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Sammanfattning 

Världens växande behov av energi tillsammans med en önskan om att avvärja de värsta 
konsekvenserna av rådande klimatförändringar gör att det idag satsas mer resurser än 
någonsin på förnyelsebara energislag. Biogasproduktion via anaerob nedbrytning är en 
av dessa växande energislag. I Sverige finns över två hundra anläggningar som utnyttjar 
denna biologiska process för att bryta ned organiskt material samtidigt som koldioxid 
och den energirika gasen metan bildas. 

Detta examensarbete har fokuserat på att utveckla den mix av organiskt material som 
behandlas vid en specifik sådan anläggning, nämligen Mosseruds biogasanläggning. 
Belägen några km väster om Karlskoga har den ett bra läge för att kunna ta emot 
material inom ett stort geografiskt område. Idag behandlas i huvudsak insamlat 
matavfall, nötflytgödsel och vallgröda. Studien baseras delvis på en kartläggning över 
vilka material/substrat som finns i regionen och huruvida de skulle kunna vara teoretiskt 
och praktiskt möjliga att ta emot vid anläggningen. Denna del resulterade i en potentiell 
ny avfallsmängd i storleksordningen 6 000 ton per år vilket är nästan 10 % av vad 
anläggningen är dimensionerad för att behandla. Slakteriavfall från Närke slakteri 
sticker ut som ett synnerligen lämpligt substrat då denna typ av avfall ger mycket metan 
i förhållande till transportkostnaden. Ytterligare avfallsmängder i form av förpackat 
matavfall från livsmedelsbutiker kan vara aktuellt, om inte konkurrensen med 
förbränningsanläggningar är för stor.  

Den andra delen av examensarbetet bestod i ett rötningsförsök vid Karlstads universitet 
vars mål var att rent praktiskt se vilka konsekvenser en förändrad substratmix har på 
metanproduktion och processtabilitet. Substratkartläggningen fann inte något enskilt 
avfall vars volym signifikant kunde förända den substratmix som idag praktiseras. Efter 
samråd med driftledningen vid biogasanläggningen togs istället en ny substratmix fram 
som innebär en omfördelning av substraten som rötas vid anläggningen. 
Omfördelningen innebär en minskad andel vallgröda och gödsel vilket teoretiskt sett 
skulle kunna leda till processtörningar som en följd av en ackumulation av organiska 
syror.  

Resultatet visade dock att trots ett ökat matavfall/gödsel-förhållande från 2 till 5 sker 
ingen mätbar ackumulation av organiska syror vilket i förlängningen skulle kunna leda 
till en pH-sänkning och efterföljande minskad metanproduktion. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att det i fullskaleanläggningen är en lika säker process då en högre 
organisk belastning kan ge de ovan nämnda driftstörningarna. Den specifika 
metanproduktionen blev 0,385 Nm3/kgVS/dag och 0,352 Nm3/kgVS/dag vilket kan 
förklaras med att en större andel matavfall, vilket är det substrat med störst 
metanpotential, i den ena substratmixen.  



 

 

 



 

 

 

Abstract 

The world’s growing need for energy together with a desire to ward off the worst 
consequences of global climate change has resulted in a never seen desire to invest 
resources in renewable energy sources. Biogas production through anaerobic digestion 
is one of those growing energy sources. In Sweden there are over two hundred plants 
that uses this biological process to break down organic substances while producing 
carbon dioxide and the energy-rich gas methane. 

This master’s thesis has focused on development of the mixture of different organic 
substances that is treated at a specific plant, namely Mosserud biogas plant. Located a 
couple of kilometers west of the city of Karlskoga it has good possibilities to treat 
material from a big geographic area. Today the plant mainly treats organic fraction of 
municipality solid waste, cattle manure and ley crops. The study is based partly on a 
survey of what substrates are accessible in the region and if they are feasible to treat at 
the plant in both a practical and theoretical sense. This part of the study resulted in a 
new potential waste amount of 6 000 tonnes per year which is almost 10 % of what the 
plant is built to treat. Slaughterhouse waste from Närke slakteri is one of the most 
promising waste fractions as it has high methane potential while the cost for 
transportation is relatively low. Packaged food waste from supermarkets may contribute 
with additional waste amounts if not the competition from waste incineration plants is 
too big.  

