 2003) 
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Tabell 4. Kravnivåer för renad biogas av fordonskvalitet enligt SS 15 54 38. 

Table 4. Demand of level of cleaned biogas of quality for vehicle according to SS 15 54 38. 

Komponent Enhet Standard A Standard B 
Metan, CH4, (volymhalt vid 0°C, 101,325 kPa) volymprocent 97±1 97±2 
Wobbindex, undre MJ/m3 44,7-46,4 43,9-47,3 
Tryckvattendaggpunkt vid högsta lagringstryck 
t = lägsta månadsvisa dygnsmedelstemperatur 

°C t-5 t-5 

Vattenhalt, H2O, max mg/Nm3 32 32 
Koldioxid+syrgas+kvävgas, max volymprocent 4 5 
Syrgashalt, O2, max volymprocent 1 1 
Totalmängd svavel, S, max mg/Nm3 23 23 
Totalmängd kväveföreningar (exkl. N2) räknat som 
NH2 

mg/Nm3 20 20 

Partiklar, maxstorlek µm 1 1 
 

2.9 Spridning av rötrest 

Vid spridning av rötrester från storskaliga biogasanläggningar är det av stor praktisk 
och ekonomisk betydelse att kunna utnyttja en så stor del av vegetationsperioden som 
möjligt för spridning. Spridningen måste trots det ske så att växtnäringen kommer till 
nytta för grödan. Spridningsförsök har entydigt visat att spridning av rötrest i samband 
med vårsådd ger ett större kväveutnyttjande än vid spridning i växande gröda 
(Blomberg m.fl., 1998). De menar också att spridning i vårbruk, med nu använd teknik, 
kan ge upphov till kraftiga packningsskador och dessutom kan vårsådden försenas.  
 
Vid rötning stiger pH-värdet vilket medför risk till ökade ammoniakförluster vid 
spridning (Knudsen & Birkmose, 1997). Detta kompenseras till viss del genom att röt-
resten med låg ts-halt snabbt tränger ner i marken tack vare sin låga viskositet 
(Blomberg m.fl., 1998). Ammoniakförlusten under spridning har uppskattats till 15-
20 % (Knudsen & Birkmose, 1997). De menar att ammoniakförlusterna påverkas främst 
av tiden mellan spridning och nedmyllning, klimatologiska faktorer, vegetation, pH och 
ts-halt i gödseln. De klimatologiska faktorerna är t.ex. luftfuktighet, temperatur och 
vindhastighet (Claesson & Steineck, 1991). Rötresten bör nedbrukas så snabbt som 
möjligt för att minska kväveförlusterna. I danska försök har det visat sig att 40 % av 
kvävet försvinner om nedbrukning inte sker förrän 6 dagar efter spridning. Vid 
nedbrukning inom 8 timmar är förlusterna kring 10 %, medan en direkt nedbrukning 
minskar förlusterna till 3-4 % av det totala kvävet (Tafdrup m.fl., 1995). I dessa försök 
användes rötad gödsel som spreds med en släpslangspridare. Spridning av rötrest i 
växande gröda har flera fördelar. Växterna får tillgång till kväve under den tid som de 
har sitt största växtnäringsbehov samtidigt som marken har torkat upp och därför är 
mindre känslig för markpackning. Då jordarna oftast är känsliga för packning tidigt på 
våren kan detta innebära att man ger en första giva med handelsgödsel för att senare 
köra ut rötrest en eller flera gånger (Blomberg m.fl., 1998). 
 
Vid spridning gäller att välja ett system som har hög kapacitet för att på så sätt hålla 
nere spridningskostnaderna. Genom att placera rötrestlagret i närheten av spridnings-
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arealen kan spridningskapaciteten öka eftersom transport på spridare är tidskrävande. 
Vid spridning med tankvagn är det ett flertal moment som tar tid: påfyllning av tunnan, 
transport från lager till åkermark och spridning av rötresten samt tomkörning på 
hemvägen från fältet. Dessa moment tar olika lång tid beroende på bland annat avstånd 
från lager till åkermark och spridartyp. Själva spridningsmomentet är oftast en ganska 
liten del av hela spridningstiden  

2.9.1 Certifiering av rötrestens kvalitet 

Certifiering av rötrest syftar till att säkerställa kvaliteten på framtagen biogödsel. Certi-
fiering är helt frivillig och bygger på öppenhet från producent mot kunden genom nog-
grann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. 
Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån 
miljöskydds- och andvändarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produk-
ter innehållande enbart kompost respektive biogödsel.  
 
Certifieringssystemet leder fram till en miljö- och kvalitetsmärkt produkt. Kundens för-
troende för produkten ökar och avsättningsmöjligheterna förbättras. Som tillverkare av 
en certifierad produkt får man stöd och rådgivning i kvalitetsarbetet vid den fortlöpande 
kontrollen av produkt och process samt får del av tillgänglig utbildning och 
information. En ökad kunskap om produktens kvalitet och användning bidrar även till 
mer behovsanpassad marknadsföring. Systemet underlättar ett strukturerat miljö- och 
kvalitetsarbete, vilket ger möjlighet att förbättra och bibehålla en god produktkvalitet.  
 
Till certifieringssystemet är en speciell märksymbol kopplad. Varumärket ägs av RVF 
och är branschens frivilliga kvalitets- och miljömärkning av kompost och biogödsel för 
användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. 
 

 
Figur 11. Märksymbol för certifierad biogödsel. 

Figure 11. Symbol for certified biofertilizer. 
 
Utfärdandet av certifikat och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifierings-
organ. SP – Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut är för närvarande certifierings-
organ för detta certifieringssystem. 

För närvarande är 6 samrötningsanläggningar certifierade, men ett flertal är under det så 
kallade kvalifikationsåret. De certifierade anläggningarna är Helsingborg (uppstart 
1996), Kalmar (uppstart 1998), Kristianstad (uppstart 1997), Laholm (uppstart 1992), 
Linköping (uppstart 1996) och Uppsala (uppstart 1996).  



VÄRMEFORSK 
   
 

32 

2.10 Säkerhetsaspekter 

2.10.1 Produktion 

I all verksamhet där gas hanteras skall en riskbedömning göras vid konstruktion av nya 
anläggningar, ombyggnad eller ändring av äldre anläggningar eller förändringar i 
anläggningens verksamhet som inte omfattas av tidigare utförda riskbedömningar enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor, arbetsmiljölagen och miljöbalken. När det 
gäller biogas är det främst risken för brand och explosion som är aktuell, men även 
miljörisker och risker för t.ex. förgiftning och kvävning samt risker på arbetsplatsen i 
allmänhet skall beaktas. I första hand skall konstruktionen och dess verksamhet 
utformas så att risker inte kan uppstå. Risker som inte kan byggas bort på ett rimligt sätt 
skall istället omhändertas av säkerhetssystem och skyddsanvisningar. Riskbedömningen 
omfattar huvudsakligen stegen riskidentifiering, riskuppskattning och riskvärdering. 
 
Vid produktion av biogas ska riskerna med lagring och hantering av brännbara gaser 
beaktas. Ett säkerhetssystem skall övervaka att villkor för säker drift är uppfyllda. Då 
något villkor för säker drift inte längre är uppfyllt skall säkerhetssystemet utlösa en 
skyddsåtgärd för att på ett säkert sätt avbryta fortsatt drift eller ingripa så att villkor för 
säker drift åter blir uppfyllt. Behov och omfattning av ett säkerhetssystem kan 
bestämmas genom en riskbedömning. Riskbedömning resulterar ofta i krav på att 
säkerhetssystemet i en gasanläggning skall övervaka gasproduktion (tryck, temperatur, 
flöde, vätskenivå, syrenivå, fukthalt, gaskvalitet etc.), ventilation, fackla och 
reglersystem. Utformningen av säkerhetssystemet är en kvalificerad uppgift som kräver 
kunskap och erfarenhet. Verksamhetsutövaren skall tillse att erforderliga bedömningar 
enligt Gasföreningens energigasnormer (EGN) har utförts. En gemensam grundstandard 
för säkerhetssystem saknas idag. I stället får krav sammanföras från bl.a. de olika 
standarder som utarbetas under EG:s maskindirektiv (AFS 1993:10), gasapparatdirektiv 
(SÄIFS 2000:6) och lågspänningsdirektiv (ELSÄK-FS 2000:1). Bedömningen av 
säkerhetssystem ingår i CE-märkningen av utrustning som tillverkas enligt dessa 
direktiv (föreskrifter). Vissa grundläggande principer återfinns i bl.a. följande 
standarder: SS-EN 954 Säkerhetsrelaterade delar hos styrsystem SS-EN 60 204-1 
Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning SS-EN 298 Automatiska brännarsystem för 
gasbrännare och gasapparater SS-EN 61508, del 1-7 Funktionssäkerhet hos elektriska, 
elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system.  
 
Den tekniska delen av riskbedömningen kan normalt begränsas i mindre komplexa 
anläggningar om anläggningen har konstruerats utifrån moderna normer eller standarder 
och dessa normer och standarder omfattar för säkerheten viktiga faktorer. Det är viktigt 
att inte bara den tekniska installationen som berörs. Bedömningen skall även omfatta 
organisatoriska frågor, personalens utbildning och kompetens, risker för felhantering 
vid olika arbetsmoment, anlitande av entreprenörer och vikarier, rutiner för uppföljning 
av tillbud och olyckor, rutiner för fortlöpande tillsyn samt uppföljning av att arbete 
verkligen utförs på ett säkert sätt. I riskbedömningen skall också ingå identifiering av 
risker under projektering, upphandling och uppförande av anläggningen, enligt AFS 
1999:3. En riskbedömning för en gasinstallation skall i regel beakta följande risker: 
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− brand 
− gasexplosion 
− rökgasexplosion 
− CO-förgiftning 
− för högt tryck 
− för hög temperatur 
− risker till följd av omgivande verksamheter. 
 
Se vidare AFS 2001:1, AFS 2002:1, samt SRVFS 2004:7. 
 
Studier har gjorts på riskerna för att biogas från nedbrytning av hushållsavfall, avlopps-
slam, animaliska biprodukter m.m. ska innehålla och sprida patogena mikroorganismer. 
Den mikrobiella sammansättningen har undersökts i biogas och i naturgas. Under-
sökningarna visar att mängden bakterier och svampar var lika stor i både biogas och 
naturgas. Halterna av mikroorganismer var lägre i biogasen än halterna i normal 
omgivningsluft. Det finns utifrån detta inget som tyder på att det ska finnas risker med 
att blanda in biogas i naturgasnätet. 

2.10.2 Användning 

Naturgas och metangas från biogas är ett relativt nytt energislag som fordonsbränsle i 
Sverige. Förebyggande säkerhetsarbete är viktigt och handlar till stor del om utbildning.  
 
Ett CEN-förslag nämner fyra utbildningsnivåer: En baskurs för alla som kommer i 
kontakt med ett natur- eller biogasdrivet fordon, samt tre påbyggnadskurser för 
installationspersonal, servicepersonal samt chefer.  
 
Baskursen skall ge en allmän kunskap om gasen, olika komponenter samt regler och 
förordningar. De olika påbyggnadskurserna är sedan fördjupningar i de olika ämnena 
anpassade efter de olika personalkategoriernas behov. Om hanteringen sker rätt är 
riskerna för olycksfall mindre än för de drivmedel som hittills funnits på marknaden. 
Detta beror på att säkerhetsdetaljer byggs in i ett gasfordon som inte har någon 
motsvarighet i ett fordon med flytande bränslen. Naturgasen är rent fysikaliskt ett 
mycket säkert bränsle och det finns kontrollsystem runt natur/metangasdrift som inte 
finns för någon annan bränsleform.  
 
Bränslet finns hela tiden i ett slutet system, utan kontakt med omvärlden. Alla delar som 
ingår i bränslesystemet är kraftigt överdimensionerade för att tåla alla förekommande 
påfrestningar. Bränsletankarna kan inte sprängas eftersom de är utrustade med 
säkerhetsventiler som öppnar i det fall temperaturen och därmed trycket blir för högt. 
Gas släpps bara in i motorn om den är i gång. 
 
Vid en brand i fordonet släcks elden i första hand på normalt sätt med handbrand-
släckare eller av brandkår. Inga risker utöver vad som finns vid en normal bilbrand bör 
föreligga. Skulle tankarna överhettas så att trycket i dem kan stiga, kommer gasen att 
släppas ut under kontrollerade former och brinna upp. Ett gasfordon bär inte med sig 
mer brännbar energi än något annat fordon. Metangas är ett mycket säkert bränsle. 
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Gasen är inte giftig, den är lättare än luft och ventileras därför lätt bort. Metangas 
brinner inte alls om den inte har en inblandning av luft på mellan 5 och 15 %. 
Antändningstemperaturen på 650°C är mycket högre än för såväl diesel som bensin. 
Dessutom tillsätts ett luktämne till gasen som en normal människa upplever som kraftig 
redan när gaskoncentrationen endast uppgår till 20 % av lägsta brännbara blandning. 
Luktämnet är så starkt att det är outhärdligt att vistas inomhus i gaskoncentrationer som 
ligger nära antändningsområdet. Gassystemet skall funktionskontrolleras och 
läckagetestas regelbundet enligt särskilda anvisningar och myndighetsföreskrifter. Vid 
läckage eller utsläpp stannar gasen inte kvar vid utsläppspunkten, den stiger uppåt och 
späds ut till en obrännbar blandning.  
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3 Biogas i Sverige och EU 

Av Sveriges 289 kommuner sker separat insamling av bioavfall i 109 st, vilket mot-
svarar ca 38 %. I 44 av de 109 kommunerna är insamlingen obligatorisk. I de övriga 
sker insamlingen genom att abonnenterna får välja en längre gående källsortering, vilket 
ofta är billigast för hushållet, eller att lämna en blandad fraktion som är betydligt dyrare. 
Ett antal kommunen, 19 st, har enbart insamling av restaurang- och storköksavfall. I ca 
20 kommuner finns beslut om att införa separat insamlingssystem för bioavfall (i 14 för 
bioavfall från hushåll och restaurang och i 6 kommuner för enbart restaurangavfall). 
Cirka 159 kommuner har inte planer på införande av särskild insamling av bioavfall. 
Orsakerna är till största delen ekonomiska, osäkerhet kring avsättningsmöjligheterna, 
löpande avtal om förbränning och att hemkomposteringen är väl etablerad och utbredd. 
(Svenska kommuners hantering av bioavfall, examensarbete Mila Hamberg, Maria 
Lindström.) 
 
Omhändertagande av bioavfall, slam och andra organiska restprodukter sker i närmare 
220 anläggningar i Sverige som producerar biogas. Framför allt sker produktion vid 
avloppsreningsverken. Produktionen år 2000 framgår av tabell 5. Statistiken för 
produktionen håller för närvarande på att uppdateras. 
 
I Sverige finns ca 170 aktiva deponeringsanläggningar och under 2004 utvanns deponi-
gas vid ett sextiotal aktiva anläggningar. Därtill kommer ett tiotal anläggningar vid 
nedlagda deponier. Totalt bedöms cirka 335 GWh utvinnas varav cirka 16 GWh som 
elenergi. Utöver detta facklades gas motsvarande cirka 55 GWh bort. Fackling som 
enda omhändertagandemetod sker vid ca 10 anläggningar och motsvarar ca 25 GWh. 
Vid fackling utvinns visserligen ingen energi, men utsläppen av skadliga ämnen 
minskar. 
 
Det totala antalet avloppsreningsverk med biogasproduktion är ca 136 st. Någon exakt 
uppgift om totalt producerad mängd biogas och nyttjande av gasen finns inte på grund 
av att det inte är någon prioriterad fråga för anläggningsägarna att redovisa till tillsyns-
myndighet eller branschorganisation. 
 
Antalet lantbruksgårdar/naturbruksgymnasier med biogasproduktion var år 2000 ca 10 
st. Uppgifter om totalt producerad mängd biogas är inte helt klarlagd. 
 
Antalet industrier med någon form av biogasproduktion var år 1996 ca 8 st, men är i 
dagsläget ca 3 st.  



VÄRMEFORSK 
   
 

36 

Tabell 5. Produktion av biogas på olika anläggningar år 2000. (Sbgf, produktion 2001) 

Table 5. Production of biogas in different plants year 2000. (Sbgf, produktion 2001) 
 

Anläggningstyp Antal anläggningar Produktion (GWh/ år ) 
Deponier/rötceller ~70 430 
Avloppsreningsverk 134 810 
Industrier 8 90 
Biogas samrötningsanläggningar 10 30 
Lantbruk 6 10 
Pilotanläggningar 5 10 
Totalt 219 1 380 
 
Produktionen av biogas uppskattades uppgå till ca 1,5 TWh år 1998 och uppskattas till 
ungefär samma mängd år 2005. Produktionen ligger alltså på en ganska stabil nivå. 
 
Den totala kapaciteten år 2004 var för samrötningsanläggningar ca 300 000 m3 röt-
kammarvolym varav ca 73 % nyttjades. Den planerade kapacitetsökningen var ca 
125 000 m3 eller ca 42 %.  
 
Tabell 6. Tillgänglig kapacitet och substratmängder som behandlades år 2004 (Nordberg, 

2004). 

Table 6. Available capacity and amount of substrate treated in year 2004 (Nordberg, 2004). 

 1000-tal m3 Andel av total kapacitet 
Total kapacitet 300 100 % 
Använd kapacitet 220 73 % 
Planerad ökning av kapacitet 125 +42 % 
Gödsel 68 30 % 
Källsorterat hushållsavfall 12 5 % 
Källsorterat restaurangavfall etc. 2,2 1 % 
Slakteriavfall 101 45 % 
Avfall från livsmedelsindustri 27 12 % 
Annat organiskt avfall 6 3 % 
Vatten 7,5 3 % 
Total mängd substrat 224 100 % 
 
De totala mängderna substrat som tillfördes anläggningar för biogasproduktion fördelas 
enligt nedanstående figur. Den största andelen kom från gödsel, 45 %, följt av slakteri-
avfall, 30 %.  
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Figur 12. Procentuell fördelning av tillförd mängd substrat till biogasproduktion av år 2004. 
(RVF 2004) 

Figure 12. Distribution of percent of provide the biogas plants with substrat, yaer 2004 (RVF 
2004) 

 
Utifrån den inlastade mängden substrat och dess energiinnehåll kan mängden gas som 
produceras beräknas. Av de mängder som omhändertogs 2004 erhölls ca 10 % av gasen 
från gödsel och 65 % av gasen från slakteriavfall samt 25 % från hushållsavfall.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Procentuell fördelning av producerad gas utifrån omhändertagen mängd substrat år 
2004. (Beräkningar enligt JTI) 

Figure 13. Distribution of percent of produced gas on the basis of treated amount of substrate, 
year 2004. 
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3.1 Användning av biogas 

3.1.1 Energiförbrukning i Sverige 

Energiförbrukningen i Sverige härrör främst till belysning, värme, kyla, maskin-
processer och transporter. Den totala energianvändningen uppgick år 2004 till 647 TWh 
och den slutliga totala användningen var 405 TWh. De inrikes transporterna förbrukade 
99 TWh. Av denna mängd svarade etanol för ca 1,6 TWh och biogas för ca 0,1 TWh. 
Energin producerades främst från olja, kärnkraft, biobränsle och vattenkraft i sjunkande 
andelar.  
 
Energiförbrukningen i bostäder och service var marginellt mindre än förbrukningen 
inom industrin, 149 respektive 157 TWh. För uppvärmningsändamål används främst el 
följt av fjärrvärme, olja och biobränslen. Trots att befolkning, antalet bostäder och upp-
värmd yta har ökat har den totala energianvändningen i stort varit på samma nivå, ca 
150 TWh per år.  

3.1.2 Biogasanvändning 

Överlag används biogas först och främst för uppvärmningsändamål. Eftersom biogas på 
avloppsreningsverk uppstått som en biprodukt vid hygienisering och stabilisering av 
avloppsreningsslam har den i huvudsak nyttjats för förbränning, intern värmekälla på 
anläggningen. Resterande gas har facklas bort. Intresset att framställa kraftvärme har 
ökat och så även intresset att framställa fordonsdrivmedel från biogas. Endast en liten 
andel av gasen används idag till fordonsgas. Det finns ingen fastställd uppgift över 
mängden producerad biogas från avloppsreningsverk eller till vad gasen används mer än 
för fordonsbränsle. Uppgiften om 810 GWh uppskattades i en undersökning genomförd 
år 1998. Det pågår för närvarande ett projekt som syftar till att klargöra mängderna och 
avsättningsområden samt möjligheter till bättre kapacitetsutnyttjande. 
 
Biogas från samrötningsanläggningar används till större delen för uppvärmning, ca 
38 %, och ca två femtedelar används för uppgradering och rening till fordonsbränsle. 
Cirka 6 %, motsvarande ca 9 GWh, facklas bort. 
 
Biogas från deponianläggningar används till drygt 86 % för uppvärmning och ca 14 % 
facklas bort eftersom det inte finns någon infrastruktur för omhändertagande av gas 
eller värme. 
 
Biogasmängderna vid industri uppstår i huvudsak vid reningsprocess och använd till 
största delen för intern uppvärmning.  
 
Biogas från jordbruk används till två tredjedelar för intern uppvärmning och resterande 
till elproduktion. 
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Tabell 7. Producerad mängd biogas och avsättningsområden, år 2005. (RVF 2006, 
anläggningsägare 2006). 

Table 7. Produced amount of biogas and areas of usage, year 2005. (RVF 2006, owners of 
plants 2006). 

 Avsättningsområde 
Total 

produktion 
 Fordons-

bränsle 
Naturgas-

nät 
Uppvärm-

ning 
Elproduk-

tion 
Facklat Produktions-

ställe 
GWh  GWh 

Biogasanl. 162  69 19 62 1,2 9,2 
Avl.r.verk*1 810 1  161 – – – – 
Deponianl. 390  0 0 335 16 55 
Industri 88  0 0 86,2 0 0,2 
Jordbruk 10  0 0 6,5 3,5 – 
1) Svårigheter finns att inhämta nya uppgifter från avloppsreningsverken för uppdatering. Summeringen 
saknar därav detaljerade uppgifter från avloppsreningsverk förutom för mängden biogas för fordons-
bränsle. 
 