The second part of the study consisted of a laboratory scale digestion experiment at 
Karlstad University whose goal was to evaluate what consequences an altered substrate 
mixture has on methane production and process stability. Due to neglible amounts of 
new kinds of waste in the mapping survey no single waste could change the overall 
substrate mixture. Therefore a change in the original substrate mixture was made so that 
more food waste and less ley crop and manure are digested. This may lead to process 
failure due to VFA accumulation because of a higher food waste/manure-ratio (from 2 
to 5).  

No accumulation of organic acids could be detected which may have resulted in a pH-
drop followed by a restricted methane production. This doesn’t necessarily mean that 
there won’t be any problem in the full-scale biogas plant, due to a higher organic 
loading applied there. The methane production was 0,385 Nm3/kgVS/day and 0,352 
Nm3/kgVS/day in the two substrate mixtures and the difference could be explained by a 
higher amount of food waste, which is the substrate with the highest methane potential, 
in one of the mixtures. 



 

 

 



 

 

 

Förord 

Vad du nu håller i din hand eller ser på din datorskärm är slutprodukten av fem års 
heltidsstudier vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattar 30 hp och har utförts 
under vårterminen 2015 inom ramen för civilingenjörsprogrammet med inriktning 
Energi- och miljöteknik.   

Intressent för examensarbetet har varit Biogasbolaget i Mellansverige AB, ägaren av 
den studerade biogasanläggningen. En stor del av examensarbetet har utförts hos Sweco 
Karlstad, vilka bidragit med god arbetsmiljö samt ekonomiskt stöd vid genomförande 
av studieresor. 

Forskningsöversynen som genomförts har till stora delar tagits fram under höstterminen 
2014 som ett slutprojekt i kursen Forsknings- och utvecklingsprojekt (EMAE15). 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta examensarbete har 
vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
 

Karlstad juni 2015 

Magnus Neldorin 



 

 

 



 

 

 

Nomenklatur/Ordlista 

 C/N-kvot – carbon to nitrogen-ratio – kol/kväve-kvoten i ett substrat 
HRT – hydraulic retention time – hydraulisk uppehållstid – så många dagar som i 
medeltal substratet befinner sig i rötkammaren 
JTI – Jordbrukstekniska institutet 

LCFA – long chain fatty acid – långa fettsyror – mellanprodukt i 
nedbrytningskedjan 

Nm3 – Normalkubikmeter – 1 m3 vid atmosfärstryck och 0 °C 
OFHA – organisk fraktion av hushållsavfall 

OLR – organic loading rate – organisk belastning – anger hur mycket 
nedbrytbart material som matas in i reaktorn per volymsenhet rötkammarvolym 
Rötning/Rötningsprocess – anaerob nedbrytning av organiskt material 

Rötrest/Biogödsel – är rötresten certifierad enligt SPCR 120 får den kallas 
biogödsel. Ordet rötrest används när begreppet generellt beskrivs och ordet 
biogödsel används när Mosseruds rötrest specifikt omnämns. 

SPCR 120 – Certifieringsregler för biogödsel 

Substrat – Organiskt material som bryts ned i rötningsprocessen 

TOC – Total organiskt kol 

TS – torrsubstans – andelen av vikten som inte består av vatten 

UMP – ultimata/slutliga metanpotentialen 
VFA – volatile fatty acid – lättnedbrytbara organiska syror eller flyktiga 
organiska fettsyror – mellanprodukt i nedbrytningskedjan 
VS – volatile solids – andelen av torrsubstansen som inte är aska utan är organiskt 