Med osäkerheter angående Producerade mängder biogas och avsättning av biogas från 
avloppsreningsverk ger sammanställningen att minst ca 34 % har använts för 
uppvärmning. Som tidigare redovisats används en stor, dominerande andel av gas från 
avloppsreningsverk för uppvärmning vilket gör att andelen är högre än vad som kan 
redovisas här. Mindre än 16 % har använts som fordonsbränsle. Mängden gas som 
facklas bort är mer än 4 %. Den verkliga siffran är troligen mellan 10 och 12 % på 
grund av att flertalet reningsverk inte har avsättning för producerad gas.  
 
Enligt statistik från statens energimyndighet för åren 1998 – 2003 har producerad 
mängd biogas ökar från 325 GWh till ca 523 GWh. Den största andelen gas har använts 
för värmeproduktion, 71 %, och drivmedel, 21 %, totalt 92 %. Resterande har använts 
för elproduktion.  
 
Tabell 8. Användning av biogas enligt STEM åren 2000, 2003 och 2005. 

Table 8.  Usage of biogas according to STEM in the years of 2000, 2003 och 2005. 

Användningsområde/år År 1998  År 2001 År 2003  År 2003 
 GWh  % 
Elproduktion  27 28 41  8 
Värmeproduktion 298 367 374  71 
Drivmedel – – 108  21 
Summa 325 395 523  100 
Procentuell ökning - 22 32   
 
De enskilda anläggningarnas produktion av gas som används för framställan av fordons-
bränsle framgår av tabell 9. I tabellen redovisas anläggningarna som en blandning av 
behandlingsanläggningar för bioavfall från hushåll m.m., traditionella avloppsrenings-
verk och avloppsreningsverk som mottar bioavfall från hushåll. 
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Tabell 9. Leverantörer av gas för fordon år 2005. (SGC 2006) 

Table 9. Suppliers of gas for vehicles 2005. (SCG 2006) 

Leverantör Biogas   Naturgas  
 GWh 
Alingsås    0,11 
Borås 7,00   
Eskilstuna 3,98   
Eslöv 2,81   
Falkenberg   0,56 
Gislaved   0,49 
Gnosjö   0,08 
Göteborg 18,49  70,67 
Halmstad   1,12 
Helsingborg 5,04  14,22 
Jönköpings kommun 2,52   
Kalmar kommun 0,495   
Katrineholms kommun 1,22   
Kristianstad 11,16   
Kungbacka   0,55 
Kungälv   0,95 
Landskrona   0,28 
Laholm 0  0,62 
Lerum 0  1,81 
Lilla Edet 0,95   
Linköping 42,20  0 
Lunds kommun   7,95 
Malmö 0  108,64 
Mjölby 0,45   
Mölndal 0  2,99 
Norrköping 9,07   
Nyköping 0,33   
Partille 0  2,37 
Skövde 0,81   
Stenugnsund   2,19 
Stockholms kommun 21,26   
Trollhättans kommun 9,22   
Uddevalla   0,08 
Ulricehamn 0,05   
Uppsala kommun 12,61   
Västerås, Växtkraft 5,72   
Ängelholm   1,29 
Åstorp   0,28 
Örebro 0,34   
Summa 155,70  217,26 
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Totalt producerades ca 305 GWh fordonsbränsle år 2004 varav ca 60 % kom från natur-
gas och resterande 40 % från biogas. Enligt statistik från Svenskt Gastekniskt center 
(SGC) för år 2005 var produktionen ca 68 GWh högre än för 2004. Naturgasen var 
större med 55 % (9 699 000 Normalkubikmeter, Nm3) i jämförelse med biogasen på 
45 % (8 026 000 Nm3). Under första halvan av år 2006 har andelen fordonsgas från 
biogas för första gången överskridit mängden fordonsgas från naturgas. I statistiken för 
första halvåret 2006 såldes ca 10 193 000 (Nm3) biogas, 51 %. Samma siffra för 
naturgas till fordon var 9 749 000 Nm3, 49 %. Den ökade försäljningen av fordonsgas 
beror alltså nästan helt på biogas. 

3.2 Svenska biogasaktörer 

De aktörer som finns på arenan för biogasframställan är allt från branschorganisationer, 
producenter, kommuner, myndigheter, leverantörer, konsulter till tillverkare m.m. De 
största aktörerna redovisas nedan.  
 
SBGF Svenska Biogasföreningen bildades år 1987 och är en ideell, partipolitiskt 

oberoende förening som arbetar för att främja biogastekniken. Föreningens verksam-
het består av: 
• Skapa kontaktnät för biogasproducenter, forskare, teknikutvecklare och andra 

biogasintresserade. 
• Bevaka biogasteknikens intressen. 
• Initiera kursverksamheter och studieresor. 
• Sprida information om biogasteknik vid mässor och dylikt. 
• Publicera medlemstidningen Nytt om biogas med fyra nr per år. 

SBGF har följande aktiva arbetsgrupper: 
– Expertgrupp Rötning (tidigare Anläggningsägargruppen) 
– Biogas för fordon (BIFF) 
– Gårdsbiogasgruppen. 

Svenska Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för 
en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 
Gasföreningen vill se en ökad användning av energigaser och en stabil och långsiktig 
energipolitik med klara spelregler. Föreningen arbetar utifrån fem olika sektioner 
som företräder var sin energigas. Gasföreningens huvudsakliga arbetsområden är 
teknik och säkerhetsfrågor, att sprida kunskap om energigaser och att verka för en 
sund energipolitik. Medlemsföretag är till största delen konsultbolag, leverantörer, 
teknikbolag, energibolag, anläggningsägare m.m. Gasföreningen består av 10 perso-
ner på Gasföreningens kansli som arbetar med teknik och säkerhet, information, 
energipolitik, ekonomi och administration. Via auktorisationsnämnden utfärdar 
Svenska Gasföreningen auktorisation för företag med gasinstallationsledare. 
Gasföreningens auktorisationsnämnd ger även behörighet för pe-svetsare, samt 
systemgranskare och besiktningsmän för energigassystem samt har utbildningsplaner 
för gasmontörer. Mer uppgifter om föreningen finns på hemsidan 
http://www.gasforeningen.se/ . 
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SGC ägs av Svenska Gasföreningen och ett antal enskilda gas- och energiföretag. 
Verksamheten finansieras av ägarna och Statens Energimyndighet samt i allt större 
utsträckning av industriella finansiärer. 
Ändamålet med SGC är att samordna och effektivisera svenska satsningar på 
forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet. SGC ska dessutom 
informera om nya rön och resultat från utvecklingsverksamheten samt skapa 
kontakter med internationella företag och organisationer engagerade i gasteknisk 
utvecklingsverksamhet. SGC arbetar med alla typer av energigaser. För närvarande 
är verksamheten fokuserad på naturgas, biogas, vätgas och gasol. Mer uppgifter om 
föreningen finns på hemsidan http://www.sgc.se/ . 

 
Svensk Avfall är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering 

och återvinning. Föreningen har ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommun-
förbund och kommunala bolag och företag. Svensk Avfall representerar kommun-
medlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Föreningen 
verkar för att avfall ska hanteras så att både människors hälsa och miljön skyddas. 
Detta måste garanteras både på kort och lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling 
ska material, råvaror och energi användas så att resurshushållning främjas. I första 
hand måste mängden avfall och dess innehåll av farliga ämnen minska. Åtgärder ska 
sättas in i såväl produktions- som i konsumtionsledet. Avfallshanteringen ska 
utformas kostnadseffektivt och använda bästa teknik till skäliga kostnader. Svensk 
Avfall bevakar allt som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och 
resten av världen. Föreningen utreder också branschens framtida problem och 
möjligheter samt utvecklar ny teknik. Uppgifter om svensk avfallshantering, statistik, 
behandlingsanläggningar, utvecklingssatsningar m.m. finns på hemsidan 
http://www.rvf.se/m4n . 

 
Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. 

De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och 
ekonomiska frågor och stödjer teknikutveckling och utformning av nya VA-
lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa 
och miljö. Svenskt Vatten samlar in och bearbetar erfarenheter, initierar och 
genomför utredningar, stödjer forsknings- och utvecklingsarbete samt utarbetar råd 
och anvisningar. Resultaten presenteras i publikationer och vid kurser och 
seminarier. 
 
FoU inom VA-teknik administreras och finansieras genom VA-Forsk – kommuner-
nas eget program för tillämpad forskning. Internationellt arbetar Svenskt Vatten för 
att sprida svenskt VA-kunnande och för att den svenska VA-branschens inflytande 
säkerställs i internationella beslutsorgan. Mer uppgifter om föreningen finns på 
hemsidan http://www.svensktvatten.se . 

 

Andra grupper inom biogasområdet kan finnas under branschorganisationens hemsida 
på Internet. 



VÄRMEFORSK 
   
 

43 

3.3 Den svenska biogaspotentialen 

Hur stor mängd biogas som kan produceras i Sverige är inte en alldeles enkel fråga att 
besvara. Substrat för processen (råvaran) är dels bioavfall från hushåll, restauranger, 
storkök och livsmedelsindustri, dels produkter och biprodukter från jordbruket. 
Mängderna av dessa substrat beror av faktorer som är svåra att överblicka och upp-
skatta. Hur stor areal kommer det att finnas i Sverige och hur stor del av arealen är 
rimligt att räkna in i en biogaspotential? Och vad är rimligt att räkna med när transport-
avstånd räknas in? Nedan redovisas tre olika uppskattningar av biogaspotentialen på 
10 års sikt som är gjorda 1997 – 2005. Variationen diskuteras på slutet.  
 
Tabell 10. Uppskattad biogaspotential från olika utredningar. (JTI, 1998; SGC och Linne & 

Jönsson, 2005. 

Table 10.  Estimate of the potential of biogas from different commission of enquiry. (JTI, 1998; 
SGC och Linne & Jönsson, 2005. 

Substrat JTI 1998 
GWh 

SOU 1998:157 
GWh 

SGC 2005 
GWh 

Odlade grödor 3250 110 7190 
Träck + urin 2940 110 2560 
Halm 7140  0 
Blast + bortsorterad potatis 920  920 
Boss + agnar 60  60 
Hushållsavfall 600 70 940 
Trädgårdsavfall 230  230 
Avfall från restaurang och handel 60 30 0 
Parkavfall 240  240 
Slam från ARV 970 370 970 
Slam från enskilda avlopp 30  30 
Pappers- och massaindustri 110 inkluderat nedan 90 
Övrig industri 820 370 820 
TOTAL 17370 1070 14050 
 
För att förklara variationerna gås beräkningarna igenom post för post nedan.  
 
Odlade grödor. JTI räknar med 6 % av den odlade arealen och SGC 10 % av arealen. 
De har också något olika mix av grödor. SOU har räknat bort en stor mängd på grund av 
att odlade arealer ofta ligger långt från tätorter där rötning antas ske. 
 
Träck + urin. SGC har minskat sin bedömning jämfört med JTI på grund av att antalet 
djur i landet minskat/minskar. SOU har bedömt att lantbruksföretagare helst behåller 
gödsel på grund av näringsvärdet.  
 
Halm. SGC och SOU bortser från halmen på grund av lågt utbyte i förhållande till 
transporter etc. SGC påpekar dock att halm bör tas med vid jämförelse med exempelvis 
etanoltillverkning om halmen tas med i dessa beräkningar.  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

44 

Blast och bortsorterad potatis samt boss och agnar. SOU antar att det inte finns till-
räckligt ekonomiskt intresse för att ta tillvara dessa substrat för att det ska vara 
intressant.  
 
Hushållsavfall. SGC räknar med större mängder avfall till följd av miljömålen kring 
matavfall. 940 GWh per år baseras på att 80 % av matavfallet behandlas i perspektivet 
2030-2050. JTI har räknat med en lägre mängd hushållsavfall och SOU har räknat bort 
allt avfall som inte finns i närheten av större städer. 
 
Avfall från restaurang och handel. SOU har räknat upp mängderna men räknat bort allt 
som inte finns i närheten av större städer. SGC har inkluderat detta avfallsslag i posten 
hushållsavfall.  
 
Parkavfall och trädgårdsavfall. Bedömer SOU inte vara intressant då system för 
kompostering redan finns och det ekonomiska värdet skulle vara litet.  
 
Slam från ARV. SOU räknar bort slam som inte kommer från större städer eftersom det 
kan vara svårt att få ekonomi i omhändertagandet av gasen.  
 
Slam från enskilda avlopp. SOU räknar bort dessa på grund av att det bedöms 
ekonomiskt orimligt att hantera.  
 
Industriavfall, inklusive pappers- och massaindustri. SOU räknar bort det som inte 
finns i närheten av större städer.  

3.3.1 Diskussion kring uppskattningen av biogaspotentialen 

Beräkningarna från JTI (1998) och SGC (2005) kan beskrivas som teoretiska beräk-
ningar om vad som är möjligt att röta, en slags teknisk potential. SOU (1998) har tagit 
betydligt mer hänsyn till vad om är ekonomiskt och praktiskt möjligt och fokuserar på 
vad som kan användas som fordonsgas. Bedömningen kan betecknas som en ned-
justerad teknisk potential baserad på ekonomiska hänsyn.  
 
För att inte begränsa tanken när intressanta energiprojekt eftersöks kan det vara lämpligt 
att tala om den teoretiska/tekniska potentialen och låta ekonomiska hänsyn komma i 
nästa steg. Den totala biogaspotentialen i Sverige kan därför bedömas vara mellan 10 
och 20 TWh stor.  
 
Den enskilt största posten som kan påverka potentialbedömningen är bidraget från 
odlade grödor. Potentialen från odlade grödor uppgår till 3 – 7 TWh och är starkt 
beroende av vad som händer på det jordbrukspolitiska området. På kort sikt ligger 
jordbrukspolitiken ganska fast, på medellång sikt finns en vilja att avreglera jordbruket 
och på lång sikt kan behovet av areal öka till följd av ökad levnadsstandard på jorden. I 
politiska diskussioner kring vad som ska hända med jordbrukspolitiken inom EU 
framförs allt mer idén att låta lantbrukarna gå över till att producera energi för att 
minska det fossila beroendet och för att få en väg ut ur andra problem med jordbruks-
stödet. Det kan i ett medellångt perspektiv, säg på 10 års sikt, leda till högre andel areal 
för energiproduktion. Å andra sidan kan konkurrerande energiformer, såsom exempelvis 
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etanol och vegetabilisk diesel, leda till minskade möjligheter att öka potentialen för 
biogas. 
 
Enligt beräkningar från JTI kan så mycket som ca 85 % av totalt ca 17 TWh/år biogas 
komma från jordbruksgrödor. Resterande 15 % fördelas relativt jämnt mellan avlopps-
reningsverk, 5 %, industriavfall, 6 %, och bioavfall från hushåll, 4 %. Se diagram 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. Fördelning av biogaspotential i Sverige i procent för olika substratområden. 

Figure 14. Distribution of percent of the potential of biogas produced from different kind of 
substrate. 

 

Biogaspotential i Sverige

Avloppsreningsverk
Industriavfall
Matavfall
Lantbruket

85%

4%

5%
6%

Totalt 17,3 TWh/år
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Fördelningen inom jordbruket åskådliggörs i nedanstående diagram. Den största delen 
kan komma från halm, 49 %, följt av gödsel, 21 %, och energigröda, 23 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15.  Fördelning av biogaspotential inom jordbruket i procent för olika substrat. 

Figure 15. Distribution in percent of the potential of biogas in the agriculture area for different 
kind of substrate. 

 
Energiinnehållet i gödsel är förhållandevis lågt och därför är det inte ekonomiskt 
försvarbart med långa transportsträckor. Gårdsbaserat omhändertagande är därför att 
föredra, gärna samordnat med flera gårdar alternativt närliggande livsmedelsindustri 
och energikrävande verksamhet.  

3.3.2 Utnyttjande av åkermarken 

Den totala arealen som låg i träda år 2004 uppgick till ca 270 000 ha av total tillgänglig 
åkerareal som motsvarar ca 2 700 000 ha. Ca 200 000 ha åkermark används för odling 
av exportspannmål. Om hela denna areal, 470 000 ha, används för odling av gröda för 
biogasframställning kan mellan 9 och 25 TWh producerad.  
 
Tabell 11. Beräknad mängd producerad biogas vid odling av olika grödor, odlad areal för 

biogasproduktion = 470 000 ha. 

Table 11. Calculated amount of produced biogas from cultivation of different crops, area of 
cultivation for production of biogas = 470 000 ha. 

Gröda TWh/år 
Enbart vallgröda 9,4 
Enbart vete 8,7 
Enbart majs 18,5 
Enbart sockerbetor (+ blast) 25,0 

Lantbrukets biogaspotential

Halm
Träck
Energigröda
Blast
Övrigt

49%

23%
(170 000 
ha vall)

21%

6% 1%

Totalt 14,3 TWh/år
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Energieffektiviteten för olika substrat varierar beroende på den insats som måste 
tillföras för att få materialet insamlat och förbehandlat så att nedbrytningen kan 
påbörjas. Energi tillförs i flera led med odling, skörd, transporter, förbehandling, 
nedbrytning och eventuell uppkoncentrering av rötrest och biogas. I figur 16 nedan 
redovisas den mängd energi som måste tillföras för att producera biodrivmedel från fyra 
olika grödor. Som framgår varierar energiinsatsen stort, från 5 MWh/ha, år till ca 
12 MWh/ha, år. Även den erhållna mängden energi i form av biodrivmedel varierar 
stort beroende på grödans energiinnehåll. Dessutom erhålls olika mycket biogödsel från 
de ingående grödorna. Sammanställningen visar att kvoten mellan tillförd energi och 
erhållen energi i form av biodrivmedel är 3,3 – 4,0 där klövervallgröda ger högst energi-
utbyte och störst mängd biogödsel. 
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Figur 16. Biodrivmedel från 4 olika jordbruksgrödor. (M Edström, JTI, 2005) 

Figure 16. Motor fuel from renewable energi from 4 different crops. (M Edström, JTI, 2005) 
 

3.3.3 Utnyttjande av rötkammarkapacitet på avloppsreningsverk 

Flertalet av de svenska avloppsreningsverken behandlar avloppsslam anaerobt och ut-
vinner biogas. Många av anläggningarna börjar bli förhållandevis gamla och är byggda i 
syfte att reducera slammängden och stabilisera/hygienisera slammet snarare än att så 
optimalt som möjligt producera biogas. Den gasen som produceras används till största 
delen för internt uppvärmningsändamål på avloppsreningsverken. En stor del av gasen 
facklas bort.  

3.3.4 Utnyttjande av biogas från deponier 

Stora förändringar sker inom avfallsdeponeringsområdet just nu. Nya avfallsdepone-
ringsdirektivet är på gång att få genomslagskraft vilket innebär  
• att deponierna får en annan klassning, än tidigare 
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• att skötseln och kontrollen blir mer rigorös  
• att fler avfallsslag inte tillåts läggas på deponi utan ska omhändertas på annat sätt  
• att emissionerna/miljöhänsynen skärps osv.  
 
Antalet deponier kommer i stort sett att halveras efter år 2008 jämfört med år 2000 och 
de som blir kvar får ett allt större upptagningsområde samt tar emot restprodukter med 
ett innehåll av betydligt lägre andel organiskt material. Under den senaste femtonårs-
perioden har biogas som bildas då organiska restprodukter bryts ned i en avfallsdeponi 
börjat samlas in. Ett flertal små och några medelstora deponier har inget system för 
uttag av bildad gas. Huvuddelen av de medelstora och stora avfallsdeponierna har 
system för omhändertagande av biogas. Gasen sugs ur deponierna dels av miljöskäl 
(minska miljöpåverkan), dels för att kunna utvinna gasens energiinnehåll. Till största 
delen omhändertas biogasen genom uppsamlingsbrunnar som är anslutna till ett rör-
system i deponin. Ett sugsystem samlar upp den bildade biogasen som uppstår när 
avfallet i deponin bryts ned. En stor del av metangasen facklas bort på grund av att det 
inte finns andra omhändertagandealternativ, men allt fler anläggningar använder gasen 
för uppvärmning och även ett ökat antal producerar kraftvärme.  
 
Efter införandet av förbud för deponering av organiskt avfall, vilket infördes år 2002, 
och förbud att deponera brännbara restprodukter, kommer gasmängden från de svenska 
avfallsdeponierna på sikt att avta men inte helt att upphöra. 

3.4 Ekonomi 

Kostnaderna för framställning av biogas varierar stort. De verksamheter som genererar 
biogas som en produkt frånskilt huvudverksamheten är avfallsdeponier och på avlopps-
reningsverk. Som tidigare redovisats har biogas från deponier ett begränsat använd-
ningsområde på grund av högre andel av ämnen som inte är bra för motorer etc. Gas 
från andra produktionsställen kan med uppgradering och rening användas för olika 
ändamål. Uppgraderings- och reningsinsatserna beror på användningsområdet och de 
krav som ställs. Kostnaderna för denna rening är direkt avhängig den teknik som krävs 
och återbetalningstiden blir därigenom olika lång.  
 
Biogas producerat på avloppsreningsverk finns i de flesta kommuner och kan insamlas 
för uppgradering och rening. I flertalet län i södra och mellersta Sverige finns anlägg-
ningar för rötning av lättomsatt bioavfall, verksamhetsavfall m.m. Kostnaden för fram-
tagande av fordonsgas uttryckt i kr per bensinekvivalenter (energiinnehållet i fordons-
gas omräknat till energiinnehållet i bensin) uppskattas till mellan drygt 2 kr per 
bensinekvivalenter till ca 5,0 kr per bensinekvivalenter. Till detta kommer moms och 
kostnaden för tankstationen. Det totala priset bedöms vara mellan 3,5 och 4,5 kr per 
Nm3. Rena, homogena råmaterial som flertalet jordbruksgrödor kräver lägre 
hanteringskostnader vilket kan hålla nere det slutgiltiga priset på producerad fordons-
gas. Restprodukter med högre inslag av olämpliga material och material som kräver 
omfattande förbehandling och hygienisering ökar den slutgiltiga kostnadsnivån. 
 
Det marknadspris som idag finns för fordonsgas är från ca 70 % till 85 % av gällande 
bensinpris. 
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Tabell 12. Kostnader för produktion av fordonsgas (Linne & Jönsson, 2005, M Edström, Å 
Nordberg nr 11, 1997). 

Table 12.  Cost of production of gas for vehicle (Linne & Jönsson, 2005,M  Edström, Å 
Nordberg nr 11, 1997). 

Gaspris exkl. moms Biogas från 
reningsverk 

Biogas från 
samrötnings-
anläggning 

Biogas från gröda 

Produktion 0 – 1,50 1,50 – 2,50 4,50 
Uppgradering 1,00 – 2,00 1,00 – 2,00 1,00 
Komprimering 1,00 1,00 2,00 – 4,50 
Summa kr/m3 2,00 – 4,50 3,00 – 5,50 6,30 – 7,30 
 
Vid behandling av avloppsvatten och bioavfall från hushåll och därmed jämförligt avfall 
utgår en behandlingsavgift till avlämnaren. Då jordbruksgrödor används sker det mot att 
anläggningsägaren får betala avlämnaren/odlaren för mottagen mängd gröda. Enligt 
Svensk Biogas AB bedöms prisintervallet för produktion av biogas till fordon utifrån en 
varierande produktionskostnad, fritt levererad från produktionsanläggning, till 3,50 – 
4,0 kr/Nm3. I prisintervallet ingår även odlade grödor. Den högre kostnaden för råvaran 
då odlade grödor används för biogasproduktion kompenseras till viss del av lägre 
hanteringskostnader i produktionsanläggningen, bl.a. genom att ingen hygienisering 
krävs. 

3.5 Regelverk och styrmedel 

3.5.1 Uppförande av anläggning 

En biogasanläggning kräver flera olika tillstånd av myndigheter för att byggas och 
sättas i drift. Bland annat krävs tillstånd för att bygga en anläggning. Detta innebär 
tillståndsprövning utifrån bl. a: 

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
• Bygglov enligt Plan och Bygglagen, PBL 
• Tillstånd enligt Miljöbalken. Anläggningar om 200 – 100 000 ton söker tillstånd 

hos Länsstyrelsen. Större anläggningar söker hos Miljödomstolen.  

Tillstånd för att starta den byggda anläggningen innefattar kontroll av när bygget är 
färdigt och omfattar: 

• Avsyning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Kontroll enligt PBL 
• Installationsbesiktning enligt arbetsmiljölagen, AML 

Därefter tillkommer att anläggningen regelbundet synas utifrån tillstånden. 

Metangas är brännbar och därför är det viktigt att i en anläggning sörja för en god gas-
säkerhet. En mängd regler styr teknisk detaljutformning av en anläggning, vilket ställer 
stora krav vid uppförande. Anvisningar om lagar, förordningar och föreskrifter som 
berör biogasanläggningar finns samlat i Biogasanvisningar, ”BGA 05”. Biogasanvis-
ningarna berör biogasanläggningar och i huvudsak gassäkerhet och gasinstallationer.  
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3.5.2 Jordbruksstöd 

Stöd till jordbruket är uppbyggt på flera nivåer och finns som gårdsstöd, regionala stöd, 
djurbidrag, start- och investeringsstöd, projekt- och förädlingsstöd och stöd för miljö-
vänligt jordbruk. Syftet är att stöden ska bidra till en hållbar ekologisk, ekonomisk och 
social utveckling på den svenska landsbygden. 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy), innebär att 
handeln med jordbruksprodukter är fri inom unionen och att pris- och stödpolitiken fast-
ställs gemensamt av medlemsländerna. CAP innehåller bland annat olika typer av 
miljöpolitiska, regionalpolitiska och strukturpolitiska åtgärder och ska stimulera till en 
miljövänligare produktion. 
 
Miljö- och landsbygdsprogrammet (LBU-programmet) omfattar ekonomiskt stöd till 
lantbruket som ska bidra till en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling på 
den svenska landsbygden. LBU-programmet utgör ett samlat program, det vill säga det 
reglerar hur samtliga stöd är utformade. Syftet är att EU:s medlemsländer ska ha en 
integrerad syn på landsbygdens utveckling och att stöden ska samverka för att uppnå 
avsedd effekt. 
Jordbrukarstöden är uppdelade i direktstöd, regionala stöd och stöd för miljövänligt 
jordbruk. Direktstöden, som bland annat omfattar stödformerna gårdsstöd, handjurs-
bidrag och mjölkbidrag, är helt finansierade av EU. Regionala stöd och miljöstöd 
finansieras gemensamt av svenska staten och EU. För att ytterligare främja utvecklingen 
på landsbygden finns möjligheten att söka om investeringsstöd, startstöd, projektstöd 
och förädlingsstöd. 
 
Från och med 1 januari 2005 infördes ett nytt system för jordbruksstöd i Sverige, det så 
kallade gårdsstödet. Gårdsstödet ersätter i praktiken det tidigare arealstödet, torknings-
ersättningen samt djurbidragen. Syftet med reformen är bland annat att konsumenternas 
efterfrågan i högre grad ska styra produktionen.  

3.5.3 Investeringsstöd 

Jordbruksverkets stöd för investeringar lämnas endast för upprättande av fasta 
anläggningar med enda undantaget att stöd även kan lämnas för inköp av myllnings-
aggregat, inklusive reglerutrustning, och för miljövänlig spridning av stallgödsel. 
Investeringsstöd kan lämnas till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag. Ett huvud-
syfte med stödet är att underlätta anpassningen till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Hit 
räknas att bevara och förbättra natur- och kulturmiljön, arbetsmiljön, djurskyddet eller 
livsmedelshygienen. Ett annat huvudsyfte är ekonomisk och social utveckling på lands-
bygden. Härmed avses att stärka företagens konkurrensförmåga, stimulera till komplet-
terande verksamhet eller behålla och skapa sysselsättning för både kvinnor och män. 
EU betalar 25 % av stödet och svenska staten 75 %. Inom området för mål 1 i norra 
Sverige betalar EU 75 %. Investeringsstödet utanför mål 1 ingår i Sveriges miljö- och 
landsbygdsprogram.  
Reglerna för investeringsstödet är ganska omfattande och upplevs ibland som kompli-
cerade. Många företagare kommer troligen att behöva anlita hjälp med sin ansökan, t.ex. 
av en bokföringsbyrå. 
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3.5.3.1 LIP/KLIMP 

Riksdagen avsatte ca 6,2 miljarder till lokala investeringsprogram under åren 1998-
2002. Stödet bygger på förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala 
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället. Totalt har ca 
211 investeringsprogram i 161 kommuner och två kommunalförbund startats och 
genomförts. Den totala mängden åtgärder inom programramen är 1814 stycken till en 
totalkostnad av ca 27,259 miljarder kronor. Av dessa är 20,738 miljarder kronor 
miljörelaterade investeringar. Den 31 december 2006 skall alla lokala investerings-
program vara avslutade.  
 
Det statliga stödet till lokala investeringsprogram innebär att kommunerna ges möjlig-
het att i samverkan med lokala företag och organisationer genomföra åtgärder som ökar 
den ekologiska hållbarheten.  
 
Avsikten var att koncentrera insatserna utan att pekat ut vilka tekniska lösningar som 
kan/ska tillämpas så att de ger påtagliga effekter i de kommuner som får del av stats-
bidragen. De effekter som avses är minskad belastning på miljön, effektivare använd-
ning av energi och andra naturresurser, ökad användning av förnybara råvaror, ökat 
återbruk, återanvändning och återvinning, stärkt biologisk mångfald, tillvaratagande av 
kulturmiljövärden, bättre fungerande kretslopp av växtnäringsämnen och ökad syssel-
sättning. Det är istället resultaten i form av miljöeffekter och den lokala processen som 
är i fokus. 
 
I regeringens proposition 2001:02/55 ”Sveriges klimatstrategi”, klimatpropositionen 
står det ”Ett nytt stöd till lokala klimatinvesteringsprogram (Klimp) införs från år 
2002”. 
 
Riksdagen har fram till år 2005 avsatt ca 1,24 miljarder kronor till klimatinvesterings-
program (Klimp). Klimpbidraget bygger på samverkan mellan nationell och lokal nivå 
och strävan är att stimulera kommuner, företag och andra aktörer att göra långsiktiga 
investeringar som minskar miljöbelastningen och uppmuntra lokalt engagemang och 
lokala initiativ. Klimatinvesteringsprogrammet bidrar till att uppnå det svenska klimat-
målet genom att reducera utsläppen av växthuspåverkande gaser, stärka klimatarbetet på 
lokalplanet samt samla och sprida kunskap och erfarenheter om klimatinvesteringar.  
 
Klimatinvesteringsprogrammet består till största delen av åtgärder som utgörs av 
fysiska investeringar. Programmen löper normalt under en fyraårsperiod, med 
avslutande rapportdel. Utifrån detta bestäms den slutliga bidragsnivån som ska utgå till 
dem som gjort investeringar, beroende på hur väl de lyckats uppfylla sina mål. 
Naturvårdsverket administrerar bidragen efter beslut i ”Rådet för investeringsstöd”. Av 
de ansökningar som inkommit har ca 25 % varit biogasrelaterade. Bidragssumman till 
biogasprojekt bedöms utgöra ca 25 % av den totala bidragssumman. 
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3.5.4 Nationella miljömål 

Sverige har antagit 16 miljömål för att förbättra miljöstatusen i landet.  

1. Begränsad miljöpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
I flertalet av miljömålen finns kopplingar till ett bra omhändertagande av uppkomna 
restprodukter. Genom biologisk behandling inkluderat rötning av bioavfall erhålls 
mindre miljöpåverkan genom utnyttjande av den energi som kan produceras i form av 
metangas och näringsämnen i fast och flytande biogödsel. Luften förbättras genom att 
gödsel som är behandlat luktar mindre än om det sprids direkt eller efter en kortare 
lagringsperiod på gården. Minskad smittspridning genom säkert omhändertagande/ 
hygienisering av bioavfallet. Minskade utsläpp av växthusgaser genom att omhänder-
tagande av biogas är mer fördelaktigt än att låta materialet ligga och långsamt läcka ut 
gas samt att det kan ersätta stora mänger fossilt bränsle. 

3.5.5 Elcertifikat 

Sedan början av 1990-talet har det funnits ett flertal system för att uppmuntra till el-
produktion från förnybara energikällor, allt från investeringsstöd till elproduktion från 
biomassa, vindkraft och småskalig vattenkraft. Det har även funnits driftstöd för 
elproduktion från vindkraft, en så kallat miljöbonus. Sedan 1 maj 2003 finns ett nytt 
stödsystem infört för förnybar elproduktion från förnybara energikällor som baseras på 
elcertifikat. Certifikatsystemet används parallellt med miljöbonussystemet under en 
övergångsperiod för vindkraft, men ska successivt fasas ut fram till och med år 2009. 
Miljöbonusen uppgick under år 2004 till 12 öre/kWh för landbaserade och 17 öre för 
havsbaserade vindkraftverk. Förslag finns dock från politiskt håll att miljöbonus-
systemet ska förlängas. Införandet av elcertifikatsystemet syftar till att ändra energi-
systemet till en större andel förnybar energiproduktion. Målet är att nå en ökning med 
ca 10 TWh till år 2010 med år 2002 som basår. Samtliga elanvändare måste köpa el-
certifikat motsvarande en viss andel av den totala elkonsumtionen, med undantag för 
den mest elintensiva industrin. Målet är vidare att kostnaderna ska sänkas och att 
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utvecklingen inom produktionsområdet ska påskyndas, stärkas och bli mer kostnads-
effektivt genom att den konkurrensutsätts. Kvoten för elcertifikat kommer att successivt 
öka fram till 2010. År 2004 var andelen 8,1 % av den elanvändningen. De energikällor 
som kan få elcertifikat är vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vissa 
biobränslen (inkl. torv) och viss vattenkraft. 
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Figur 17. Kvotutveckling inom elcertifikatsystemet, år 2003 – 2010. 

Figure 17. Development of quota for the system of electrical certificate, year 2003 – 2010. 
 
Antalet godkända anläggningar i Sverige har ökat de senaste åren och uppgår till totalt 
1 745 stycken, vilka fördelar sig enligt tabell 13. 
 
Tabell 13. Antal anläggningar, installerad effekt och förnybar produktion i elcertifikatsystemet. 

Table 13. The amount of plants, installed effect and renewable energy in the system for 
electrical quota. 

 Vatten Vind Biobränsle Sol Summa 
Antal godkända anlägg-
ningar, år 2004, st 1 027 610 107 1 1 745 
Installerad effekt, MW 489 467 3 171 0,008 4 127 
Förnybar elproduktion,  
år 2003, MWh 1) 963 637 455 642 4 218 276 4 5 637 559 
Förnybar elproduktion,  
år 2004, MWh 1 968 207 864 546 8 214 740 6 11 047 499 
1) Gäller under perioden maj – december 2003 
 



VÄRMEFORSK 
   
 

54 

3.5.6 Skattebefrielse för biogas som drivmedel 

3.5.6.1 Fordonsskatt  

Från och med 1 oktober 2006 införs en koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta fordon. 
Den består av ett grundbelopp på 360 kr med ett tillägg på 15 kr per gram CO2 över 100 
g/km för bensindrivna bilar. För dieseldrivna bilar multipliceras tillägget med en faktor 
3,5. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel (med detta avses etanol, E85, 
naturgas eller biogas) är tillägget 10 kr/gram. Från och med 1 juli 2006 införs ett nytt 
system med skattelättnader för bilar i vissa miljöklasser. Enligt detta system får diesel-
bilar med låga partikelemissioner (i praktiken partikelfilter) enligt miljöklass 2005 PM 
en sänkt fordonsskatt. Skattelättnaden uppgår totalt till 6 000 kr och avräknas årligen. 
För tunga fordon med motorer som uppfyller de obligatoriska krav som införs 1 oktober 
2006 eller strängare krav erhålls också skattelättnader. Dessa skattelättnader införs 1 
oktober 2006. Skattelättnaderna för tunga fordon med mer miljövänliga motorer varierar 
mellan 100 kronor och 20 000 kronor. Den femåriga skattebefrielsen som avser person-
bilar, lätta lastbilar eller bussar och som uppfyller kraven för miljöklass El och Hybrid 
tas bort från och med den 1 oktober 2006. Fordon som redan omfattas av den femåriga 
befrielsen enligt tidigare skattebefrielse har kvar denna. Tunga fordon som drivs av 
annat är dieselolja betalar lägre fordonsskatt. Gasdrivna tunga fordon beskattas 
exempelvis med ca 1 000 kr per år, att jämföra med dieseldrivna lastbilar som betalar 
3 000 – 6 000 kr och bussar som kan betala upp till 20 000 kr per år. 

3.5.6.2 Drivmedelsskatt 

För närvarande är samtliga alternativa drivmedel (utom el) skattesubventionerade i 
Sverige. Nuvarande fullständiga skattebefrielse för biodrivmedel har utsträckts till och 
med år 2012. EU har antagit ett direktiv som strävar till att öka användningen av bio-
drivmedel och ett annat direktiv om harmonisering av skatter. Medlemsstaterna kan 
ansöka om skattebefrielser för bl.a. biodrivmedel fram till och med år 2012. En för-
längning är möjlig, men biodrivmedelsdirektivet och dess effekter ses för närvarande 
över och nya eller förändrade incitament och direktiv kan därför förväntas i framtiden. 
Jämfört med bensin beskattas dieselolja till 70 % (räknat på energiinnehåll), naturgas 
och LPG propan ca 20%, RME, biogas och etanol 0 %. Skatten på drivmedel består av 
koldioxid- och energiskatt. Moms läggs på alla drivmedel oavsett drivmedelsskatter.  

3.5.7 Skatt på förbränning av organiskt avfall 

Den 2 juni 2006 beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition om skatt på 
hushållsavfall som förbränns. Detsamma gäller fossilt kol i därmed jämförligt 
hushållsavfall som förts in till Sverige från ett annat land. Mängden fossilt kol skall 
anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfallet. Skatten innebär att den som 
yrkesmässigt förbränner fossilt kol är skyldig att betala energiskatt med 150 kr per ton 
fossilt kol och koldioxidskatt med 3 374 kr per ton fossilt kol då bränslet förbrukas för 
uppvärmningsändamål. Vissa skattelättnader finns inskrivna i den nya lagen. 
Skattereduktion kan fås då även elkraft produceras vid värmeproduktion. Vid en 
elverkningsgrad om minst 5 % erhålls en skattelättnad på 19 %. Med ökad 
elverkningsgrad, ökar även skattereduktionen. Vid elverkningsgrad 15 % eller högre 
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erhålls maximal skattereduktion vilken är 79 %. Detta innebär att med elverkningsgrad 
över 15 % kan skatten komma att reduceras till ca 89 kr /ton förbränt avfall (RVF 
2006). 

3.5.8 Regelverk för mikrobiologisk säkerhet 

3.5.8.1 Förordning om animaliska biprodukter, ABP 

Förordningen (EG) nr 178/2002 om animaliska biprodukter är hörnstenen i den 
europeiska lagstiftningen om livsmedelssäkerhet. Enligt principen ”från jord till bord” 
strävar den efter att trygga en god hälsa och säkerhet i hela livsmedelskedjan. Efter 
livsmedelskriserna under 1990-talet, som epidemin av bovin spongiform encefalopati 
(BSE), har dessa biprodukters roll i spridningen av överförbara djursjukdomar klarlagts. 
Vetenskapliga styrkommittén som består av åtta oberoende vetenskapliga experter, drog 
då slutsatsen att produkter som härstammar från djur och som förklarats olämpliga som 
livsmedel inte bör få komma in i näringskedjan för djur. Dessutom kan utfodring av djur 
med protein som erhållits genom bearbetning av djurkroppar av samma art  
– kannibalism – utgöra ytterligare en risk för spridning av sjukdomar. 

I ABP-förordningen beskrivs hur olika typer av animaliska biprodukter ska behandlas. 
Minimiregler fastställs på EU-nivå, men medlemsländerna får vidta åtgärder som är 
ännu strängare eller omfattar produkter som inte ingår i förordningens tillämpnings-
område. Animaliska biprodukter definieras som hela kroppar eller delar från djur eller 
animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel, däribland ägg, 
embryon och sperma. Det rör sig om totalt mer än 10 miljoner ton kött. Produkterna ska 
genast bortskaffas eller bearbetas och återanvändas för framställning av kosmetika eller 
läkemedel, eller för andra tekniska ändamål. 

De animaliska biprodukterna klassificeras i tre olika kategorier; 1, 2 och 3. Av dessa 
innefattar kategori 1 det mest riskabla materialet och kategori 3 utgörs av det minst 
riskabla materialet. Kategori 3-material skall utan onödigt dröjsmål insamlas, trans-
porters bort, identifieras, hanteras, mellanlagras och omhändertas i anläggning som god-
känts för denna kategori. Materialet ska på endera av en rad sätt specificerade i kapitel 
2, artikel 6.2 behandlas. De mest intressanta av dessa metoder är de följande, som står 
under punkterna f och g i förordningen: 

”f) omvandlas i en biogas- eller komposteringsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 
15.” 

”g) när det gäller matavfall enligt punkt 1 l, omvandlas i en biogasanläggning eller komposteras i 
enlighet med bestämmelser som har fastställts enligt förfarandet i artikel 33.2, eller i väntan på 
att sådana bestämmelser skall antas, i enlighet med nationell lagstiftning.” 

Bearbetningsanläggning för kategori 3-material ska godkännas av den behöriga 
myndigheten. För att kunna godkännas ska anläggningarna uppfylla kraven på 
lokalernas planlösning, utrustningens art, kapaciteten för varmvattenproduktion, 
värmebehandlingen, skydd mot skadegörare, avledning av avloppsvatten samt rengöring 
och desinfektion av lokalen. 
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Endast kategori 3-material – med undantag av blod, hudar, skinn, hovar, fjädrar, ull, 
horn, hår och päls från djur som inte är lämpliga för användning som livsmedel och som 
inte visat några tecken på överförbara sjukdomar, samt köks- och matavfall – får 
användas för produktion av bearbetat animaliskt protein och andra foderråvaror. Före 
varje bearbetning ska animaliska biprodukter genomgå en obligatorisk kontroll som kan 
avslöja förekomst av främmande material som förpackningsmaterial eller metallbitar. 
 
Kritiska kontrollpunkter som avgör omfattningen av de värmebehandlingar som an-
vänds vid bearbetning ska fastställas för varje bearbetningsmetod: råvarans partikel-
storlek, temperatur, tryck och förfarandets varaktighet. Särskilda krav ska tillämpas 
beroende på om det rör sig om bearbetat animaliskt protein (t.ex. metod 1 för däggdjurs-
protein), blodprodukter, utsmält fett eller fiskolja, mjölk och mjölkbaserade produkter, 
råmjölk, gelatin och hydrolyserat protein, dikalciumfosfat eller trikalciumfosfat. 
 
Den behöriga myndigheten ska säkerställa och kontrollera bearbetningsanläggningarna 
och omedelbart dra in godkännandet om villkoren för dess erhållande inte längre upp-
fylls. Anläggningarna ska också införa förfaranden för egenkontroll. Punkten ”f” 
innebär sammanfattningsvis att materialet skall genomgå hygienisering i enlighet med 
kraven i förordningens bilaga VI, där det bland annat står i kap II, särskilda krav för 
godkännande av biogas- och komposteringsanläggningar, att hygienisering krävs på ett 
sådant sätt att hela materialet upphettas till minst 70°C i minst 60 minuter i sträck, och 
att partikelstorleken får vara högst 12 mm. 
 
I punkten ”g” ovan finns ett undantag som hänvisar till nationella bestämmelser. I 
Sverige finns sådana nationella regler formulerade i Naturvårdsverkets Handbok 
2003:4. ABP-förordningen är omfattande och det finns en rad tillägg till denna som gör 
det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad.  

3.5.8.2 Livsmedelslagstiftningen 

Numera kommer nästan all lagstiftning om livsmedel direkt eller indirekt från EU-nivå 
via EG-förordningar eller EG-direktiv. Bland annat så upphävde Livsmedelsverket 
32 stycken nationella föreskrifter vid årsskiftet 2005/2006 som ersattes med 
bestämmelser på Europanivå. De två viktigaste förordningarna (som gäller direkt i 
Sverige utan omskrivning i form av föreskrifter) är: 
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 

om livsmedelshygien, och  
• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 

om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.  
 