Ymp – Aktiv bakteriekultur från annan rötningsprocess. Används som startkultur 
vid rötningsförsök. 
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1 Introduktion 
Mänskligheten står inför stora globala utmaningar innevarande sekel. Dels påverkar vi 
klimatsystemet på ett icke hållbart sätt genom utsläpp av växthusgaser, dels bygger vi 
välståndssamhället genom att i huvudsak använda ändliga, fossila energiresurser. Det 
rådande ekonomiska paradigmet kräver ekonomisk tillväxt och ekonomisk tillväxt har 
inte visats möjlig utan ökad energianvändning (Fischer-Kowalski et al. 2011). Den 
lättillgängliga råoljan var den första fossila energikällan som nådde sin produktionstopp, 
2005 (Birol et al. 2008). Även kol och fossilgas kommer obönhörligen nå sina 
produktionstoppar, men kunskapsläget kring reserverna är dåligt underbyggt vilket gör 
att bedömningarna om när topparna kommer ske går vitt isär. Enligt Bardi (2014), 
kopplad till Romklubben, kan kolproduktionstoppen ske så tidigt som 2030.  

Det krävs således en övergång från fossila till förnyelsebara energiresurser om globalt 
välstånd även i framtiden skall byggas samt för att inte klimatförändringarna ska 
eskalera. Hållbar utveckling är något som de flesta stater säger sig arbeta för, däribland 
Sverige. Med avstamp i Brundtlandrapporten från 1987 och dess definition av hållbar 
utveckling kan kärnkraft, i dagens utformning, avfärdas som icke hållbar. Varken 
nukleära eller fossila energiresurser bör således ingå i ett framtida hållbart energisystem. 
Istället bör förnyelsebara energiresurser successivt öka sin andel av energimixen, en mix 
som globalt bestod till 87 % av fossil och nukleär energi år 2010 (Birol et al. 2012). 
Eftersom ingen enskild energikälla passar bäst överallt måste en mångfald av resurser 
utvecklas och utnyttjas i global skala.  

En av dessa energiresurser är biogas, eller närmare bestämt metan förädlat från biogas. 
Om biogasen härrör från behandling av biologiska avfallsströmmar som inte har sitt 
ursprung i aktiviteter som degraderar ekosystem kan den sägas vara en långsiktigt 
hållbar energiresurs för mänskligheten. Tillräckligt ren metangas kan användas som 
fordonsgas och då vara ett förnyelsebart alternativ i den annars fossildominerande 
transportsektorn.  

Inte bara energikällor används ohållbart idag utan också det för jordbruket essentiella 
näringsämnet fosfor bryts idag på ett sådant sätt att det kan sägas vara en ändlig resurs 
och bedöms nå sin produktionstopp 2030 (Cordell et al. 2009). Restprodukten i 
rötningsprocessen innehåller de växtnäringsämnen, bland annat fosfor, som 
ursprungligen fanns i det ingående avfallet. Om rötresten inte innehåller höga nivåer av 
farliga ämnen kan den spridas på jordbruksmark och därmed sluta fosforns 
biogeokemiska kretslopp på ett bättre sätt. 
I Sverige finns antagna politiska mål som säger att vi ska öka andelen förnyelsebara 
drivmedel, men också att återföringen av växtnäringsämnen skall öka. Med politiska 
mål kommer ekonomiska styrmedel som ska påverka utvecklingen åt rätt håll. Detta har 
tillsammans med ett högre pris på råolja bidragit till att många nya anläggningar byggts 
i Sverige på senare år. I vissa regioner har detta lett till en överetablering något som 
gjort att det råder konkurrens om de mer eftertraktade organiska avfallsfraktionerna.   
Matavfall från hushåll är ett eftertraktat substrat då det ger hög metanproduktion 
samtidigt som anläggningen får betalt för att ta emot det (Holgersson et al. 2011). 
Eftersom matavfall är svårt att röta ensamt byggs ofta s.k. samrötningsanläggningar där 
även andra substrat som t.ex. slakteriavfall, gödsel eller vallgröda rötas. 
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År 2013 fanns det i Sverige 264 biogasproducerande anläggningar, varav 23 hade en 
samrötningsprocess. Majoriteten av biogasanläggningarna återfanns vid 
avloppsreningsverk, där bildat slam i avloppsreningsprocessen rötas. Ungefär en 
fjärdedel av det totala antalet är deponier som producerar biogas genom uppsamling av 
gas som naturligt bildas när biologiskt avfall läggs på hög utan att syresättas. Det finns 
även ett mindre antal gårdsbiogasanläggningar som mestadels rötar gödsel från egna 
gården samt fem anläggningar vid olika industrier som rötar egenproducerat avfall. 