Ovanstående förordningar handlar om livsmedel innan det eventuellt blir livsmedels-
avfall och speciellt hur man skall undvika att livsmedel på något sätt skall kontamineras 
i hanteringen. En viktig skillnad gentemot tidigare är att nu fokuserar man på vad det är 
för verksamhet som skall bedrivas i en viss lokal och ställer därefter krav på lokalen för 
just den verksamheten, och inte som tidigare då det var tvärtom. 
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3.5.8.3 Direktiv för slam 

Rådets direktiv av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket (86/278/EEG) syftar till att reglera användningen av 
avloppsslam i jordbruket, så att skadliga effekter på mark, vegetation, djur och 
människor hindras samtidigt som en riktig användning av slammet uppmuntras. Syftet 
är även att vidta vissa inledande gemenskapsåtgärder som avser skyddet av marken. 
Slam måste behandlas innan det används i jordbruket. Medlemsstaterna kan dock om 
vissa villkor är uppfyllda tillåta användning av obehandlat slam, om det nedbrukas i 
jorden och om hälsorisker för människor eller djur inte uppkommer. Medlemsstaterna 
skall bland annat föra register med aktuella uppgifter om mängd producerad slam och 
den mängd som levereras till jordbruket, slamsammansättning och egenskaper, den 
behandling som utförs. 

3.5.8.4 Kommunal renhållningsskyldighet 

Varje kommun skall svara för att hushållsavfall skall transporteras till behandlings-
anläggningar och att det återvinns eller bortskaffas. Skyldigheten gäller inte avfall som 
omfattas av producentansvar. Till hushållsavfall räknas även därmed jämförligt avfall 
som hushållsliknade avfall från kontor, kök, restaurang etc. 

3.5.9 Nationella styrmedel inom EU 

I flera länder har ekonomiska investeringsstöd införts för att uppmuntra till förnybar 
teknik vilket gett i resultat att intresset ökat för biogasteknik. Danmark har varit 
föregångsland vid införande av regelverk och stöd för biogasteknik. Under senare år har 
Tyskland, Österrike, och Sverige följt efter med regler och stöd utifrån de danska 
erfarenheterna. Den stora frågan om att öka användningen av förnybar energi, är en 
fråga om den lokala, regionala, nationella och globala miljön. Allt fler länder har insett 
att gemensamma satsningar/lösningar och begränsningar är det enda sättet att komma 
till rätta med de övergripande frågorna som till exempel växthusgaser som koldioxid 
från fossila bränslen. Den gemensamma överenskommelsen som finns i Kyoto-
protokollet om reducering av CO2-utsläpp av fossila bränslen har föranlett att många 
europeiska länder antagit regelverk för att direkt minska utsläppsmängderna och stödja 
och utveckla nya teknologier som bidrar till en minskning av utsläppsmängderna. Ett 
resultat av Kyoto-protokollet är att inom EU finns en överenskommelse att minska 
utsläppen av CO2 med 8 % till år 2010 med 1990 som basår.  

I dokumentet för framtida energianvändning framförs att mängden biomassa för energi-
användning ska kunna tredubblas till år 2010. Biomassa från jordbruk, skog och skogs-
industrin liksom restprodukter från hushåll, industri och jordbruk ska kunna användas i 
högre grad än tidigare. Detta ska motsvara 8,5 % av den totala energiförbrukningen. 
Fördelen med att använda biomassa baserad på ny teknologi är att det kan ge nya 
möjligheter för utvecklingen inom biogasområdet. Den uppskattade totala potentialen 
av energi inom EU från deponigas, rötat bioavfall och rötade jordbruksgrödor motsvarar 
ca 930 TWh eller 80 Mtoe ( Å Nordberg 2000). Den energimängd som erhålls för när-
varande är ca 174 TWh eller 15 Mtoe. Gödsel från djur står för ca 90 % av rötat substrat 
i Europa.  
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3.5.9.1 Exempelland Tyskland  

För att underlätta för uthållig energiproduktion i syfte att förhindra växthusproblem och 
andra miljöproblem har en lag om förnyelsebar energi trätt i kraft i mars 2000. Lagen 
ska bidra till att öka mängden och användningen av energi producerad på förnyelsebar 
energi och uppnå nivån som fastlagts nationellt och inom EU. Nationellt innebär det att 
den andelen av energi som används och produceras från förnyelsebar energi ska 
fördubblas fram till år 2010 med utgångspunkt från 1997. Sedan år 2000 är det 
obligatoriskt att ansluta anläggningar som producerar el från förnybar energi till elnätet. 
Ersättningen för elektriciteten är fastlagt på en nivå som ska säkra omställnings-
kostnaderna. Om det finns stora skillnader mellan kostnader från olika slags bioenergi 
är ersättningen olika. Ersättningen för 1 kWh för el producerad från solceller är 0,5 € 
medan 1 kWh el från biogas ersätts med 0,1 €. Angående ersättningen av el producerad 
från biomassa är ersättningen fast i 20 år om anläggningen kommit i drift före 1 januari 
år 2002. För anläggningar som startas efter detta datum sjunker ersättningen med ca 
1 % för varje år efter 2002. Den tyska regeringen eftersträvar en mix av olika 
produktionstekniker och energikällor gällande förnybar energi samt tekniker med låga 
produktionskostnader. 

Tabell 14. Ersättningsnivåer för produktion av el från olika tekniker och källor. 

Table 14. Levels of compensation for production of electricity from different technologies and 
sources. 

Ersättning i cent/kWh det år anläggningen 
tas i drift Elektricitet från  
År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 

Solenergi  50,6 50,6 48,1 45,7 
Biomassa (fast, 
flytande eller gas) 

Installerad effekt: 
≤ 500 kW 
501 kW – 5 MW 
5 MW – 20 MW 

 
10,2 
9,2 
8,5 

 
10,2 
9,2 
8,5 

 
10,1 
9,1 
8,4 

 
10,0 
9,0 
8,4 

Vindkraft Produktionstid, år 
1 – 5  
6 – 20 

 
9,1 
6,2 

 
9,1 
6,2 

 
8,9 
6,1 

 
8,8 
6,0 

Vattenkraft, deponi-
gas och gas från 
avloppsvattenrening 

Installerad effekt 
≤ 500 kW 
> 500 kW 

 
7,7 
6,6 

 
7,7 
6,6 

 
7,7 
6,6 

 
7,7 
6,6 

Geotermisk energi Installerad effekt 
≤ 20 MW 
> 20 MW 

 
8,9 
7,2 

 
8,9 
7,2 

 
8,9 
7,2 

 
8,9 
7,2 

 

I samband med att arbetsplanen för användande av förnyelsebar energi (Marktanreiz-
programm) startade år 1999 fanns goda förutsättningar för att starta och driva biogas-
anläggningar. Utvecklingen av anläggningar tog en rejäl fart. Men i juli 2000 avbröts 
programmet plötsligt, vilket innebar att biogasanläggningar inte kunde drivas 
ekonomiskt. Nya program har kommit som återigen gör det lönsamt att driva 
biogasanläggningar. Det nya systemet innebär att energigrödor ger högre ersättning 
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liksom värmeproduktion och nya tekniker. Detta har gett resultatet att det byggts ett 
stort antal anläggningar senaste åren, framför allt småskaliga anläggningar som 
producerar elkraft och värme och som till stor del baseras på majsensilage som substrat.  

3.6 Biogas i EU 

I samtliga länder i Europa har biologisk behandling av lättomsatt organiska material fått 
en allt större betydelse. Detta beror på ett flertal faktorer såsom klimatfrågan, allmänt 
ökat miljöengagemang, ökade avfallsmängder, begränsade möjligheter till deponering, 
ökad medvetenhet om de organiska restprodukterna som en värdefull resurs och 
utnyttjande av jordbruksgrödor som energiresurs. Detta har bidragit till förändringar 
inom lagstiftning m.m. Den mest intensiva utvecklingen sker i tätbefolkade områden i 
mellersta och södra delen av Europa. I flertalet länder finns infört lag om separat 
insamling och behandling av bioavfall.  

Av hela bioenergimängden inom EU, solenergi, vindkraft, geotermisk energi, biogas 
etc., är mängden biogas ca 45 % som i sin tur är ca 9 % av den totala förbrukade 
mängden energi i Europa. Det mål som satts upp inom EU är att det ska kunna 
produceras 174 TWh biogas fram till år 2010. Enligt nuvarande utveckling är prognosen 
att man uppnår en total producerad biogasmängd som motsvarar 100 TWh. Det finns 
således en lång bit kvar innan man når det uppsatta målet. 
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Figur 18. Biogasproduktion, prognos för EU15. (EurObserver (2000 – 2005) 

Figure 18. Biogas production, prognosis for EU 15. (EurObserver (2000 – 2005) 
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Potentialen för biogasproduktion år 2020 för de olika europeiska länderna har lyfts fram 
i EurObserver, 2004. Där framgår att den totala mängden energi från biogas bedöms 
kunna uppgå till 209 TWh. Det är främst de mest tätbefolkade länderna som kan produ-
cera de största mängderna, se nedanstående tabell.  
 
Tabell 15. Potential för biogas till år 2020. 

Table 15. Potential for biogas until year 2020. 

Land TWh 
Frankrike 43 
Tyskland 40 
UK 26 
Italien 19 
Spanien 18 
Nederländerna 14 
Irland 12 
Danmark 8,9 
Belgien 8,9 
Österrike 6,1 
Sverige 4,5 
Portugal 3,6 
Finland 3,1 
Grekland 1,9 
Luxemburg 0,4 
 209 

 
Denna förändring som skett inom biologisk behandling har medfört att ett flertal 
anläggningar byggts. Inledningsvis var huvuddelen av de nyuppförda behandlings-
anläggningarna inriktade för kompostering och ett mindre antal för rötning. Under 
senare år har däremot antalet nyuppförda rötningsanläggningar ökat i antal samt att fler 
avfallsanläggningar utrustas för att ta tillvara den biogas som bildas under 
nedbrytningen av organiskt material. Rötningsanläggningarna är av mycket olika storlek 
och har olika processtekniker. Uppförandetakten har inledningsvis varit förhållandevis 
låg, vilket bedöms bero på osäkerheten kring lönsamheten, nationella stöd och kunskap 
och erfarenhet.  
 
Antalet anläggningar som producerar biogas ökade i en jämn takt från år 1990 till 2000. 
Därefter har antalet anläggningar ökat i snabbare takt fram till år 2006. Det 
sammanlagda antalet anläggningar uppgick till ca 4 500 st i början av år 2000. Antalet 
produktionsställen inom olika sektorer år 2000 visas i tabell 16.  
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Tabell 16. Antal anläggningar i Europa och producerad mängd energi, år 2000. 

Table 16. The amount of treatment plants in Europe and the amount of produced energy, year 
2000. 

 Antal produktionsställen Produktionsmängd, GWh 
Jordbruk Ca 1 500 494 
Avfallsbehandlingsanläggningar Ca 400 5 922 
Kommunala rötningsanläggningar Ca 450 642 
Industrianläggningar Ca 400 5 922 
Deponeringsanläggningar Ca 600 3 948 
 
Uppförandet av en anaerob behandlingsanläggning innebär i de flesta fall höga investe-
ringskostnader För att överbrygga de höga kostnaderna har olika typer av investerings-
stöd införts i flertalet länder. Vartefter att de centrala myndigheterna infört ekonomiska 
stödsystem har med tiden fler anläggningar uppförts och ett flertal leverantörer med 
färdiga koncept har etablerats. Dessa har olika behandlingslösningar beroende på de 
substrat som finns att tillgå. Den producerade mängden biogas framgår av nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 17. Producerad mängd biogas i europeiska länder. ( EU15, EurObserver (2001 och 

2005) 

Table 17. Produced amount of biogas in European countries. ( EU15, EurObserver (2001 och 
2005) 

 2000 2005  Förändring 2000-2005 
 TWh   
UK 10,4 20,68  99 % 
Tyskland 6,1 18,50  203 % 
Italien 1,7 4,38  158 % 
Spanien 1,2 3,68  207 % 
Frankrike 1,9 2,42  27 % 
Nederländerna 1,7 1,45  15 % 
Sverige 1,4 1,40  0 % 
Danmark 0,84 1,07  27 % 
Belgien 0,56 0,86  54 % 
Tjeckien  0,65   
Polen  0,59   
Österrike 0,42 0,53  26 % 
Grekland 0,023 0,42  1 726 % 
Irland 0,28 0,40  43 % 
Finland 0,20 0,31  55 % 
Portugal 0,08 0,12  50 % 
Luxemburg 0,023 0,08  248 % 
 27 57,53  113 % 
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Sett till situationen år 2002 är den mängd biogas som används och nyttiggörs för-
hållandevis låg i förhållande till producerad mängd. Hela 49 % bränns/facklas bort utan 
något nyttiggörande, 28 % används för värme, 19 % används för elproduktion och ca 
1 % används för fordonsbränsle. Det finns alltså redan idag en mycket stor potential för 
ett bättre nyttjande av producerad gas. 
 
Tabell 18. Användning av gasen inom EU. (EurObserver (2002) 

Table 18. Use of gas in EU. (EurObserver (2002) 

Användning Andel 
Facklas bort 49 % 
Värme 28 % 
El och injektion i gasnät 19 % 
Internt värme i anläggningar 3 % 
Drivmedel 1 % 

 
Det finns ett stort antal etablerade företag som levererar totallösningar för biologisk 
behandling av såväl jordbruksgrödor som restprodukter från hushåll och industri. De 
största har levererat mer än 10 större anläggningar i olika delar av Europa. Därtill finns 
ett stort antal mindre företag som levererat ett flertal anläggningar men av mindre 
behandlingskapacitet. I fråga om biogasproduktion med substrat från jordbruksgrödor 
kan en generell teknik i de flest fall användas. Då det handlar om att omhänderta bio-
avfall från hushåll och verksamheter krävs att ett mer rigoröst förberedande 
analysarbete genomföras för att finna lämplig teknik på grund av olikheter i samman-
sättning och förhållanden. 
 
Tabell 19. De största leverantörerna av biogasanläggningar i EU, 2005; EurObserver). 

Table 19. The largest representative firms of the biogas sector in EU (Biogas barometer 2005; 
EurObserver). 

Företag Land Antal anläggningar Behandlingskapacite
t 

(kton/år) 
Linde AG Wies-Baden Tyskland 24 1 000 
Veolia Environment Frankrike 14 950 
Valorga International SAS Frankrike 12 1 047 
Biotechnische Abfallverwertung 
GmbH & Co KG 

Tyskland 27 624,5 

Kompogas AG Schweiz 24 416 
CITEC Environment Finland 10 288 
Organic Waste Systems Belgien 14 750 
Schmack Biogas AG Tyskland ~100 Okänt 
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Situationen i Europa vad gäller förutsättningar för utbyggnad av anläggningar framgår 
av nedanstående tabell. Trots att antalet anläggningar stadigt ökat är ökningstakten 
väldigt skiftande i de olika länderna mycket beroende på de nationella ekonomiska stöd 
som finns att tillgå och kostnaden för el och uppvärmning i landet. 
 
Tabell 20. Situationen för biogas i olika länder (Biogas as Vehicle fuel 2003). 

Table 20. Situation for biogas in different countries. (Biogas as Vehicle fuel 2003). 

Österrike Har stora överskott av gödsel från djur som rötas till biogas. Cirka 100 gårds-
anläggningar som uppförda med stöd från myndigheter. Dessutom finns ca 
20 storskaliga rötningsanläggningar för avfall och avlopp. Det finns svårig-
heter att hitta avsättning för biogödsel från de många små anläggningarna. 

Danmark Det finns ca 20 kommunala rötningsanläggningar som drivs med gödsel-
substrat och industriellt avfall. Anläggningarna producerar i huvudsak kraft-
värme av biogasen. Det finns dessutom ca 26 gårdsanläggningar av olika 
storlek och ett par kommunala rötningsanläggningar för slam avloppsvatten-
rening . 

Finland Få anläggningar till följd av gles bebyggelse, billig el och små problem med 
gödselöverskott.  

Tyskland  Stödjer kraftigt gårdsbaserade biogasanläggningar. I slutet av 2002 fanns 
över 1600 anläggningar. Idag finns ungefär 4000 anläggningar 

Frankrike Ca 200 rötningsanläggningar är uppförda. De flesta är kommunala avfalls-
deponier med uttag av biogas. Gasen används främst för värme och kraft-
värmeproduktion. Ett par projekt finns för att använda gasen som drivmedel.  

Italien Fem centraliserade rötningsanläggningar och ca 150 gårdsanläggningar är 
uppförda. Myndigheterna har inget biogasprogram men det statliga elbolaget 
är tvingat att betala 180 % av elpriset för el som produceras från biogas.  

Nederländerna Det finns ca 25 anläggningar som producerar biogas, främst avfallsdeponier. 
Storbritannien Det finns ett flertal avfallsanläggningar, främst avfallsdeponier som produ-

cerar biogas. Gasen används främst till att producera elkraft. Ett system finns 
som ger bättre pris för elkraft som produceras med avfall som ursprungs-
material. Det finns även ca 40 mindre gårdsanläggningar.  

Sverige Ett stort antal avloppsreningsverk har infört anaerob behandling av slam 
under sent 1950 till ca 1970. Närmare ett 15 tal samrötningsanläggningar har 
uppförts under 1995 till 2005 och några få, ca 6, gårdsanläggningar är i drift. 
Därutöver finns ett fåtal industrier med anaerob nedbrytning av biologiskt 
avfall från processen som en del i att minska miljöpåverkan. 
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År 2003 fanns utbyggt system för att kunna använda biogas som fordonsbränsle i ca 14 
städer i Europa. Av dessa städer var 9 svenska. Det totala antalet fordon som drevs på 
fordonsgas (dvs. både naturgas och biogas inräknat) framgår av tabell 21. 
 
Tabell 21. Antal gasdrivna fordon i Europa år 2000 och 2005. 

Table 21. The amount of gas vehicle in Europe year 2000 and 2005. 

Land 
Antal fordon 

år 2000 
Antal fordon 

År 2005 
Italien  402 300 
Ukraina  67 000 
Ryssland  46 000 
Tyskland 6 000 38 933 
Bulgarien  12 500 
Frankrike 4 500 8 900 
Sverige 1 500 7 880 
Belgien  5 500 
Moldavien  4 500 
Schwitz  2 081 
Spanien 300 978 
Polen  771 
Österrike 83 684 
Nederländerna 500 540 
Turkiet  520 
UK 850 503 
Tjeckiska republiken  460 
Lettland  310 
Belgien 300 300 
Slovakien  286 
Portugal  242 
Norge  147 
Ungern  110 
Kroatien  100 
Serbien montenegro  95 
Finland  86 
Irland 65 81 
Luxemburg  51 
Island  50 
Makedonien  32 
Lichtenstein  26 
Bosnien hercegovina  1 
Summa 14 618 601 967 
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De totala leveranserna av bensin och diesel i Sverige har enligt Svenska Petroleum 
Institutet varit enligt tabell 22. 
 
Tabell 22. Förbrukad mängd bensin och diesel, år 2002 – 2004. 

Table 22. The amount of used petrol and diesel year 2002 - 2004 

År Motorbensin Dieselbrännolja  Motorbensin Dieselbrännolja Totalt 
 m3*1000  TWh 
2002 5 525 3 717  48,2 36,3 84,5 
2003 5 547 3 854  48,4 37,7 86,1 
2004 5 557 4 073  48,5 39,8 88,3 
 
Den ökade förbrukning de senaste åren har helt skett på dieselsidan medan förbruk-
ningen av motorbensin varit i stort oförändrad. Om ökningstakten för diesel kommer att 
fortgå i nuvarande takt är ytterst svårt att säga, och ifall bensinanvändningen kommer 
att minska i takt med att dieselanvändningen ökar. Med ökad kostnad kan en sänkning 
komma att ske. Ett antagande är att användningen av fossila drivmedel i Sverige 
kommer att stabiliseras på nivån ca 90-100 TWh under de närmaste åren för att sedan 
minska allteftersom bensinkostnaden höjs, att bensin och diesel ersätts av biodrivmedel 
och fordonen blir mer bränslesnåla. Fossila bränslen står idag för 97-98 % av den totala 
energianvändningen inom den svenska trafiksektorn, vilket innebär att alternativa 
bränslen än idag används i mycket liten omfattning. EU:s biodrivmedelsdirektiv är en 
reaktion på problematiken kring global uppvärmning och anger att år 2005 ska 2 % av 
bensinen och dieseln bytas ut mot förnybara alternativ samt att 2010 ska 5,75 % utgöras 
av förnybara drivmedel. För år 2020 är målet att 20 % av bensinen och dieseln är ersatta 
av alternativa drivmedel, men här inräknas även naturgasbaserade drivmedel. Av målet 
på 20 % finns ambitionen att biodrivmedel skall utgöra två tredjedelar, dvs. 15 %. Det 
finns alltså en kraftig viljeinriktning från EU:s sida att de alternativa drivmedlen ska 
öka markant inom en snar framtid. 
 
Följande volymer av bensin och diesel skall ersättas om Sverige skall uppfylla EU:s 
direktiv med 2 % år 2005, 5,75 % år 2010 och med 15 % år 2020. Beräkningarna 
grundas på bränsleleveranser för år 2004. 
 
Tabell 23. Volym bensin och diesel. 

Table 23. The volume of petrol and diesel 

Avser  År 2005 År 2010 År 2020 
Bensinersättning, m3 111 000 319 000 830 000 
Dieselersättning, m3 81 000 234 000 615 000 
Totalt, m3 192 000 553 000 1 445 000 
 
Det kan konstateras att för att långsiktigt kunna uppfylla målen bör kapaciteten i 
svenska anläggningar nyttjas full ut, gasen tillvaratas för värme, kraftvärme och 
fordonsdrivmedel och ett antal anläggningar måste tillkomma. 
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4 Pågående FoU-insatser 

Sammanställning av de områden för FoU som framkommit vid detta arbete redovisas i 
delmoment som härrör till framtagande av substrat för produktion av biogas samt 
omhändertagande och användande av gasen. Allmänt kan sägas att det finns stor 
potential till förbättringar och effektivisering inom hela kedjan för insamling av substrat 
för produktion av biogas och användning av gasen. 

4.1 Substrat 

4.1.1 Avfall 

Biogastekniken har tagit ett par steg framåt från att vara en metod för avfallsbehandling, 
dvs. en omhändertagandemetod för att minska hälsorisker och volymer, till att bli en 
energiproduktionsanläggning. Detta ökar behovet av bättre kartläggning av de mängder 
grödor och bioavfall som finns inom jordbruk, livsmedelsindustri, grossist, handel, 
storkök, restaurang och hushåll, samt bättre avfallskarakterisering av avfall och 
avloppsvattenströmmar för bättre utnyttjande. Kunskaperna ska nyttjas vid bedömning 
av gasproduktion, nedbrytningsgrad, förbehandlingsteknik, hygieniseringskrav, process-
krav m.m.  
 