Återföring av växtnäringsämnen genom att sprida rötrester är relativt hårt reglerat i 
Sverige. Både Naturvårdsverket och olika livsmedelsaktörer har regler som styr vad 
som får ingå i rötresten, men också substratens ursprung påverkar spridningsbarheten.  
Rötning är en komplex process där försök måste göras för att kunna dra slutsatser om 
olika substrats metanproduktion både ensamma och som del i en samrötningsprocess. 
Laboratorieförsök som till sin utformning efterliknar fullskaleanläggningar är en 
kostnadseffektiv metod för att utforska metanproduktionen från nya substratmixer.  
Mot denna bakgrund har ett lämpligt studieobjekt för examensarbetet identifierats, 
nämligen Mosseruds biogasanläggning i Karlskoga kommun. Här rötas bland annat 
utsorterat matavfall, vallgröda och gödsel. Rötresten är av sådan kvalité att den kan 
benämnas biogödsel och får spridas på åkermark för livsmedelsproduktion. Efter 
diskussion med företaget, Biogasbolaget i Mellansverige AB, framkom ett intresse av 
en diversifierad substratmix, vilket blev grunden för detta examensarbete.  
Syfte 

• Bidra till en hållbar utveckling genom att öka den förnyelsebara 
energiproduktionen i världen.  

• Bidra till ökad kunskap inom forskningsområdet samrötning. 
• Bidra till ökat resursutnyttjande vid Mosserud biogasanläggning. 

Mål 
• Undersöka tillgången på nya substrat i framför allt Örebro och Värmlands län 

genom en substratkartläggning, vilken skall visa vilka substrat som är lämpliga 
att behandla vid Mosseruds biogasanläggning. 

• Undersöka dessa nya substrats teoretiska metanproduktion, eventuella 
förbehandlingskrav, transportkostnader samt dess påverkan på 
spridningsbarheten. 

• Undersöka, genom laboratorieförsök, en förändrad substratmix i jämförelse med 
den dimensionerade med hänsyn till framför allt metanproduktion och 
processtabilitet. 

1.1 Rötningsprocessen 

Bildandet av biogas genom biologisk nedbrytning av organiska material sker i en 
fyrstegsprocess där första steget är hydrolys, följt av syrabildning, ättiksyrabildning och 
sist metanbildning. I följande stycken beskrivs dessa steg tillsammans med deras olika 
optimala förhållanden för att på så vis ge en inblick i den komplexa kemiska process 
som slutar med den energirika gasen metan. 
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1.1.1 Hydrolys 
I detta steg fäster bakterier på partiklarna och utsöndrar enzymer som påskyndar 
reaktionen mellan vatten och de komplexa föreningar som substratet består av: 
kolhydrater, proteiner och fetter. Resultatet blir enklare sockerarter, aminosyror och 
fettsyror.  Den lilla mängd fritt syre, O2, som finns i vattnet förbrukas av de fakultativt 
anaeroba nedbrytande bakterierna. Detta underlättar för de obligat anaeroba bakterierna, 
de bakterier som dör vid kontakt med syre, som är aktiva i den fortsatta nedbrytningen. 
Kolhydraterna bryts ned efter några timmar medan proteiner och fetter tar flera dagar att 
bryta ned. Lignocellulosa och lignin tar ännu längre tid på sig att brytas ned samtidigt 
som det inte helt bryts ner.  
Innehåller substraten mycket lignocellulosa blir därför hydrolysen det begränsande 
nedbrytningssteget för den totala metanproduktionen vilket gör en förbehandling av 
substraten lämplig eller att en prioritering av hydrolyssteget görs. Ett sätt att prioritera 
hydrolysen är att ha ett separat inledande hydrolyssteg, något som endast appliceras på 
en anläggning i Sverige, men som vid försök visats kunna vara positivt både genom 
ökad nedbrytningsgrad och ökat metanutbyte. De optimala förhållandena för hydrolysen 
verkar vara kopplat till substrategenskaper, men generellt verkar gälla att hydrolysen går 
snabbare upp till en temperatur på 55 °C (Persson et al. 2010). Enligt Deublein & 
Steinhauser (2010) är hydrolysen effektivast vid 25-35 °C, men då antas att författaren 
inte vill ha någon metanproduktion i hydrolyssteget, något som är svårt att undvika om 
temperaturen är i samma område som metanbildande bakterier trivs i. Utöver det anser 
Deublein & Steinhauser (2010) att ett pH på 5,2-6,3 och en C/N-kvot på 10-45 vara 
optimalt. 