Informationsteknik till hushåll är en väsentlig faktor för att få bioavfall från hushåll utan 
inslag av andra materialslag och miljöstörande ämnen. Det bör utvecklas och utvärderas 
styrmedel för ökade renhetsgrader i bioavfall. De specifika bioavfallsfraktionerna bör 
studeras närmare i syfte att optimera behandlingsprocessen. 
 
Utveckling av selektiv sönderdelningsteknik för bioavfall från hushåll och handel bör 
utvecklas samt teknik för avskiljning av material som stör transport av substrat i 
anläggning, såväl lätta (plast, textil och sammansatta pappersmaterial m.m.) som tunga 
material (hårdplast, sten, grus, glas metall m.m.). En stor del av nuvarande anläggningar 
har mer eller mindre störningar beroende på inslag av lätta och tunga materialslag. Vid 
hög avskiljningsgrad av lätta och tunga material avskiljs även en stor del organiskt 
material. Därigenom förloras en stor del energi.  
 
Teknik för omhändertagande av förpackat livsmedelsavfall bör tas fram. Flytande, halv-
fasta och torra livsmedel förpackas i plast-, pappers-, glas- och metallemballage och 
kombinationer därav. Innehållet av livsmedel är många gånger svårt att skilja från sin 
förpackning vid omhändertagande. Tekniker för olika typer av förpackningar 
kombinerat med olika typer av innehåll måste utvecklas för att omhändertagandet ska 
kunna ske på ett optimalt sätt. 

4.1.2 Hygienisering av substrat 

Hygieniseringkravet som anges i ABP förordningen innebär upphettning till minst 70oC 
i en timme. Uppvärmningen kräver betydande energimängder. I flertalet anläggningar 
finns värmeväxlare installerat för återvinning av den insatta energin. Fortsatta studier 
bör göras för att effektivisera och sänka den totala energi förbrukningen. 
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För att säkerställa hygieniseringskraven krävs att all hygienisering i dag sker satsvis i 
väl avgränsade behållare vilket innebär att fler parallella, ofta tre, hygieniserings-
behållare installeras som tryggar för en kontinuerlig behandlingsprocess. En 
vidareutveckling av hygienistering är nödvändig för att erhålla utrustning som klarar 
kontinuerlig hygienisering samtidigt som hygieniseringskraven säkerställs.  
 
För att uppnå lägre energiåtgång och kontinuerliga processer krävs att utrustningen 
inom båda områden utvecklas. Behovet av billig och enkel utrustning som kräver liten 
energiinsats under drift är stort. 

4.1.3 Grödor 

Det kan skönjas ett kraftigt ökat intresse hos lantbruket för att odla åkerbaserade 
biobränslen som kan användas för energiframställning. Grödorna ska helst vara sådana 
att de på ett naturligt sätt passar in i växtföljden på gården. Detta innebär att 
jordbrukare, djuruppfödare m.fl. behöver mer information om vilka grödor som är mest 
lämpade och som passar in i verksamheten, hur de ska hanteras och lagras samt hur 
transporter kan ske för att minimera kostnader och energiåtgång. Energigrödor i ett 
biogassystem är troligen en stor kommande affärsmöjlighet för jordbruket på samma 
sätt som skogsbruket ingår i ett energisystem för värme- och etanolframställning.  
 
Grödor kräver långtidslagring/konservering för att kunna förse en rötningsanläggning 
med ett jämnt flöde av substrat under hela året. Grödans energiinnehåll ska helst vara 
oförändrat då det rötas. Sönderdelning och lagringsteknik är därför väsentlig. 
Kunskapen om lagring av vissa grödor behöver förbättrar ytterligare. 
 
Ur odlingssynpunkt bör det kartläggas vilka regioner i Sverige som ger högre 
avkastning av vissa energigrödor än andra. Avkastningsfrågan är viktig för ett optimalt 
nyttjande av odlingsytorna. Den forskning som pågår om förädling av grödor bör 
inriktas mer på framtagandet av grödor med högt bioenergiinnehåll för ökat gasutbyte. 
Man bör även se närmare på lagringsförhållandena och möjligheten att få ökad 
köldtålighet utifrån det nordiska klimatet. I Västeuropa pågår viss forskning av 
växtförädling ur energiperspektiv. Detta arbete bör fortgå och vidareutvecklas. 
 
Potentialen för hur stora mängder gröda och energi som finns att tillgå är i grund och 
botten mest räkneövningar, som med relativt god precision visar på de kommande 
möjligheterna att få förnyelsebar energi. 

4.1.4 Förbehandling för ökat gasutbyte 

Termisk ångbehandling, vilket innebär högtemperaturbehandling som genomförs med 
ångtillsats, har provats för att öka mängden utvinningsbar etanol från material som 
innehåller mycket lignocellulosa som salix och halm. Metoden innebär att det fiberrika 
materialet värms till en temperatur på 160-250°C via injektion med ånga med en 
uppehållstid från 30 sekunder till 10 minuter. Vid den termiska ångbehandlingen 
sönderdelas fibrernas struktur samtidigt som porerna i fibrerna förstoras. Under termisk 
behandling kommer mycket av materialets hemicellulosa att hydrolyseras till fritt 
socker och till vattenlösliga sockeroligomerer, medan cellulosan förblir nästan 



VÄRMEFORSK 
   
 

68 

opåverkad. Vid en höjning av behandlingstemperaturen från 170°C till 210°C ökade 
mängden hemicellulosa som omsattes. En längre ångbehandlingstid ökar också 
tillgängligheten på cellulosa. Termisk behandling kan dock ge upphov till fenolämnen 
som kan vara hämmande för efterföljande fermentationsprocesser. Vid 210°C tempera-
tur ökar mängden organiska ämnen som hämmar fermenteringen. 
 
En termisk behandling är en energikrävande process. Vid behandling av sågspån från 
energiskog med 55 % ts-halt vid 160°C var ångbehovet 0,8 kg/kg ts. Detta motsvarar ett 
energibehov på ca 2200 kJ/kg ts. Ett material med hög ts-halt (lågt vatteninnehåll) har 
ett lägre energibehov för en termisk behandling än material med låg ts-halt. 
 
Hastighetsbegränsande vid utvinning av biogas från en rötningsprocess är ofta hydrolys-
steget. Vid termisk behandling av matavfall från restauranger vid 160-200°C kunde 
rötningstiden minskas vid satsvisa försök. Om matavfallet behandlades termiskt före 
den satsvisa rötningen var gasutbytet efter 3 dagar lika stort som gasutbytet från 
obehandlat matavfall efter 17 dagar. Efter satsvis utrötning under 20 dagar var gas-
utbytet drygt 10 % högre från matavfall som behandlats termiskt jämfört mot icke 
behandlat matavfall. 
 
Bolaget Cambi-PURAC AB har introducerat termisk behandling på avloppsslam. Den 
termiska hydrolysen innebär att slammet värms upp till 130-170°C varvid cell-
strukturerna spräcks och slammet lättare kan brytas ner i efterföljande rötning. Slammet 
blir i processen fullständigt steriliserat och kan, pga. de spräckta cellerna, avvattnas i 
högre grad än normalt. Vid ett reningsverk i Hamar i Norge används termisk hydrolys. 
På grund av den högre utrötningsgraden har man där uppnått en reduktion av organiskt 
material på ca 60 %. (VA-forsk nr 2005-10) 
 
Inga litteraturuppgifter om försök med termisk behandling av fiberrika material för att 
utröna ökning i metangasutbyte har kunnat påträffas. 
 
Enzymbehandling kan användas för att omvandla cellulosa till lättomsättbar glukos. Vid 
försök med tillverkning av etanol från material som innehåller mycket lignocellulosa 
(fiberrika) följs ofta en termisk behandling av en behandling med enzym. Den termiska 
behandlingen öppnar upp fiberstrukturen så att enzymet kan penetrera fibrerna. En 
vanlig enzymbehandlingstid är 24-72 timmar. Vid enzymbehandling med celluclast® på 
våtoxiderad halm visade det sig att enzymbehandling vid pH 6 ej ökade utbytet av 
etanol medan enzymbehandling vid pH 7 ökade etanolutbytet. 
 
Försök har också gjorts med enzymtillsats till reningsverksslam varvid en förbättrad 
hydrolys kunde konstateras. Det saknas dock uppgifter om enzymförsök med fiberrika 
material och framför allt saknas systematiska kombinationsstudier av termisk och 
enzymatisk behandling för att öka biogasutbytet. (VA-forsk nr 2005-10) 
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4.2 Produktion av biogas 

4.2.1 Avloppsreningsverk 

Det finns behov av att utvärdera vad som sker med nedbrytningsprocessen och kring-
utrustning vid optimering av avloppsreningsverkens rötkammare och om bioavfall från 
hushåll tillförs verkens rötkammare i det fall att det finns kapacitetsutrymme. Det finns 
med all säkerhet stora möjligheter att öka den producerade mängden gas och också att 
energieffektivisera avloppsreningsverkens rötningsanläggningar så att mer biogas kan 
användas externt. Att ta in andra substrat än avloppsreningsslam skulle också kunna 
göra att produktionen kan öka avsevärt. Rötning av avloppsreningsslam görs utifrån 
syftena att minska slamvolymen och att stabilisera/hygienisera slammet. Slam-
behandlingen vid svenska avloppsreningsverk har under senare år hamnat mer i fokus 
med avseende på minskad energiåtgång, ökad extern avsättning på biogas, deponiförbud 
av organiskt material och ökade krav på hygienisering. Detta har medfört att arbete med 
att kartlägga energiförbrukning på rötningsanläggningarna påbörjats, att undersökningar 
om övergång från mesofil process till termofil process påbörjats på ett flertal platser och 
att försök med slamreducerande åtgärder genomförs. Förändringar i befintliga anlägg-
ningar medför ofta effekter som är enligt uppställda förväntningar men även oönskade 
effekter uppstår.  
 
Genom att förtjocka slammet innan rötning erhålls en mindre mängd slam och upp-
värmningsbehovet minskar. Volymbelastningen på rötkammaren minskar vilket medför 
en ökad uppehållstid. Med ökad uppehållstid erhålls längre gående nedbrytning och 
ökad gasproduktion. De minskade slammängderna innebär även lägre energiåtgång  
(-kostnader) för pumpning och avvattning. En ökad ts-halt från 2 % till 6 % innebär en 
reducering av energibehovet med ca 800 kWh/ton TS. Detta innebär ca 700 000 kr/år 
för ett medelstort avloppsreningsverk om gasen värderas till ca 20 öre/kWh. Effekterna i 
form av energibesparing av förtjockning från 2 % till 6 % är än större vid termofil 
process, ca 1 600 kWh/ton TS. (VA-Forsk processoptimering av rötkammardriften) 
 
Omblandningen av substratet i rötkammaren är mycket viktig för att erhålla en så 
homogen miljö som möjligt och att hålla substratet i suspension. Så små koncentrations-
skillnader som möjligt ska förekomma i rötkammaren. Omrörning av substratet bidrar 
även till att bakterierna skall komma i god kontakt med substratet och att nedbrytning 
sker i hela rötkammarvolymen, vilket ökar nedbrytningshastigheten och ger en jämn 
och hög biogasproduktion. En dålig omrörning leder ofta till låga utrötningsgrader och 
risk för att svämtäcke bildas på slamytan. Svämtäcke kan hindra gasbubblor att fritt 
passera uppåt så att dessa istället fastnar i slammet och i svämtäcket.  
 
Kartering av energiflöden vid behandling av slam visar att värmebehovet för upp-
värmning av rötkammaren oftast domineras av uppvärmning av råslammet. Stora 
energibesparingar kan därmed göras genom förtjockning av slammet före rötning. 
Värmeåtervinning är mycket positiv för energibalansen och det finns stor sparpotential i 
ökad verkningsgrad av befintlig värmeåtervinning genom åtgärder på värmeväxlare 
eller kylning av rötslammet med värmepump. Ett flertal anläggningar saknar idag helt 
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värmeåtervinning. Den primära förutsättningen för att genomföra olika åtgärder är att 
det finns någon avsättning för producerad biogas eller värme. 
 
Pumpning av slam skiljer sig avsevärt från pumpning av vatten. Rätt val av pumpar 
minimerar drift- och underhållskostnaden. Ur energisynpunkt har pumptypen sällan 
någon större betydelse. Däremot kan ett felaktigt val av pump orsaka avsevärda 
underhålls- och driftkostnader genom driftstörningar. Igensättningar och höga tryckfall 
är vanliga vid framför allt pumpning av primärslam, speciellt vid långa pumpledningar. 
Det är av vikt att pumpledningarna hålls så korta som möjligt. 

Vid slutavvattning av slammet används i de flesta fall centrifuger eftersom de är 
effektiva men de har relativt höga driftkostnader och slitage. En effektiv slutavvattning 
krävs för att minska kostnaderna för slamomhändertagande och transportkostnaderna. 

Stora möjligheter finns till energibesparingar vid rötning av slam vid svenska 
avloppsreningsverk, såväl el som värme. Den största potentialen finns vid små och 
medelstora anläggningar. Energibesparingarna kan genomföras genom att öka värme-
återvinningen från rötsteget, förbättra isoleringen av rötkammaren, minska störningar i 
rötningsprocessen och därigenom öka gasproduktionen. 

4.2.2 Gårdsbaserat 

Gårdsbaserad biogasproduktion behöver starthjälp med utbildning om anaeroba 
nedbrytningsprocesser, möjliga substrat, tekniker för rötning, anläggningsutförande, 
drifterfarenheter, processoptimering, gashantering, omhändertagande av biogödsel m.m. 
Trots att det finns ett stort antal anläggningar i Mellaneuropa kan inte erfarenheterna 
överföras till oss rakt av. Förutsättningarna för gårdsbaserad biogasproduktion skiljer 
sig i Norden på flera väsentliga punkter från liknande verksamhet i Europa. Dels är hela 
klimatet kallare, dels är möjligheterna att odla grödor annorlunda vilket kräver något 
andra lösningar vad gäller utrustning och drift.  

4.2.3 Torra processer 

Forskning pågår kring hur rötningsprocesserna kan köras med allt torrare substrat. 
Några få torrötningsanläggningar finns uppförda i Europa men huvuddelen av 
anläggningarna drivs med ts-halter som är låga, 1-10 %. Exempel på våta substrat är 
avloppsslam och processvätskor. Många andra substrat har betydligt högre ts-halt, till 
exempel bioavfall från hushåll och handel och jordbruksgrödor. Exempel på torra 
substrat är hönsgödsel, hästgödsel m.m. Viktigt att utreda i anläggning för torra 
processer är förflyttningen av substrat i anläggningen, återföring av processvätska så att 
hela materialet utsätts för uppfuktning. Inympning vid uppstart, utrötningsgraden av 
substratet, det rötade materialets funktion som biogödsel m.m. 
 
Det finns inte heller i dagsläget någon effektiv teknik framtagen för rötning av halm 
eller hästgödsel med högt innehåll av spån och halm. Detta göra att ny teknik måste 
testas och tas fram. 
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4.2.4 Övervakning, styrning och reglering 

Kapaciteten i svenska biogasanläggningar och dess rötkammare utnyttjas idag inte fullt 
ut. Strävan att få en stabil och säker rötningsprocess har i de flesta fall skapat situationer 
med låga belastningstal och dåligt utrötat material. Genom att utveckla bättre verktyg 
för processövervakning och styrning kan effektivare processer uppnås och bättre 
utnyttjande av substratets energiinnehåll. Detta leder till bättre energiutnyttjande och 
bättre ekonomiska förutsättningar. Utrustning som provats är automatiserade mätningar 
med BOD-sensor, (en aktiv immobiliserad bakteriekultur i kombination med en syre-
elektrod) vilka fungerar till viss del i realtid. BOD-innehållet kan dock underskattas vid 
höga halter av polymert material och långa omsättningstider. (L Björnsson) 
 
Partiell alkalinitet har mätts i realtid i fullskala. Systemets svarstid var ca 40 minuter. 
Försöket visade att metoden är robust och att underhållskraven är rimliga. 
 
Sensor för detektion av vätgas löst i reaktorvätska har testats och fungerar i laboratorie-
skala. Under testet har processtörningar kunnat detekteras. Dock har problem med 
beläggningar, påväxt och igensättning av teflonmembranet gjort att resultaten är svår-
tolkade i samband med fullskaleförsök. Fortsatta undersökningar krävs. (L. Björnsson) 
 
Tester har även gjort med ”near infrared spectroscopy”, NIR, och elektronisk näsa för 
utvärdering av tekniken som realtidsstyrning av nedbrytningsprocessen. NIR-
instrumentet fungerade väldigt bra för mätningar i reaktorvätskan. Proben gav 
reproducerbara data under mätningar som omfattade flera månader. Utvärdering av 
NIR-data med PCA visade oförändrade mätprofiler vid stabil drift men överbelastningar 
genom tillsats av glukos gav förändringar i mönstret. Likväl kunde skumbildning och 
omrörningsstörningar detekteras. PCA-metoden ger ingen information om den direkta 
orsaken till processtörningen. Sensorerna i den elektroniska näsan klarade inte av den 
korrosiva rötkammarmiljön och därav försämrades responsen med tiden.  
 
Försöken har gett vid handen att arbetet med robust och pålitlig mätutrustning och 
sensorer måste utvecklas ytterligare. Det är svårt att implementera modern process-
kontroll i befintliga biogassystem. Övervakning med utrustning måste därför prövas 
under verkliga förhållanden och under flera olika tillämpningar för att få bättre kunskap 
om stora processvariationer som förekommer vid normal drift samt öka kunskapen om 
de krav som ställs på analysutrustningen. Utveckling av styrmodeller som grundas på 
multivariata data och regressioner bör testas fram. Modellerna bör först provas i 
laboratoriemiljö för att sedan användas i jämförande studier i pilot- och fullskala. (Å. 
Nordberg) 
 
En övergripande fråga för samtliga anläggningar är att gå från övervakning av 
processen till ett väl utvecklat styrsystem som styr verksamheten i realtid utifrån 
kontinuerligt insamlade data. Till detta hör även att kunna förutsäga störningar av olika 
slag som till exempel skumning.  
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4.3 Kombinat med andra processer 

4.3.1 Etanol från vete + rötning av drank 

Det danska konceptet 
Bioetanol. Danmarks Tekniska Universitet har i samarbete med näringslivet utvecklat 
ett koncept för framställning av etanol kombinerat med biogas med exempelvis halm 
som råmaterial. En pilotanläggning är uppförd och består av ett förbehandlingssteg med 
sönderdelning och blandning av processvätska i en bufferttank. En första tank med 
hydrolysering av materialet och tillsättning av enzymer. En fast fas avskiljs och en 
flytande fas pumpas till tank 2 med en temperatur på 70°C. Materialet pumpas vidare till 
en tredje tank med termofil process. Ur de tre behållarna erhålls metangas som används 
för framställning av etanol. 
 
 Biomassa 

 

 

Enzymer och jäst 

 

 

 Fast biogödsel 

 

 

 

 Bioetanol 

 

 

 Gas till värme och elektricitet 

 

  
 Flytande biogödsel 

Figur 19. Processchema för framställning av biogas och etanol. 

Figure 19 Process scheme production of biogas and ethanol 
 
Ut från ett ton halm erhålls enligt tester 310 liter etanol, 90 m3 biogas och ca 230 kg fast 
fas. Produktionskostnaden är ca 2,35 kr/l etanol. 
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Drank är biprodukt från framställning av både teknisk sprit och sprit och utgör 
återstoden av råvaran (potatis eller spannmål) sedan en del av kolhydraterna jästs till 
alkohol. Ts-halten varierar mellan 10 och 20 %. Utvecklingsprojekt har genomförts för 
att utvinna biogas från drank och det återstår frågor att besvara.  

4.4 Användning av biogas 

Samarbete mellan kommun och biogasproducent kan utvecklas för att få igång lokala 
bioenergimarknader och skapa förutsättningar att lokalt avyttra gas för kraftvärme eller 
fordonsbränsle. Ur kostnadsaspekt har biogas som drivmedel den bästa ekonomin om 
det finns en avsättningsmarknad.  

4.4.1 Fordonsgas/injektion i nätet 

4.4.1.1 Uppgradering och rening 

Distribution av biogas som drivmedel är en flaskhals jämfört med andra biodrivmedel 
eftersom det endast i en del av landet finns möjlighet för uppgradering och rening. 
Teknik för uppgradering och rening bör utvecklas för småskalig och gårdsbaserad 
produktion av biogas.  
 
Det pågår en del FoU kring olika separationstekniker för biogas i Sverige. En ny metod 
som utvecklas i Lund är en kryoprocess som bygger på att koldioxid kondenserar före 
metan när temperaturen sänks och/eller trycket höjs. Utvärderingar vid temperaturen 
under –85 oC och trycket 5,2 bar visar att den totala uppgraderingskostnaden är ca 0,12 
kr/kWh vid rågasflödet 150 Nm3/h. Vid uppgraderingen erhålls koldioxid som en 
biprodukt som kan säljas varvid kostnadsbilden blir än mer gynnsam. (J. Benjaminsson 
2006) 
 
Vid rening av biogas genom absorption med vatten, som bygger på att kodioxid är mer 
lättlösligt än metan i vatten under tryck. Under uppgradering sker en mikrobiell tillväxt 
i vilket förorsakar lägre kapacitet och stilleståndsperioder för revision. För att begränsa 
tillväxt i kolonnerna ska vattenrening syfta till att antingen ta bort mikroorganismer 
eller reducera tillgången på näringsämnen för bakterierna som når kolonnerna via 
biogasen, luften som används för att reducera koldioxidinnehållet i vattnet eller via 
vattnet. Av de metoder som utvärderats visar perättiksyra de bästa resultaten. 
(Håkansson A 2006) 
 
En helt annan metod som testas är att försöka rena bort koldioxiden redan inne i 
reaktorn. Det bygger också på absorption i vatten men det är vattnet inne i reaktorn som 
används. Metan löser sig inte i vatten i någon högre grad och därför innehåller 
processvattnet inte särskilt mycket metan om det tas ut ur reaktorn. Genom att låta 
processvattnet cirkulera över en luftningsutrustning så kommer koldioxiden i vattnet att 
lösas i luften och därmed drivas bort från anläggningen. Resultatet blir att rågasen får en 
högre halt metan. Verksamheten är fortfarande i forskningsstadiet och bedrivs i sam-
arbete mellan JTI och KTH (JTI metanrapport). 
 