1.1.2 Syrabildning 
Här fortsätter andra bakterier med nedbrytningen och bildar olika flyktiga organiska 
syror (VFA) som ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Även viss vätgas och koldioxid 
bildas i detta steg. De aktiva bakterierna i syrabildningen kräver liknande 
levnadsbetingelser som de i hydrolysen varför ett inledande förhydrolyssteg även 
inkluderar syrabildningsprocesser. 

1.1.3 Ättiksyrabildning 
De långa fettsyrorna från hydrolyssteget och VFA från syrabildningssteget bryts i detta 
steg ner till ättiksyra, vätgas och koldioxid. De aktiva bakterierna i detta steg har samma 
önskvärda livsmiljö som de i nästkommande steg, metanbildningen: pH på 6,7-7,5, 
C/N-kvot på 20-30 och en temperatur på 32-42 °C (mesofila bakterier) eller 50-58 °C 
(termofila bakterier) (Deublein & Steinhauser 2010). Den optimala C/N-kvoten har av 
Wang et al. (2014) visat sig variera med processtemperatur där termofil rötning hade en 
optimal kvot på 30,7 och mesofil rötning på 26,8. En studie av Zhang et al. (2013)  
identifierade en optimal C/N-kvot på 17,8 när kogödsel och matavfall samrötades vid 
mesofilt temperaturområde. Detta antyder att den optimala kvoten faktiskt är beroende 
av de ingående substratens egenskaper. 

1.1.4 Metanbildning 
Metan bildas antingen av hydroklastiska metanbildare som använder koldioxid och 
vätgas eller acetoklastiska metanbildare som använder ättiksyra, men som samtidigt 
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bildar vätekarbonat. Delningstiden för metanbildande bakterier är 5-16 dagar vilket är 
betydligt långsammare än andra bakterier som använder samma reaktanter. Detta gör att 
enstegsreaktorer, som är den vanligaste processutformningen, styrs utifrån de 
metanbildande bakteriernas levnadsbetingelser (Deublein & Steinhauser 2010). 

1.1.5 Andra viktiga faktorer och parametrar som påverkar rötningsprocessen 
Uppehållstid. De flesta anläggningar byggs som kontinuerliga processer där nytt 
substrat hela tiden matas in samtidigt som lika mycket försvinner ut ur reaktorn. 
Eftersom det i regel inte finns några möjligheter att skilja på den nedbrytande anaeroba 
mikrofloran och rötresten försvinner det hela tiden nedbrytningskapacitet ut ur reaktorn. 
Kontinuerlig bortförsel av de metanbildande bakterierna tillsammans med det faktum att 
de har en långsam delningstid gör att nedbrytningstiden då blir lång. Uppehållstiden 
beror på substrategenskaperna, men minimum är 10-15 dagar för en acceptabel 
nedbrytningsgrad (Deublein & Steinhauser 2010). 

Temperaturkänsliga. Anaerobisk nedbrytning varken genererar eller absorberar värme 
utan måste hållas varm med extern energi om reaktorn skall hållas varmare än 
omgivningen. Bakterierna anpassar sig till sin omgivning, men kräver långsamma 
förändringar för att hinna med och detta medför att temperaturen i reaktorn bör vara 
relativt konstant, ±2 °C, för jämn gasproduktion. Chae et al. (2008) utförde satsvis 
rötning av svingödsel och kunde då visa att vid snabb temperaturförändring från 35 °C 
till 30 °C samt från 30 °C till 32 °C skedde en minskning av metanproduktionen även 
om den återhämtade sig efter någon dag.  