Försök har genomförts att rena biogas och uppgradera gasen till fordonskvalitet med en 
så kallad ”ekologisk lunga” som innebär att ett klonat enzym ”karboanhydras” utnyttjas 
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för att effektivt avlägsna koldioxid från biogas. För att åstadkomma detta måste 
enzymet kunna återanvändas och dessutom måste en kontinuerlig process skapas. 
Projekt har genomförts i mindre skala och den biogas som renats med hjälp av 
immobiliserat enzym har visats innehålla upp till 99 % metan, dvs. en gas som väl fyller 
kriterierna för fordonsgas. Den teknologi som håller på att utvecklas bedöms vara 
mycket lämplig för småskalig rening av biogas och den bör även kunna utnyttjas i 
storskaliga processer. (Bo Mattiasson 2005) 

4.4.2 Elproduktion 

4.4.2.1 Mikroturbiner 

Den vanligaste tekniken för att använda små elproducerande enheter är att använda sig 
av gasmotorer. Det har visat sig vara ett miljövänligt sätt att producera el. Dessa små 
enheter kan även utgöra en extra elsäkerhet för de företag som anser sig förlora mycket 
på elavbrott. Mikroturbinen har på senare tid blivit ett kraftfullt alternativ till de idag så 
dominerande gasmotorerna. Det finns idag flera företag som tillverkar mikroturbiner i 
storleksordningen 25 – 500 kWe. Dessa maskiner bygger nästan uteslutande på re-
kuperativa "High Speed Generators" konceptet. Mikroturbinerna har nästan alla en el-
verkningsgrad på 26 – 33 % och totalverkningsgrader uppemot 80 %. Det satsas även 
starkt på små gasturbiner som arbetar efter en enkel gasturbincykel. Dessa små 
maskiner är tänkta att användas till cogeneration. För att mikroturbinen skall kunna 
placeras valfritt i naturgasnätet krävs emellertid att det finns tillgängliga gasboosters. 
Den vanligaste kompressorn för att komprimera biogas och naturgas är en oljefri 
kolvkompressor. Kolvkompressorn kan arbeta med små volymflöden och höga 
tryckförhållanden, vilket gör den till en idealisk maskin för gasboosterapplikationer. 
Nackdelen som kompressorn har är att vissa pulsationer kan uppkomma i flödet efter 
kompressorn. Vidare kräver kompressorn mer service än andra kompressorer. Dessa 
nackdelar kan spela en viktig ekonomisk faktor när mikroturbinen skall säljas. Detta gör 
att det är lämpligt att försöka hitta ett nytt koncept för komprimering av naturgas och 
biogas.  
 
Ett alternativ till kolvkompressorn är skrollkompressorn som är en tämligen ny 
teknologi. Fördelarna med detta system är att kompressorn knappt kräver något 
underhåll. Kompressorn är också tyst i förhållande till andra kompressortyper. Nack-
delen med kompressorn är att den inte hanterar biogas på ett tillfredsställande sätt. Detta 
på grund av de frätande ämnen som finns i gasen. Copeland, som för övrigt är det enda 
företag idag som tillverkar en skrollkompressor för naturgasbruk, anger att CO2-halten 
inte får överstiga 2,5 % om kompressorn skall ha en livstid på 20 000 timmar. Anled-
ningen till att den tillåtna koldioxidhalten är så låg är att koldioxid tillsammans med 
vatten bildar H2CO3 som fräter på kompressorns metalldelar och leder till kraftigt 
slitage. Problemen med biogasen och dess inverkan på kompressorns livslängd kan 
lösas med hjälp av någon reningsmetod. Den idag rekommenderade metoden är att ta 
bort vattnet ur gasen.  
 
Minikraftvärme är ett flexibelt och anpassningsbart komplement till storskalig 
centraliserad kraft- och kraftvärmeproduktion. Idag sker en stor del av världens kraft- 
och värmeproduktion i stora centrala anläggningar. Med minikraftvärme menas en liten 
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anläggning med en eleffekt från några kilowatt upp till några hundra kilowatt, 
installerad i nära anslutning till slutanvändaren. Exempel på detta är fosforsyrabränsle-
cellen (200 kWel PAFC) vid Kurortens samfällighet i Varberg samt mikroturbinen hos 
Papyrus i Mölndal. Småskalig kraftvärmeteknik har ur användarperspektiv flera 
potentiella fördelar:  
• Låg investeringskostnad genom att standardisering av anläggningskomponenter 

(turbiner, värmeväxlare etc.) pågår och för mikroturbiner finns idag flera tillverkare 
som är på gång att starta serieproduktion. Anläggningskostnaden har potential att 
minska vid större tillverkningsvolymer.  

• Anpassningsbar produktion eftersom minikraftvärmeanläggningen kan anpassas 
efter de krav som energianvändaren har i fråga om storlek, elkvalitet, hetvatten- och 
ångtemperaturer, flöden m.m.  

• Miljömässiga fördelar genom att bränsleceller och naturgasdrivna mikroturbiner 
har mycket goda miljöprestanda och därmed liten påverkan på närmiljön. 

• Flexibilitet i val av bränsle. Idag är naturgas det vanligaste bränslet för minikraft-
värme. De olika teknikerna för minikraftvärme som bränsleceller, mikroturbiner 
och motorer, erbjuder dock möjligheter att köra på andra bränslen, t.ex. metanol, 
etanol eller biogas. 

• Anläggningarna kan vara anslutna till elnätet eller vara oberoende av nätet. Vid 
nätanslutning behöver man inte utnyttja nätet för att distribuera den energi som 
konsumeras lokalt. De flesta anläggningar kombineras dock med nätburen el. 

 
Det är främst tekniker som bränsleceller och mikroturbiner, avsedda för naturgasdrift 
som är av störst intresse. I bränsleceller omvandlas den kemiska energin i bränslet 
direkt till el och värme utan förbränning. Bränsleceller blir därför mycket fördelaktiga 
ur miljösynpunkt och i praktiken erhålls endast vatten och koldioxid som restprodukter. 
Andra fördelar med bränsleceller är att de har relativt hög elverkningsgrad i förhållande 
till anläggningsstorlek (cirka 40 %). Totalverkningsgraden i kraftvärmeutförande är 
cirka 70 % och uppåt. (Vattenfall 2005) 

4.4.2.2 Bränsleceller 

Bränslecellen upptäcktes i mitten av 1800-talet, men det var först på 1960-talet under 
rymdkapplöpningen, då stora mängder pengar satsades på bränslecellen som 
utvecklingen tog fart. Bränslecellen kan producera elenergi samtidigt som man får 
drickbart vatten. Bränsleceller omvandlar kemiskt bunden energi till el, ungefär som ett 
batteri. Skillnaden är att en bränslecell inte tar slut så länge bränsle tillförs. Ett bränsle 
som innehåller vätgas tillförs bränslecellens anod och syrgas tillförs katoden. Genom att 
elektroner frigörs vid reaktionen uppstår elektrisk ström. Vätet kan man få genom 
reformering av naturgas, biogas, metanol, etanol eller genom elektrolys av vatten. Syret 
får man från luften. 
 
Bränsleceller delas oftast in efter den typ av elektrolyt som används. Dessa är alkaliska 
bränsleceller (AFC), fastpolymerbränslecell (SPFC), fosforsyrabränslecell (PAFC), 
smältkarbonatbränslecell (MCFC) och fastoxidbränslecell (SOFC). De kan även delas 
in i högtemperatur- och lågtemperaturbränsleceller, beroende på vilken arbetstempera-
tur de har. Till de typer som får mest uppmärksamhet idag hör PEM-bränslecellen 
(PEM –polymerelektrolytmembran eller ”proton exchange membrane”), en fast-
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polymerbränslecell. Den räknas till lågtemperaturbränslecellerna och har visat sig lämpa 
sig väl i mobila tillämpningar och i mindre skala. PEM-bränslecellen ser ut att vara den 
typ som kommer att ta plats i våra bilar framöver. PEM-tekniken utvecklas också för att 
kunna användas för elektrolys. I framtiden är det möjligt att bränsleceller kan bli 
reversibla, det vill säga fungera både som elektrolysörer och bränsleceller. 
Högtemperaturbränsleceller ser i dagsläget ut att bäst lämpa sig i större skala och i fasta 
tillämpningar såsom kraftvärmeproduktion. De har generellt en mindre känslighet mot 
föroreningar i bränslet och vissa kan drivas av flera olika kolväten. Närmast tillhands 
för stationär användning i kraftvärmeproduktion idag ligger MCFC (smältkarbonat-
bränslecell) och SOFC (fastoxidbränslecell) (Gröndalen, 1998). Ytterligare en variant 
av bränsleceller är direktmetanolbränsleceller. För att kunna använda andra bränslen än 
ren vätgas används normalt en så kallad reformer. Den sönderdelar vätebäraren 
(bränslet) i sina beståndsdelar varvid vätgas separeras och leds till bränslecellen. Denna 
metod innebär bland annat en risk att föroreningar följer med vätgasen in i bränslecellen 
och förgiftar membran och elektroder. Bränsleceller som istället drivs direkt på 
metanol, utan reformering, är därför ett intressant alternativ. Särskilt för 
transportsektorn där distribution av en alkohol kräver mindre förändringar i infra-
strukturen än för vätedistribution. (R. Hedman 2005) 
 
Samtliga typer av bränsleceller har för- och nackdelar, samtidigt som det inte är säkert 
att de varianter som är bäst kända idag, verkligen är de som har framtiden för sig. I och 
med detta är det svårt att sia om framtiden. I riktigt stor skala är det tveksamt om 
bränsleceller någonsin kommer att kunna konkurrera med moderna kraftvärmecykler 
med gasturbinsteg, eftersom verkningsgraden för dessa ligger på minst samma höga 
nivå. Den teoretiska verkningsgraden för en bränslecell varierar mellan 70 och 80 %, 
men i praktiken varierar den mellan 40 och 60 %. Högtemperaturbränsleceller kan 
kopplas till en ångturbin och då uppnå en total elverkningsgrad på omkring 65-70 %. 
(R. Hedman 2005) 
 
Med utgångspunkt i att en bränslecell kan omvandla den kemiska energin i väte med en 
energiförlust på 40 % och att produktion av väte med elektrolys kan göras med en 
förlust på omkring 10 %,  , kan man i denna kedja räkna med en total förlust av omkring 
50 %. Därmed kan ett enkelt överslag ge att en kWh el motsvaras av två kWh väte. 
(Mazza & Hammerschlag 2004) 
 
Även om tekniken för sol- och bränsleceller är väl känd har den ännu en bit kvar till en 
nivå som kan innebära en bred kommersialisering på större massmarknader såsom för 
bilar och kraft- och värmeproduktion. Bränsleceller som teknologier samt vät- och 
biogas som energigaser befinner sig i ett läge där kommersiella system inom en snar 
framtid kan bli verklighet. Några avgörande hinder som måste överkommas innan 
tekniken kan anses mogen för storskalig utbredning är förutom konkurrenskraftiga 
priser en rimlig livslängd och ett rimligt underhållsbehov. Eftersom ett antal olika typer 
av bränsleceller finns sker utvecklingen inom flera frontområden. På marknaden finns 
redan idag solceller med tillhörande system medan bränslecellssystem för “hemmabruk” 
i storleken 3 – 5 kW väntas få sitt genombrott inom de närmaste åren. 



VÄRMEFORSK 
   
 

77 

4.5 Emissioner av biogas  

Utsläpp av biogas från behandlingsanläggningar förekommer och betraktas i vissa fall 
vara höga. Mätningar på behandlingsanläggningar och uppgraderingsanläggningar har 
gjorts inom det s.k. BUS-projektet och gav resultatet att läckage förekommer i 
varierande grad. Anläggningarna använder sig av olika tekniker och råvaror i verksam-
heten. Mätningarna visar att metanläckaget är störst vid uppgraderingsanläggningarna 
och härrör främst från restgasflödet och maskinell utrustning som kompressorer m.m. 
Behandlingsanläggningar har visat mindre utsläpp än uppgraderingsanläggningar, men 
de har i stället andra typer av emissioner. Emissionerna av biogas och andra 
växthusgaser bör kartläggas ytterligare vad gäller omfattning och emissionspunkter för 
att rätt åtgärder ska kunna utvecklas och införas. Vidare bör säkrare och bättre 
mätutrustning vidareutvecklas för anpassning till olika behov. Det finns stora 
möjligheter att göra förbättringar på anläggningarna med ökad kunskap och bättre 
materiell standard. (BUS-projektet 2005) 

4.6 Återföring av biogödsel 

Återföring av biogödsel till jordbruket kräver utveckling inom flera områden. 
Spridningsförsök har entydigt visat att spridning av rötrest i samband med vårsådd ger 
ett större kväveutnyttjande än vid spridning i växande gröda (Blomberg m.fl., 1998). 
Spridning med nu använd teknik i vårbruk kan ge upphov till kraftiga packningsskador 
och dessutom kan vårsådden försenas. Av ovanstående skäl är det angeläget att utveckla 
och prova spridningstekniker som sprider rötresten via slangsystem. Detta kan eliminera 
jordpackningen och öka spridningskapaciteten.  
 
Rötresten är ofta förhållandevis utspädd vilket ger ett lågt näringsvärde per volymenhet. 
Försök har gjorts för att anrika rötresten med avseende på näringsämnen och minska 
transportkostnaderna. Intressanta förädlingsprocesser är  

• fällning med kalk i kombination med ammoniakstrippning 
• fasseparation i kombination med jonbytesanläggningar 
• centrifugering med ammoniakavdrivning (Bioscan) 
• centrifugering, filtrering, avdrivning av ammoniak och omvänd osmos (Funki 

Manura). 
 
Andra tekniker för koncentrering av näringsämnen är fasseparering som innebär att 
partikulärt material i en slurry kan avskiljas till en fast fas med hög koncentration av 
organiskt material (och växtnäring som finns bundet i det organiska materialet) och en 
vätskefas med högre koncentration av vatten. Tekniker för detta bygger på att 
gravitationskrafterna separerar partikulärt material och att partikulärt material separeras 
från vätskan via filtrering. 
 
Ofta är mängden genererad vätskefas betydligt större än den fasta fasen och därför 
återfinns merparten av den ursprungliga slurryns vattenlösliga växtnäringsämnen i 
vätskefasen efter en fasseparering. Exempel på tekniker för fasseparering är sedimente-
ring, flotation och mekanisk avvattning (exempelvis via centrifug, skruv, sil, filter).  
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Tekniker för uppkoncentrering av vattenlöslig växtnäring bygger på att 
• vattenlösliga växtnäringsämnena är laddade joner 
• växtnäringsämnen kan drivas av från vätskefas till gasfas 
• semipermeabla membrans genomsläpplighet för vatten 
• vattenmängden där växtnäringen återfinns kan minskas via förångning.  

 
Exempel på processer för uppkoncentrering av vattenlöslig växtnäring är membran-
teknik, evaporation, jonbytare och avdrivning med efterföljande absorption. 
 
Både vid fasseparering och vid uppkoncentration av vattenlöslig växtnäring kan kemi-
kalier tillsättas för att förbättra separationsteknikens effektivitet. Kemikalierna kan dels 
förbättra fasseparationsegenskaperna, dels fälla, absorbera eller driva av växtnärings-
ämnen.  
 
Teknikerna för uppkoncentration av vattenlöslig växtnäring kan ha relativt stort behov 
av processenergi. Exempelvis har membranprocesser ett relativt stort elbehov och vid 
evaporation är värmebehovet stort. System för värmeåtervinning bör därför finnas vid 
dessa anläggningar för att minska energibehovet. 
 
I mer avancerade anläggningar kombineras ofta flera olika separationstekniker. Dessa 
anläggningar syftar till att minska mängden gödsel att lagra och sprida. Ofta genereras 
flera olika gödselmedel med en mycket varierande växtnäringskoncentration och 
sammansättning. I vissa fall inkluderar anläggningen ett rötningssteg, dels för att bli 
självförsörjande av processenergi, dels för att höja anläggningens effektivitet vad gäller 
att koncentrera växtnäringen i gödseln.  
 
Exempel på företag som saluför avancerade anläggningar för flytgödsel är danska Funki 
Manura (www.funki.dk), Bioscan (www.bioscan.dk), Green Farm Energy 
(www.greenfarmenergy.dk) och tyska UFI-TEC (www.ufi-tec.de). 
 
Wikberg et al. (2001) anger att en Bioscananläggning som behandlar 40 m3 flytgödsel 
från svin per dygn genererar 1 m3 ammoniumkoncentrat, 5 m3 PK-koncentrat, 1 m3 
fiberkompost samt 33 m3 rent vatten. Vidare anger Wikberg et al. (2001) att en Funki 
Manura-anläggning med en kapacitet på 2 m3 flytgödsel per timme av ingående produkt 
skulle generera 10-25 % fibrer, 13-17 % PK-koncentrat, 2-3 % kvävegödselmedel och 
60-80 % vatten. Företaget UFI-TEC redovisar en membranfiltreringsanläggning med en 
kapacitet på 1 m3/h för rötad flytgödsel som av tillförd mängd genererar 30 % 
koncentrerad växtnäring och upp till 70 % vattenfas. 
 
Det är av stor vikt att öka koncentrationen av näringsämnen i biogödsel och därigenom 
minska transporterna för att minska skador på åkermark och minska drivmedels-
åtgången för återföring av näringsämnen. 
 
Vidare är det viktigt att reda ut hur mycket av näringsämnena som går förlorade vid 
långtidslagring av gödsel för att finna bättre lagringstekniker samt att öka kunskapen 
om metanförluster vid transport, lagring och spridning. 
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4.7 Rapporteringssystem 

Uppgifter och data från varje behandlingsanläggning om behandlade mängder substrat, 
energiåtgång, vattenförbrukning, producerad mängd biogas, försåld mängd gas etc. 
finns samlat vid varje anläggning. Dessa uppgifter utgör ett viktigt underlag för 
bedömning av tekniken i stort men även i vilka delar processen behöver utvecklas 
ytterligare för att bli mer energisnål samt den miljöpåverkan som finns. Uppgifter om 
produktionsförhållandena behöver kunna samlas in genom ett gemensamt rapporterings-
system som saknas idag men behöver utvecklas och införas. 
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5 Syntes 

5.1 Mängder substrat och gas 

Den totala mängden biogas år 2050 bedöms vara mellan 14 och 17 TWh. Denna mängd 
biogas kan inte erhållas enbart genom ökad produktion i befintliga anläggningar utan ett 
flertal nya anläggningar måste uppföras. Substratmängden för produktion av biogas är 
inom flera sektorer relativt konstant, vilket innebär att substratflödet måste finna andra 
vägar än idag för att utvinning av gas ska kunna ske. Någon nämnvärd ökning av 
mängden slam från avloppsreningsverk kommer inte att ske. De flesta avlopps-
reningsverk har en utbyggd slamhantering med rötning. En möjlig ökning som kan 
komma inom den närmaste 10-årsperioden är dels de hushåll som inte är anslutna till ett 
befintligt avloppsledningsnät (600 000 personekvivalenter), dels de kommuner som inte 
har separat insamling av bioavfall från hushåll. En stor del av de hushåll som inte är 
anslutna till avloppsledningsnät är fritidshus som inte har möjlighet att anslutas på 
grund av geografiska förhållanden. Mängden slam från dessa är liten och ger endast en 
marginell produktionsökning.  
 
En tänkbar ökning av slam på avloppsreningsverk kan komma genom att fler kommuner 
inför avfallskvarnar i hushållen eller genom att bioavfall från hushåll lämnas till 
avloppsreningsverkens rötningsanläggning efter en viss förbehandling. Cirka 55 % av 
Sveriges kommuner saknar separat insamling av bioavfall från hushåll. I några få 
kommuner har avfallskvarnar införts och i några kommuner finns planer på införande. 
En trolig utveckling är att ett större antal kommuner med outnyttjad kapacitet på 
reningsverken inför avfallskvarnar för att få ett bättre omhändertagande av bioavfall och 
för att utvinna biogas. En ytterligare tänkbar utvecklingslinje är att fler kommuner 
bygger ut separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter och behandlar 
bioavfallet i en skruvpress. Från skruvpressen erhålls en blöt fraktion som kan tillföras 
reningsverkets rötkammare utan att belasta avloppsledningsnätet. 
 
Mängden bioavfall från hushåll och verksamheter kommer inte att öka i nämnvärd 
omfattning eftersom befolkningsutvecklingstakten är låg. En större mängd bioavfall kan 
komma till anaerob behandling genom att styra om flödena från förbränning och kom-
postering till en rötningsanläggning. Inga tecken finns som tyder på annat än att substrat 
från livsmedeltillverkning kommer att vara på konstant nivå. Mängden bioavfall från 
kasserade livsmedel kommer inom de närmaste åren inte att förändras, men en större 
andel kommer att tillföras biologisk behandling och då troligen rötningsanläggningar. 
 
Den totala mängden gödsel som produceras från djur- och fågelproduktion beror av den 
jordbrukspolitik som läggs fast inom EU. Bedömningen är att gödselmängden kommer 
att vara konstant i Sverige men med regionala variationer. En stor del av producerad 
gödsel sprids i dag på åker utan föregående stabilisering och viss mängd komposteras 
innan spridning. Det finns potential för att öka mängden gödsel för biogasutvinning. De 
stora problemen är avståndet till behandlingsanläggningar och teknik för att utvinna gas 
från alla typer av gödsel. Flyt- och fastgödsel från nöt och svin kan idag behandlas 
genom befintlig teknik. Gödsel från fjäderfä och häst är svårare, framför allt hästgödsel 
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på grund av hög andel av spån och halm. Försök har visat att gödsel från fjäderfä går 
bra att behandla i pilotskala. Anläggningar i fullskala för rötning av fjäderfägödsel 
kommer troligen att uppföras inom en femårsperiod. Teknikutveckling för rötning av 
gödsel med högre andel halm pågår. Fullskaleanläggningar är troligen uppförda inom en 
tioårsperiod.  
 
Mängden grödor från jordbruk kommer med stor säkerhet att öka. Ökningstakten är 
svårtbedömd men med ökad kunskap, bättre ersättningsnivåer, politiska styrsystem, 
förbättrad lagrings- och behandlingsteknik finns goda förutsättningar för att en stor 
mängd grödor kommer att odlas för energiproduktion. Generellt visar energibalanser att 
åkermarken nyttjas bäst om klövervall och majs odlas för biogasproduktion. En trolig 
utveckling är att salix får fortsatt arealstöd och kommer att ingå i energisystem med 
fjärrvärme och kraftvärmeproduktion och att även halm kan komma att ingå i större 
utsträckning än idag. På längre sikt kommer tekniken med termisk förgasning att vara 
mer utvecklad och troligen ingår halm som substrat i gårdsbaserade och större 
anläggningar för rötning tillsammans med spannmål, vallgröda, majs, sockerbetor m.m. 
 
Kontakterna mellan jordbrukare och anläggningsägare kommer att öka och måste öka 
för att en förståelse om hela hanteringskedjan (odling, transporter, behandling, 
biogödselhantering, lagring och återföring av biogödsel) ska komma till stånd. Inom en 
tioårsperiod kommer betydligt större andel jordbruksmark att nyttjas för odling av 
energigrödor.  
 
Torra cellulosarika växter som skogsbränslen, energiskog m.m. kommer troligen att 
användas, dels för framställning av flis och pellets och ge värme och el, dels för 
etanolframställning och ge fordonsdrivmedel.  
 
Mer blöta cellulosarika råvaror som gödsel, vall, majs, betblast m.m. kommer troligen 
helt att användas som substrat till rötning för biogasproduktion och ge värme, 
kraftvärme och fordonsdrivmedel. 
 
Växter med högre halt av socker och stärkelse som sockerbetor, potatis och stråsäd 
kommer troligen dels att användas för framställning av etanol och ge fordonsdrivmedel, 
dels användas som substrat till rötning för biogasproduktion och ge värme och 
fordonsdrivmedel. 

5.2 Anläggningarnas utbyggnadstakt 

Antalet avfallsdeponier kommer att minska inom de närmaste åren. De avfallsdeponier 
som kommer att vara i drift för mottagning av avfall kommer att ta emot avfall som 
innehåller lägre andel organiskt material än tidigare. Detta innebär att produktions-
ställena för biogas från avfallsdeponier blir färre och att den totala mängden biogas 
kommer att minska. Framöver kommer alla deponier som behandlar annat än inerta 
avfallsmassor att ha system för insamling av gas. Detta gör att alla små avfallsdeponier 
utan insamling försvinner och kvar finns större, regionala anläggningar med bättre 
driftkontroll. Den samlade bilden är att mängden biogas som samlas in blir lägre än i 
dag. På kort sikt är mängden gas endast något lägre men på längre sikt minskar 
mängden betydligt. 



VÄRMEFORSK 
   
 

82 

Antalet avloppsreningsverk med anaerob behandling av slam kommer både på kort och 
på lång sikt att var konstant. Inga tecken finns som tyder på att antalet avlopps-
reningsverk kommer att förändras.  
 
Det finns ett allt mer ökat intresse hos lantbruket för att odla åkerbaserade biobränslen 
och att uppföra gårdsbaserad biogasproduktion. Idag finns ingen ekonomi för gårds-
baserad biogas på mindre gårdar. Istället kommer troligen en utveckling mot samverkan 
mellan olika gårdar, växthusodlare och livsmedelsindustri. Under de senaste 20 åren har 
några försök genomförts för att utveckla teknik och samla erfarenheter. Antalet 
anläggningar idag är lågt men kommer med stor sannolikhet att öka med ökad 
användning av åkermark för odling av energigrödor. Gårdsbaserad biogasproduktion 
behöver dock starthjälp med information och ekonomiska stöd.  
 
Kommunala rötningsanläggningar för bioavfall från hushåll och verksamheter har 
utvecklats mycket under de senaste fem åren, både vad gäller teknik och antal. 
Utvecklingen bedöms komma att fortsätta under de kommande fem åren. Det finns dels 
behov av fler anläggningar, dels ger erhållna erfarenheter underlag för en fortsatt 
utbyggnad. Utvecklingen av teknik och process i Europa ger möjligheter att köpa in 
teknik till den svenska behandlingen. 
 
Antalet industriella anläggningar med omhändertagande av flytande restprodukter har 
minskat något under de senaste åren. Det som avgör en utbyggnad är verkningsgraden 
på behandlingen som reningssteg och alternativkostnaden för annan behandling. Vid all 
behandling av industriella restprodukter har den erhållna biogasen återförts och använts 
internt i processen för uppvärmning. Någon förändring kommer inte att ske 
 
Utvecklingen inom biogasområdet och inom andra områden som framställer såväl 
flytande som gasformig bioenergi sker stadigt. Kombinationsprocesser kommer alltmer 
att utvecklas för att vinna fördelar av insatt energi, utvinna större andel energi ur insatt 
substrat genom att nyttja nedbrytningsprocessens olika steg och få fram de energirika 
föreningar som bildas vartefter förloppet fortskrider. Utvecklingspotentialen inom detta 
område är stor. 
 
I dag finns 12 gårdsanläggningar och 16 samrötningsanläggningar förutom avlopps-
reningsverk som behandlar vissa mängder hushållsavfall. Gårdsanläggningar och 
samrötningsanläggningar producerar biogösel som ska återföras till odlingslandskapet. 
Gårdsanläggningar behandlar överlag relativt små mängder substrat, några tusen årston, 
och ligger ofta i en direkt närhet till odlingsarealer. De större samrötnings-
anläggningarna och vissa avloppsreningsverk behandlar stora substratmängder, närmare 
ca 70 000 årston. Återförandet av biogödsel till odlingslandskapet bidrar till högre 
kostnader ju längre bort spridningsarealerna finns. Om avståndet till spridningsarealer 
ökar stiger även kostnaden för transport av biogödsel. För anläggningarna är det en 
betydande begränsande faktor för verksamheten. För att minska kostnaden för 
transporter bygger en anläggning ett rörsystem i syfte att pumpa flytande biogödsel till 
lager för lantbrukare. Den troliga utvecklingen är därför att anläggningsstorleken 
kommer att begränsas och att det kommer betydligt fler mindre anläggningar framöver. 
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5.3 Lagar och regler 

Svenska miljömål, elcertifikat, slamdirektiv, livsmedelslagstiftning, smittskydds-
lagstiftning, avfalls- och förbränningsskatt, deponiförbud mot organiskt avfall etc. är 
lagar och regler som bidrar till en utvecklad biologisk behandling. Ett stort antal 
prognoser anger att oljan minskar. Kostnaderna kommer på sikt att bli för höga för att 
olja och bensin ska kunna användas som fordonsbränsle inom konsumentledet. 
Alternativen till bensin är idag inte klara. Därför krävs ett bredare utbud av alternativa 
drivmedel.Två utvecklingslinjer finns för närvarande. Den ena linjen är metangas och 
etanol som bränsle, men produktionskapaciteten är inte tillräckligt stor för att mängden 
gas ska kunna ersätta bensin. Den andra linjen är bränsleceller där vätgas och metangas 
används som bränsle. Distribution av biogas som drivmedel är en flaskhals jämfört med 
andra biodrivmedel. Förslag tas nu fram för att förenkla och förbättra distributionen och 
öka antalet tankningsställen. Den geografiska spridingen kommer med förslaget troligen 
att förbättras och även tätheten mellan tankställena. Införandet av metangas, naturgas 
och etanol som drivmedel kan dock vara ett mellansteg innan bättre alternativ 
utvecklats. Med en snabb utveckling av bränsleceller med vätgas och metangas som 
drivmedel minskar behovet av metangasdrivna förbränningsmotorer i fordon.  
 
Ett flertal arbeten pågår med att ta fram förslag som syftar till en hållbar utveckling 
inom alla sektorer, såväl inom EU som inom Sverige. Biogas kommer att få stor 
betydelse i framtiden för att producera värme, elkraft, fordonsgas och ingå i ett 
naturgasnät. En utveckling mot helt kolfria bränslen för transporter kan medföra att 
biogasmängden kan frigöras för uppvärmning och elkraftproduktion. För att genomföra 
ett system med kolfria bränslen måste ett flertal nya lagar, regler och ekonomiska 
styrmedel införas.  

5.4 Värme – kraftvärme – fordonsgas 

Biogas är en förnybar energigas som i huvudsak består av metan och koldioxid. Biogas 
är gasformig och metanhalten varierar beroende på vilket substrat som rötats och hur 
processen varit utformad. Under goda förutsättningar kan metanhalten bli så hög som 
80 % men är normalt mellan 55 och 70 %. Renad biogas, metangas, är identisk med 
naturgas men har något lägre energiinnehåll. Därför tillsätts propan, butan m.m. för att 
mer efterlikna naturgasens sammansättning innan metangasen tillförs naturgasnätet. 
 
Biogasen transporteras genom gasledningar mellan produktionsanläggning, 
rening/uppgraderingsanläggning och brukare. Under högt tryck kan transport ske i gas-
tuber lastade på bil. I likhet med naturgas är det en lättantändlig gas som kan nyttjas 
inom alla ställen där naturgas används, till förbränning och som fordonsgas. Dessutom 
kan den användas, med undantag av deponigas, utan rening till produktion av värme och 
kraftvärme.  
 
Metangas bidrar till avsevärt mindre farliga utsläpp vid förbränning än bensin och 
diesel. Både giftiga kolväten, kväveoxider, koldioxider och sotpartiklar är kraftigt 
reducerade i metangas jämfört med bensin. Biogas bildar dessutom ingen ny koldioxid 
när den förbränns, eftersom det är en förnyelsebar energikälla. Detta gör biogas till ett 
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miljövänligt bränslealternativet idag. När gasen förbränns ger den inget nettotillskott av 
koldioxid vilket är den enskilt största orsaken till växthuseffekten.  
 
Från att ha varit nästan helt beroende av inhemska biobränslen för ca 150 år sedan har 
andelen minskat till ca 12 % år 2000. Kol som var dominerande under början av 1900-
talet har i stort fasats ut helt. Det svenska energisystemet använder idag ca 15 % 
biobränslen och uppskattningar tyder på att andelen kommer att öka under de närmaste 
40 åren till drygt 50 % i takt med att olja ersätts.  
 
Utifrån gasens goda förbränningsegenskaper och låga miljöpåverkan är det naturligt att 
den kommer till användning inom energiområdet som ersättare för olja, diesel och 
bensin inom värme- kraftvärmeproduktion och som fordonsbränsle. 
 
Metangas kan tillsammans med andra förnyelsebara energikällor komma att ingå i ett 
system för uppvärmning av bostäder och lokaler. En normalstor villa använder energi 
motsvarande 25 000 kWh per år. Dessa 25 000 kWh används så att 60 % eller 15 000 
kWh går åt till uppvärmning och ventilation, 20 % eller 5 000 kWh till tappvarmvatten 
samt 20 % eller 5 000 kWh till hushållsel. Hushåll som investerar i berg- eller jord-
värme minskar sin energiförbrukning till ca 10 000 – 12 000 kWh. Vid förbränning av 
biogas för kraftvärme erhålls både elkraft som kan driva berg- eller jordvärme-
anläggningar och ge nollutsläpp vad gäller koldioxid samt värme till försäljning till 
fjärrvärmenät alternativt annan värmekrävande verksamhet. En stor del av de bostäder i 
tätorterna som inte ingår i ett fjärrvärmenät värms idag med direktverkande el eller olja. 
Kombinationen biogas/kraftvärme och jordvärme kan vara en framtida lösning för ett 
stort antal av dessa bostäder.  

5.4.1 Fordonsgas 

Det sker för närvarande en förhållandevis snabb utbyggnad av kapaciteten för att produ-
cera biogas av fordonskvalitet. Enligt nuvarande byggnadsplaner kommer en utbyggnad 
i Sverige att ske från 100 GWh till 1 000 GWh fram till år 2010. Det framstår dock att 
den egentliga utbyggnaden inte helt följer de uppsatta målen med att uppnå 500 GWh 
till år 2005. 
 
Tabell 24. Utbyggnadstakten för fordonsgas i Sverige. (Linne & Jönsson (2005), Biomil/SGC 

(2005) 

År Produktion av fordonsgas från biogas (GWh) 
2003 100 
2005 500 
2008 800 
2010 1 000 
2020 3 600 
2050 14,100 
 
Under år 2005 producerades ca 1 500 GWh biogas. Av detta levererades ca 220 GWh 
som fordonsbränsle, motsvarande ca 28 %. Ett flertal planer finns för utbyggnad av nya 
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rötningsanläggningar, ombyggnad av befintliga anläggningar och bättre utnyttjande av 
anläggningar som är i drift. I dagsläget riktas fokus framför allt på att en större andel 
biogas uppgraderas till fordonsbränsle. Uppskattningar enligt utbyggnadsplaner under 
åren fram till 2010 skulle kunna ge en totalt producerad mängd fordonsbränsle på ca 
1 040 GWh, vilket i det närmaste är en fyrdubbling av mängden. I dagsläget är till-
gången på fordonsgas lägre än den mängd som förbrukas av befintlig fordonspark i 
Stockholmsområdet. Ett flertal uttalanden har gjorts som visar att många bilägare som 
står i begrepp att byta till en ny bil inte vill satsa på en gasdriven bil på grund av att det 
är för glest mellan tankställena och att det i stora delar av Sverige inte finns tankställen 
överhuvudtaget. Idag finns ca 70 tankställen i Sverige och ytterligare ca 20 planeras att 
uppföras i den närmaste framtiden. Befintliga tankställen finns alla söder om Uppsala 
och är koncentrerade till Mälardalsregionen och västra sidan av södra Sverige. De 
planerade tankställena kommer att förtäta befintligt nät av tankstationer i Stockholms-
området, Mälardalen och Sydvästsverige. Utöver detta finns planer på att uppföra en 
tankstation i Östersund, en i Skellefteå och en i Boden. Bedömningen är att en 
förtätning av antalet tankställen kommer att fortsätta. Områden som idag inte har 
tillgång till fordonsgas kommer att få tillgång till gas, men det kan dröja 10 – 20 år 
innan hela nätet av tankställen är utbyggt.  
 
En utveckling av kryotekniken kan bidra till att förbilliga och göra transporten av 
metangas mer tillgänglig. Tekniken gör att transporterna blir billigare per transport-
kilomerter och kan forslas längre sträckor. Tranporter av gas kan även ske i naturgas-
nätet genom att renad, uppgraderad metangas med tillsats av propan m.m. injekteras i 
nätet. Gasen kan tas ut på annan plats för förbrukning.  
 
Europeiska kommissionen har som mål att andelen alternativbränslen i transportsektorn 
ska uppgå till 20 % år 2020. Andelen förnyelsebar bränsle i transportsektorn ska vara 
6 %. Utvecklingen av biodiesel och etanol är stark, så även inom biogasområdet. En 
frivillig överenskommelse har kommit till stånd både i Tyskland och i Österrike mellan 
gasindustrin, biogasproducenter och regeringen att öka andelen förnyelsebar energi i 
naturgassystemet och som fordonsbränsle. I de Europeiska länderna som producerar 
större mänger biogas går den största andelen till produktion av värme och kraftvärme. 
Enligt de uppsatta målsättningarna kommer mängden metangas som fordonsbränsle att 
öka men får inte någon dominerande ställning. Huvuddelen av producerad gas som inte 
används till värme- och kraftvärmeproduktion kommer att ingå i det befintliga naturgas-
nätet. 
 
Miljöpåverkan från transportsystemet är mycket stor i flera avseenden, buller, partiklar, 
luftemissioner etc. Diesel- och bensindrivna fordon ger upphov till utsläpp av bl.a. 
växthusgaser, svavel och kväve som bidrar till försurning och övergödning. Trans-
porterna som sektor bidrar exempelvis med ca en tredjedel av de svenska utsläppen av 
växthusgaser som bidrar till förändringar av jordens klimat. Användning av fordonsgas 
som drivmedel minskar utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. Biogas 
framställt genom behandling av avloppsreningsslam, bioavfall, eller grödor är ett icke 
fossilt bränsle som i betydligt lägre utsträckning bidrar till klimatpåverkan eller för-
surning än fossila bränslen. Både naturgas och biogas består av metan, men har 
producerats på olika sätt. Naturgasen är fossil medan biogas utvinns från lättomsatt 
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organiskt material. De flesta personfordon som körs på metan är bensinbilar försedda 
med två bränsletankar, en för bensin och en för gas, och kan köras på både metan och 
bensin.  
 
Utsläppen av miljöfarliga kolväten från lätta fordon är 90 % lägre vid metandrift än vid 
bensindrift. I tunga fordon är även utsläppen av kväveoxider låga. Att köra på naturgas 
minskar utsläppen av koldioxid med 15-20 % jämfört med bensin och vid biogasdrift 
med närmare 100 %. En utvärdering av miljöpåverkan från transporter i Göteborg av 
Gas on Line ger att samtliga emissioner till luft minskar med mellan 60 och 100 % 
jämfört med om fordonen skulle drivas på diesel (Gas on Line 2005). 

5.5 Ekonomi – oljepris och elpris 

En omvärdering av biogas har skett och kommer ytterligare att ske vartefter priset på 
olja stiger och åtgärder mot minskad miljöpåverkan träder i kraft. I och med att värdet 
på gasen stiger kommer troligen en stor del av den gas som tidigare facklats bort att 
tillvaratas. I befintliga anläggningar kommer åtgärder och kontroller att införas för att 
minimera mängden gas som facklas bort. Det finns en stor potential till förbättringar, 
effektivisering och driftoptimering i befintliga anläggningar som gör att gasuttaget kan 
öka.  
 
Som redovisats tidigare har det i huvudsak funnits tre syften med uppförande av en 
biogasanläggning: 
1. Omhänderta lättomsatt organiskt material som genereras i samhället och som inte 
annars skulle komma till nytta. Alternativa behandlingsmetoder är kompostering och 
förbränning. Det åligger varje kommun att på bästa sätt omhänderta det hushållsavfall 
som uppstår. Genom uppförande av rötningsanläggning kan ett miljöriktigt omhänder-
tagande ske samtidigt som energi i form av biogas kan produceras och näringsämnen 
återföras till odlingslandskapet. Verksamheten är avgiftsbaserad och nyttigheterna kan 
försäljas. 
2. Rena industriella restprodukter innan de kan återvinnas eller omhändertas på annat 
sätt. Verksamheten är företagsintern med mål om att minska emissioner till tillåtna 
nivåer. Biogas från nedbrytningen kommer företaget till godo genom förbränning av 
gasen. 
3. Utveckla jordbruksverksamheten med anerob nedbrytning av lättomsatt organiskt 
material och därigenom dra nytta av den energi i form av biogas som erhålls vid ned-
brytning och få näringsämnen i direkt anslutning till verksamheten.  
 
Uppförande av en gårdsanläggning innebär en investering på mellan 15 och 20 Mkr 
beroende på storlek och utförande. Samrötningsanläggningar är större med krav på mer 
utrustning och blir därför dyrare, 50 – 100 Mkr. En investering i rötningsanläggning 
kräver investeringsstöd för att få verksamheten att fungera ekonomiskt på grund av låg 
ersättning vid försäljning av nyttigheter som biogas, värme, kraftvärme och biogödsel.  
 
Historiskt sett har elpriset i Sverige varit lågt i jämförelse med andra länder. De senare 
årens prisstegringar ger en drivkraft till att konvertera från direktverkande eluppvärm-
ning till mindre elförbrukande uppvärmningssystem som fjärrvärme, pellets, berg- och 
jordvärme. Med fortsatta höga elpriser ökar ersättningsnivån för elkraft producerad från 
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biogas, vilket kan bidra till ett ökat antal större och mindre rötningsanläggningar med 
kraftvärmeproduktion. En ytterligare drivkraft till utbyggnad av rötningsanläggningar 
med kraftvärme är elcertifikatsystemet som har som mål att 10 TWh ny grön el ska 
produceras år 2010. Ekonomiskt står sig biobränslebaserad kraftvärme bra i förhållande 
till andra energikällor, vilket gör att mer kraftvärme kommer att produceras från 
biobränsle. Detta innebär att de ekonomiska förutsättningarna för investering och drift 
av rötningsanläggning blir bättre då ersättningsnivån för producerad värme, kraftvärme 
och fordonsgas är högre.  
 
Under ett flertal år har oljepris, dieselpris och bensinpris ökat kraftigt, figur 20. Inget 
tyder på att priset på olja ska gå ner nämnvärt. Likaså har elpriset ökat kraftigt under det 
senaste året. Elpriset kommer troligen att ligga på en hög nivå även om priset kan 
variera något.  
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Figur 20. Löpande kommersiella energipriser i Sverige 1970–2004 (inkl. skatt) (Energiläget 
2005 STEM). 

Figure 20. Continusly commercial energy prices in Sweden 1970 – 2004 (inkl taxes) 
(Energiläget 2005 STEM). 

 
Produktion av uppgraderad biogas kostar ca 0,35 – 0,45 kr/kWh. Metangas av fordons-
gaskvalitet kostar ca 0,55 kr/kWh att producera. (Edström M., JTI 2006). Priset för el på 
spotmarknaden i september 2006 är ca 0,60 kr/kWh. Inklusive elcertifikat och 
ersättning för nätnytta kan en jordbrukare erhålla ca 0,80 kr/kWh för levererad elkraft. 
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En fortsatt hög skatt på koldioxid från förbränning av fossila bränslen och allt högre 
oljepriser kommer att bidra till att biogasen värdesätts allt mer. Biogas som drivmedel 
bör kunna ha en god ekonomi under förutsättning att det finns en marknad i form av 
utbyggd infrastruktur med tankställen och fordon. Hög koldioxidskatt ger ett fortsatt 
intresse att konvertera från fossila bränslen till pellets, flis, spannmål och biogas. 
 
EU:s drivmedelsdirektiv om att ersätta dagens drivmedel med drivmedel som baseras på 
biobränslen driver på utvecklingen inom drivmedelsområdet. Målet är att 5,75 % av allt 
drivmedel ska komma från bioenergi år 2010. Idag används ca 2 %. Det finns alltså en 
lång väg kvar till att uppfylla målet. Uppbyggnaden av produktion och infrastruktur 
pågår och den internationella handeln med etanol ökar samtidigt som den ifrågasätts 
miljömässigt, konkurrensmässigt och utvecklingsmässigt. Produktion av gröda för fram-
ställning av biobränslen kommer att kräva att större jordbruksarealer tas i anspråk. 
Inledningsvis kommer detta behov att täckas av ”outnyttjad” jordbruksmark. I ett senare 
skede kommer även jordbruksmark för produktion av spannmål och andra grödor att tas 
i anspråk.  
 