C/N-kvoten. Förhållandet mellan kol och kväve, C/N-kvoten spelar stor roll för hur 
effektiv rötningsprocessen blir då kol är mat för bakterierna och kväve behövs för att de 
ska kunna öka i antal. C/N-kvoten bör ligga mellan 15 och 30 för att inte begränsningar 
i nedbrytningsprocessen ska påverka metanproduktionen. Dock är det få substrat som 
ligger inom detta intervall vilket medför att det behövs blandningar av kolrika och 
kväverika material för att en optimal kvot ska kunna uppnås (Carlsson & Uldal 2009). 
Dock är det skillnad på kol och kol då lignin också är en typ av kolhydrat, men som inte 
alls kan brytas ned i rötningsprocessen. Inte heller proteinet keratin bryts ned i 
processen vilket gör att det är skillnad även på kväve och kväve. Därför bör istället 
kvoten vara mellan tillgängligt kol och kväve för att få en mer användbar 
karakteriserande egenskap. Läs mer i kapitlet 1.2 Samrötning. 
Torrsubstanshalt. Våt rötning, <15 % TS (torrsubstans), och torr rötning, 15-40 % TS, 
skiljs åt rent processmässigt. Torr rötning är fördelaktigt ur miljösynpunkt när den 
organiska belastningen är relativt låg då denna process ger minskad vattenåtgång, färre 
förbehandlingssteg, minskad energi till omblandning samt mindre mängd avloppsvatten 
(Tiwary et al. 2015). Utöver det ger processen möjlighet till mer kompakt design, 
enklare (men mer robust) teknik, lättare att hantera fibröst material, mindre 
energikonsumtion, möjligen högre metanhalt - 80 % och mindre luktproblem. Däremot 
brukar det vara svårt med omblandning, nödvändigt att ympa in rötat slam, svårare att 
förse mikroorganismer med substrat (se stycke om Blandning), få bildad gas att lämna 
vätskefasen samt generellt en lägre nedbrytningsgrad (Deublein & Steinhauser 2010). I 
Sverige är det vanligast med våt rötning vilket möjliggör användning av pumpar för 
transport av substrat inom anläggningen, bättre omblandning och generellt en mindre 
personalintensiv process. 
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Blandning. Omrörning i reaktorn är viktigt, men måste göras aktsamt. Omrörning 
behövs för att näringsämnen ska fördelas jämnt till alla mikroorganismer och att 
metaboliska produkter ska kunna lämna organismerna tillräckligt snabbt. Andra 
funktioner som omblandning har är att få biogasen att effektivt ska lämna vätskefasen, 
att mixa gammalt substrat med nytt för att ympa in aktiva bakteriekulturer, att minska 
temperaturgradienter som stör processen samt att bryta tendenser till skiktningar i 
reaktorn. För stark omrörning kan dock döda stresskänsliga bakterier samtidigt som det 
drar mycket energi. Det bästa är att ha en totalomblandad reaktor vilket ger samma VS-
halt i alla delar av reaktorn. 

Inhibering. Flera olika ämnen kan inhibera rötningsprocessen varav de vanligast 
förekommande åskådliggörs i Tabell 1. Dock kan mikrofloran i de flesta fall anpassa sig 
till förändrade levnadsbetingelser vilket gör det svårt att ange specifika gränsvärden för 
när inhibering börjar.  
Tabell 1. Lista över ämnen som kan ha inhiberande effekt på rötningsprocessen. 

Inhiberande ämne Från substrat som är Inverkan på processen 

Ammonium/ammoniak kväverika/proteinrika Ammoniak (NH3) är toxiskt för metanbildande 
bakterier, medan ammonium (NH4

+) vid höga 
koncentrationer är toxiskt för alla bakterier. 
Temperatur och pH avgör jämvikten ämnena 
emellan.  

VFA lättnedbrytbart, t.ex. 
matavfall  

Vid för snabb nedbrytning (hydrolys) bildas 
organiska syror i en för snabb takt vilket kan sänka 
pH och därmed hämma metanbildande bakterier. 