Bedömningen är att samverkan av jordbrukspolitiken, målsättningarna om ökad 
användning av biobränslen, priset på världsmarknaden på fossila bränslen m.m. kommer 
att driva på teknikutvecklingen så att vi får en ökad efterfrågan på biobränsle, vilket i 
sin tur innebär att det finns ekonomiska förutsättningar för ökad produktion och bättre 
möjligheter för avsättning. Jordbruket får en större roll i samhället som producent av 
råvara och råvarorna kan komma att ingå i både kraftvärmeproduktion och framställning 
av fordonsdrivmedel. Jordbruket kommer att involveras i samverkanssystem med 
anläggningsägare, kraftvärmeproducenter och drivmedelsleverantörer för att skapa en 
helhet från odling av grödor till kraftvärme och drivmedel och återföring av närings-
ämnen.  
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Bilagor Definitioner 

Aerob behandling Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre. En 
aerob process kräver tillgång till fritt syre för att fungera. 
Exempel kompostering. 

Anaerob behandling Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre. En 
anaerob process sker utan tillgång till fritt syre. Exempel 
rötning. 

AOX Analysparameter som anger mängden adsorberbara organsiska 
halogenerade ämnen eller ämnesgrupper. 

Avfall Restprodukt som användaren bedömer utan värde och som han 
vill bli av med. 

Avfallsbränsle Fraktion utsorterat avfall bestående av huvudsakligen brännbart 
material trä, papper, plast etc. 

Avfallsdeponi Upplag som är kontrollerat med avseende på emissioner till 
mark, vatten och atmosfär. 

Avvattning Avlägsnande av vatten genom t.ex. centrifugering, torkning eller 
pressning. 

Bioavfall Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska 
som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, 
exempelvis mat och trädgårdsavfall.  

Biobränsle Bränsle som framställs av växande material och som på kort sikt 
är förnybar. Exempel skogsflis, energigröda, halm, etc. OBS 
torv, kol och olja räknas inte som biobränsle. 

Biogas Gas framställt ur organiskt material med icke-fossilt ursprung 

Biologisk behandling Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall 
genom aerob eller anaerob behandling. 

BOD ”Biological Oxygen Demand”. Syreförbrukning vid biokemisk 
oxidation av ämnen i vatten under specificerade betingelser. 

Celldeponering En utvecklad form av deponering där avfallstyper med likartade 
egenskaper deponeras separat, t.ex. rötceller där organiskt avfall 
behandlas och där optimala nedbrytningsförhållanden 
eftersträvas. Resultatet är bl.a. större utbyte av metangas och 
mindre mängd lakvatten. 

COD ”Chemical Oxygen Demand”. Förbrukning av visst oxidations-
medel, omräknat till syreförbrukning vid kemisk oxidation av 
främst organiska ämnen i vatten. Analyseras under specificerade 
betingelser. 
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Deponi Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas. 

Deponigas Gas som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material i 
ett avfallsupplag. Gasen innehåller till största delen metan, 
koldioxid och kväve. Gasen innehåller även mindre mängder 
föroreningar, t.ex. svavelväte som gör att gasen luktar kraftigt. 
Genom ditt energiinnehåll kan gasen förbrännas. 

Emission Utsläpp av förorening till omgivningen. 

Energieffektivitet Mängden energi som kvarstår efter att mängden tillförd energi i 
form av drivmedel och elkraft för att framställa energikällan är 
avräknad. Exempel energiinnehållet i en viss mängd biogas 
minus drivmedel för odling och elenergi för framställan av 
biogasen. 

Energiåtervinning Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för 
avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen till 
exempel i en rötningsanläggning eller deponi. 

Ensilage Vallgröda som konserverats genom mjölksyrajäsning. 

Enzym Organiskt ämne som kan inleda och påskynda en kemisk 
reaktion och som efter reaktionens slut återfinns i oförändrad 
mängd. 

Försedimentering Sedimentering före biologisk och/eller kemisk behandling i 
avloppsreningsverk. 

Förtjockning Ökning av torrsubstanshalten i slam genom t.ex. sedimentation. 

Glödförlust Skillnaden mellan torrsubstans i ett prov före och efter upphett-
ning till 550°C. 

GWh Energienhet. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh. En m3 
olja ger ca 10 MWh energi. 

Hydrolys Spaltning av ett ämne genom reaktion med och upptagning av 
vatten. 

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för visare 
transport (se Avfallsförordningen 4§). 

Kompostering Biologisk behandling under aeroba förhållanden där bioavfall 
bryts ned under förbrukning av syre. 

Kraftvärmeverk. Anläggning där värme och elkraft samproduceras. 

Köksavfall Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, dvs. 
sådant avfall som återstår sedan grovavfall, farligt avfall, och 
producentansvarsavfall sorterats ut. 

Lättnedbrytbart avfall Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. 



VÄRMEFORSK 
   
 

3 

Mekanisk biologisk  En behandling i flera steg, som kan bestå av en eller flera 
behandling  av följande metoder, sortering, krossning, siktning, 

magnetseparering, kompostering/rötning. 

Metan Kemisk beteckning, CH4. Gasformig förening mellan kol och 
väte. Gasen är energirik och uppstår vid anaerob nedbrytning av 
organiskt material. 

Mesofil (Om organism) som utvecklas gynnsamt vid måttlig temperatur, 
vanligen 20 – 40°C. 

MW Effektenhet. 

MWh Energienhet, 10 MWh motsvarar i stort energiinnehållet i 1 m3 
olja. 

Närsalter Växtnäringsämnen främst kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). 

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt 
avfall, trä och plastavfall. 

Organisk substans Substans som har kol och kväve som främsta byggstenar och 
som härstammar från växt- eller djurriket. 

Patogen Sjukdomsalstrande 

Reaktor Behandlingsbehållare i form av tank, torn, trumma etc. där en 
process kan äga rum. 

Renhållningsordning Förordning som reglerar renhållningen inom en kommun. Till 
renhållningsordningen ska knytas en avfallsplan för allt avfall 
inom kommunen. 

Restprodukt Överblivet material i process eller konsumtion. 

Rötning Bologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden, varvid 
bioavfall bryts ned utan luftomsättning. Vid rötning bildas bl. a 
biogas. 

Stabilisering Minskning av halten nedbrytbart organiskt material eller minsk-
ning av den mikrobiella aktiviteten i avfall. 

Termofil (Om organism) som utvecklas gynnsamt vid hög temperatur, 
vanligen ca 40 – 60°C. 

TOC Totalt organiskt kol. 

Torrsubstans De, i ett material, icke flyktiga beståndsdelar som kvarstår efter 
indunstning och torkning, vanligen vid 105°C. 

Ts Torrsubstans. 

Ts-halt Mått på mängden torr substans, t.ex. i kompostslam etc. 
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Vall Gräsmark för slåtter och bete. 

VS ”Volatile Solids”, beteckning för organisk substans 
(glödförlust). 

Återvinning Nyttiggörande av avfall och andra restprodukter. Kan indelas i 
återanvändning, materialåtervinning och energiutnyttjande. 
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A Biogasrapporter i sammandrag 

A.1 Energimyndigheten 

Biogas Event 2000, Kick off for a future deployment of biogas technology, 
Energimyndigheten 2000 

Förutsättningar för biogas från jordbruksgrödor, Slutsatser från Utvecklingsprogram 
Biogas, Energimyndigheten & SLF 1998 

 

A.2 SGC 

Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas, 2005, SGC Rapport 153 

Distribution av biogas i naturgasnät, 1999, SGC Rapport 101 
Förbränning av biogas- och naturgasblandningar, 2000, SGC Rapport 109 
Livscykelinventering för biogas som fordonsbränsle, 2001, SGC Rapport 117 

Sammanställning av drivmedelspotential i Sverige, biogas och SNG, maj 2004, 

Sammanställning och analys av potentialen för produktion av förnyelsebar metan 
(biogas och SNG) i Sverige, SGC och Biomil, 2005 

System för kvalitetssäkring av uppgraderad biogas, 2003, SGC Rapport 138  
Uppföljning av kvalitetsspecifikation för uppgraderad biogas som fordonsbränsle, 1999, 
SGC Rapport 103 
Uppgradering av biogas. Fas 2, praktiska försök med kondenseringsmetoder, 1997, 
SGC Rapport 086 
Utvärdering av uppgraderingstekniker för biogas, 2003, SGC Rapport 142 

 

A.3 JTI 

Biogas ur energigrödor. System och kostnader för storskalig framställning och 
användning av biogas, 1988 
Biogaspotential från organsikt avfall i Sverige, 1988.   
Biogaspotential och framtida anläggningar i Sverige, 1998 

Hanteringssystem för råvara och rötrest vid storskalig rötning av växtmaterial, 1996 
Lagring och hantering av rötrester från storskaliga biogasanläggningar, 2000 
Länsvis omhändertagande av slaktavfall och kadaver för utvinning av energi och 
växtnäring. 1995 
Optimering av biogas-process för lantbruksrelaterade biomassor, 1997 
Processintern metananrikning, 2005 
Samrötning av vallgrödor och källsorterat hushållsavfall, 1997 
Stommens biogasanläggning. 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning på 
lantgård i Sverige, 2004 
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A.4 Övrigt 

Alternativa och förnybara bränslen – en scenariobeskrivning runt framtida utveckling, 
TFK 2004 

Biogas as Vehicle Fuel – An European Overview, Miljöbilar i Stockholm och CIVITAS 
2003.  

Biogas som drivmedel för fordon, Nutek, KFB, SLF, 1995 

Biogas som fordonsbränsle, SOU 1998:157 

Energianalys av biogassystem, LTH 2003 

Energiframsyn i Europa, Energi 2050 – närmare solen, IVA 2003 
Energiframsyn Sydkraft 2020, Sydkraft 2004 

Miljöanalys av biogassystem, LTH 2003 
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B Faktorer och nyckeltal 

B.1 Omvandlingstabell tryck 

kPa Kp/cm3 bar mvp 
1 0,010197 0,01 0,10197 
98,066 1 0,98066 10 
100 1,0197 1 10,197 
9,8066 0,1 0,9806 1 
 

B.2 Omvandlingstabell energi 

kWh MJ Mcal toe 
1 3,6 0,86 86,0*10-6 
0,278 1 0,239 23,9*10-6 
1,163 4,19 1 1,0*10-4 
11630 41,900 10,000 1 
 

B.3 Omvandlingstabell effekt 

kW Mcal/h Hk (metrisk) 
1 0,860 1,360 
1,163 1 1,581 
0,736 0,632 1 
 

B.4 Prefix, multiplar av måttenheter 

Enhet   
k (kilo) 103 1 000 
M 106 1 000 000 
G 109 1 000 000 000 
T 1012 1 000 000 000 000 
 
1 GWh = 0,086 ktep 
1 tep = 11,6 MWh 
1 ton organiskt avfall med 40 % ts ger ca 100 m3 biogas med 1/3 CO2 och 2/3 CH4, 
motsvarande 700 kWh värme eller 230 kWh elektricitet. (Biogas barometer, 
EurObserver) 



VÄRMEFORSK 
   
 

2 

 



VÄRMEFORSK 
   
 

1 

C Rötningsanläggningar 

C.1 Samrötningsanläggningar 

Anläggning Adress Kontaktperson Startår Rötkammare/ 
temperatur 

Söderåsens 
bioenergi/Bjuv 

Söderåsens bioenergi 
AB 
260 50 Billesholm 

Rolf 
Tornerhjälm 
Tfn 042-83 055 

2006 1/37 

Borås Borås kommun 
Gatukontoret 
501 80 Borås 

Ulf Martinsson 
Tfn 033-35 74 
96 

1995 1/55 

Falköping Mossvägen 
Falköpings Kommun 
VA-verket 
Box 803 
52181 Falköping 

Tage Åkesson  
Tfn 0515-852 22

  

Helsingborg NSR AB 
251 89 Helsingborg 

Karin Eken 
Södergård Tfn 
042-10 78 60 

1996 2/37 

Huddinge SRV återvinning AB 
Box 1173 
141 24 Huddinge 

Magdalena 
Westerberg 
Tfn 08-52 22 37 
91 

  

Kalmar 
Biogasanläggning
/ Kalmar 

Kalmar Vatten och
Renhållning AB 
Box 822 
391 28 Kalmar 

Linda Pettersson 
Tfn 0480-45 12 
08 

1998 2/55 

Kil Kils biogasanläggning 
Kils Avfallshantering 
AB 
Box 88 
655 00 Kil 

Teo Nordin  
Tfn 0554-193 74

  

Kristianstad Kristianstad 
Renhållnings 
AB Wrangels Allé 4 
291 75 Färlöv 

Christer 
Johansson  
Tfn 044-718 01 

1997 2/37 

Laholms 
biogas/Laholm 

Hovsvägen 
Box 63 
312 21 Laholm 

Lennart 
Axelsson 
Tfn 0430-48 000

1992 2/37 

Linköping Svensk Biogas i 
Linköping 
Box 1500 
581 15 Linköping 

Peter Undén 
Tfn 013-20 80 
60 

1996 2/37 
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Skellefteå Skellefteå kommun 
Gatukontoret 
931 85 Skellefteå 

Roland 
Hägglund 
Tfn 0910-73 63 
42 

2006 1/55 

Uppsala Uppsala kommun 
VA- och 
avfallskontoret 
753 75 Uppsala 

Gunilla 
Gabrielsson 
Tfn 018-727 40 
00 

1996 1/55 

Vetlanda Flishults 
avfallsanläggning 
Vetlanda 
Energi&Teknik AB 
Box 154 
574 22 Vetlanda 

Carl Odelberg 
Tfn 0383-76 38 
00 

  

Vänersborg TRAAB 
Heljestorp 
462 73 Vänersborg 

Jörgen 
Fredriksson 
Tfn 0521-27 70 
60 

2000 2/55 

Västerås Västerås 
Renhållningsverk 
721 87 Västerås 

Per-Erik Persson
Tfn 021-393 565

2005 1/37 

Älmhult Älmhults kommun  
Box 500 
343 23 Älmhult 

Gösta Johnsson   

C.2 Gårdsanläggningar 

Anläggning/ 
kommun 

Adress Kontaktperson Startår Rötkammare/ 
temperatur 

Alviksgården Alviksgårdens 
lantbruk AB 
975 92 Luleå 

Mikael Hugoson 
070-628 02 60 

2002 1/37 

Geist biogas, 
Lilla Edet 

Göta industriområde 
463 23 Lilla Edet 

Bo Edh 
070-775 77 33 

1998 1/37 

Götene Stora svenstorp 4109 
533 91 Götene 

Bo Johansson 
0511-527 40 

  

Hagavik 
biogasanläggnin
g/Malmö 

Hagaviksvägen 15 
212 91 Malmö 

Krister Andersson
040-44 94 07 

2003 1/37 

Hällingsbo 
gård/Göteborg 

Hällingsbo gård 
Pl 54 00 
443 71 Gråbo 

Peter Klagge 
0302-440 44 

1997 2/25-30 

Lövsta 
gård/Gotland 

Lövsta 
lantbrukscentrum 
620 23 Romakloster 

Anders Ljung 
0498-20 38 40 

2002 1/35 

Norrbäck 
(Ej i drift) 

Norrbäck  
733 92 Sala 

Kurt Hansson 
0224-106 33 

2000 1/37 
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Biogasen/Halmst
ad 

Plönningegymnasiet 
310 40 Harplinge 

Lars Hollman 
035-16 02 22 

2005 1/37 

Snarstad/Karlsta
d 

Snarstad 
655 93 Karlstad 

Anders Bengtsson
070-891 48 26 

? ? 

Stommen 
biogasanläggnin
g/Svenljunga 

Stommen 
512 64 Holsljunga 

Kerstin Liljerup 
0325-330 08 

1977 1/37 

Yttereneby/Söde
rtälje 

Ytterenebygård 
153 91 Järna 

Lars Evers 
0708-55 17 16 

2003 2/37 

Åkarpsgården Åkarpsgården 
Marieholm 

Anders Svensson   

Öknaskolan Öknaskolan 
610 60 Tystberga 

Magnus Karlsson 
0155-26 48 20 

2004 1/37 

C.3 Industrianläggningar 

Anläggning/ 
kommun 

Adress Kontaktperson Startår Rötkammare/ 
temperatur 

     
Domsjöfabriken 
AB 

Hönneborgsvägen 6 
891 86 Örnsköldsvik 

Tommy 
Andersson 
0660-75 595 

1985 2/38 

Biotrans 
Norrmejerier, 
Umeå 

Mariehemsvägen 10 
906 52 Umeå 

Tony Bäckström 
090-18 28 92  

2005 3/37 

Köpingebro 
sockerbruk 
(Ska läggas ned) 

Stationsvägen 5 
270 22 Köpingebro 

Mats Andersson 
0411-24 90 00 

1984 2/37 
Kampanjdrift 

Örtofta 
Sockerbruk 

241 93 Eslöv Lars Nilsson 
046 540 63 00 

~1975 1/35 
Kampanjdrift 

C.4 Avloppsreningsverk som även behandlar bioavfall från hushåll och 
slaktavfall 

Anläggning/ 
kommun 

Adress Kontaktperson Startår Rötkammare/ 
temperatur 

Eskilstuna Eskilstuna Energi o 
miljö AB 
Ekeby reningsverk 
631 Eskilstuna 

Roland Alsbro 
016-10 10 00 

1959 4/37 

Eslöv Maskinvägen 4 
241 80 Eslöv 

Kaj Embrand 
0413-62 000 

1982 2/37 

Simsholmen 
/Jönköping 

Herkulesvägen 18 
553 03 Jönköping 

Mats Kall 
036-10 50 00 

1968 2/37 

Norrköping Norrköping Vatten 
AB 
Box 85  
601 02 Norrköping 

Per Lindmark 
 

1958 2/37 
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Skövde VA-verket 
Stadskvarnsvägen 6 
541 34 Skövde 

Pernilla Bratt 
 

1974 1/55 

Svedjan Lavettvägen 1 
Boden 

Ove Andersson 
0921-62 178 

2002 1/55 

Trollhättan  Tekniska verken 
462 73 Trollhättan 

Kenneth 
Oskarsson 
0520-49 50 00 

1970 2/37 

C.5 Avloppsreningsverk med uppgraderingsanläggning 

Anläggning/ 
kommun 

Adress Kontaktperson Startår Rötkammare/ 
temperatur 

Gryaab/Götebor
g 

Gryaab 
Karl IX:s väg  
418 34 Göteborg 

Karin 
Johannesson 
031-64 74 00 

1990 2/37 

Ellbo 
reningsverk/Lill
a Edet 

Ellbovägen 19 
463 33 Lilla Edet 

Kaj Thoresson 
0520-65 95 00 

2003 2/55 

Stockholm Hendriksdal Lars Rahm 
 

 7/37 

Stockholm Bromma Lars Rahm 
 

 6/37 

Ulricehamn Ulricehamns Energi 
Fiskabacken 
523 23 Ulricehamn 

Ingmar 
Pettersson 

1956 1/37 
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D Jämförande data för alternativa fordonsbränslen 

D.1 Energimyndigheten 

Parameter Naturgas Biogas Bensin Dieselolja Etanol RME 
Kemisk beteckning CH4 CH4 CnH2n+2+ CnH2n+2+ C2H5OH+

tillsatser 
 

Molekyl, C/H/O 1/4/0 1/4/0 12/22,5/0 2/5/1   
Molekylvikt  18,013     
Metanhalt, volymprocent CH4  98+/-2     
CO2+N2, max volymprocent  4     
Vattenhalt, max mg/Nm3  32     
Svavelväte, max mg/Nm3  23     
Vätgas + syrgas, max volym-
procent 

 1,0     

Metanol, max volymprocent  0     
Spårmedel, luktämne, mg/Nm3 18 18     
Densitet vid 15oC 0,81 

kg/Nm3 
 0,73 kg/l 0,83 kg/l 0,80 kg/l 0,88 

kg/l 
Rel. Densitet vid 0oC  0,58 

kg/Nm3 
    

Spec. vol. vid 15oC ~1235  1,37 1,2 1,24  
Värmevärde, MJ/kg 53,1  43,5 42,5 26,2 37,2 
Värmevärde, MJ/l 0,043  31,8 35,3 21,1 31,7 
Värmevärde, MJ/Nm3  35,16     
Wobbeindex, MJ/Nm3  46,4     
Daggpunkt, H2O  < -32 vid 

250 bar 
    

Syrehalt, viktprocent    34,7   
Självantändningstemp, oC    200-220 420  
Antändn. temp. i luft, oC 650 650 ~250 ~300 ~300  
Antändningsgränser       

nedre, volymprocent 5 5 0,6 0,6 3  
övre, volymprocent 15 15 8 6,5 19  

Kokpunkt, oC -161,5 -161,5  180-300 78  
Flampunkt, oC    60 21 175 
Luftbehov vid förbr, kg/kg 10 10,4 15 14 9  
Kompressionsförhållande 12,5:1 12,5:1  17:1 24:1  
Oktantal, RON 130  96 - -  
Cetantal - - - 50 8 54 
Bränsleförbr. stadsbuss, m3/mil 5 m3/mil 6 m3/mil  5 l/mil > 9 l/mil  
Emissionsnivå 1996     ~100  

NOx 2,0 2,0  6,3 4,5  
CO 0,3 0,3  0,1 0,1  
HC 0,5 0,5  0,1 0,2  
Partiklar 0,05 0,05  0,1 0,05  

CO2 bildning, g/MJ 55 0  74 71  
Tändförbättrare - - - - 5 %  
Denatureringsmedel - - - - 3 %  
Löslighet i vatten, g/l 20oC - - - -   
Spridningshastighet i luft, 
cm/sek 

0,16 0,16 0,05    

Stigningshastighet i luft, cm/sek 0,8 0,8 Stiger ej  upp i  luften  
Energiinnehåll, kWh 11,2/Nm3 9,7/Nm3 8,82/l 9,87/l   
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E Rapportförteckning 

Förteckning av tidigare publicerade rapporter, kan beställas hos värmeforsk. 
 
Nr. Titel Författare Publ. 
715 Småskalig biobränslebaserad kraftvärme - 

förutsättningar för standardiserade lösningar 
med avseende på teknik och bränslen i ett 
systemperspektiv 

Nyström Olle, 
Johansson Kent, 
Steinwall Pontus 

Januari 
2001 

578 Exposure of heat resistant materials in a 
synthetic biogas 

Ivarsson Bo Augusti 
1996 

577 Exponering av kylda och okylda material i 
simulerad förgasningsmiljö 

Engman Ulf, 
Häggblom Eric 

Augusti 
1996 
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