LCFA (långa fettsyror) fettrika Hämmar nedbrytningen då dessa molekyler 
adsorberas på cellmembranen hos metanbildande 
bakterier och försvårar transporten av 
näringsämnen till celler 

1.2 Samrötning 

Som beskrivits i kapitel 1.1 Rötningsprocessen är den känslig och för att driva en 
optimal process kräver mikrofloran ett relativt smalt intervall för vissa 
förhållanden/egenskaper (t.ex. pH, temperatur, C/N-kvot). För att få rätt C/N-kvot 
behöver en oftast blanda olika typer av substrat. Dessutom bör hänsyn tas till 
substratens innehåll av spårämnen som behövs i små mängder av mikrofloran, t.ex. 
mangan, zink, kisel, nickel och klor. För att hålla ett stabilt pH är det en fördel om något 
av substraten har hög alkalinitet vilket kan motverka en pH-sänkning om t.ex. 
lättnedbrytbart matavfall rötas samtidigt.  

I Sveriges 23 samrötningsanläggningar rötas t.ex. vallgrödor, avfall från 
livsmedelsindustrier, gödsel, utsorterat matavfall och slakteriavfall. Det förekommer 
även några anläggningar där matavfall rötas tillsammans med avloppslam även om detta 
kan försvåra möjligheten att sprida rötresten. Läs mer i kapitlet 1.5. Rötrestens 
spridningsbarhet. De flesta substrat som rötas klassas som avfall vilket gör att 
anläggningarna kan få betalt för att ta emot dem. Dock finns det regioner där 
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konkurrensen om de mest eftertraktade substraten, t.ex. slakteriavfall, gjort att 
anläggningarna istället får betala för dem (Holgersson et al. 2011). 

1.3 Mosseruds biogasanläggning 

Mosseruds biogasanläggning (hädanefter MB) är belägen 4 km väster om Karlskoga 
och stod färdig hösten 2013. Den är planerad att vid full drift årligen röta 83 000 ton 
substrat. Idag utgörs substratmixen av 10 % vallgröda, 56 % utsorterat matavfall och 34 
% flytgödsel, varav 78 % kommer från nötkreatur och 22 % från svin. Anläggningen är 
även byggd för att kunna ta emot fettavskiljarslam och fastgödsel. Rötningen sker vid 
mesofilt temperaturintervall. 

Anläggningens utformning sätter gränser för vilka typer av substrat som kan behandlas, 
hur de kan tas emot och vilka volymer som är möjligt att ta emot vid varje enskilt 
tillfälle. I Figur 1 kan processflöde och tankvolymer överblickas. Substratbufferttanken 
innehåller en mix av allt blött substrat som via hygienisering pumpas till rötkammaren. 

 

Figur 1. Processchema över MB tillsammans med storleken på olika behållare och tippfickor. 

Vallgröda tas emot med lastbil och lagras på en uppsamlingsyta i plaststrängar (Figur 
2). Via hjullastare läggs vallgrödan i en mottagningsficka (Figur 33) som automatiskt 
transporterar vallgrödan mot extrudern (Figur 44). Innan extrudern behandlar vallgrödan 
skakas rullbandet för att föra stenar bakåt till en skottkärra (Figur 55). Även en 
metalldetektor förhindrar metallföremål in i extrudern. Vallgrödan matas efter 
förbehandlingen in i rötkammaren med hjälp av ett cirkulationsflöde från rötkammaren. 
Extrudern är i drift dygnet runt. 
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Figur 2. Vallgrödan lagras i plaststrängar. 

 

 
Figur 3. Inmatningshus/tippficka för vallgröda á 
250 m3. Taket kan öppnas för ilastning av vallgröda 
med hjullastare. 

 

 
Figur 4. En Lehmann-extruder som med två 
motgående skruvar sönderdelar vallgrödan för 
bättre nedbrytbarhet i rötkammaren. 

 
Figur 5. För att förhindra sten skakas rullbandet och 
metallföremål avlägsnas genom att bandet backar då 
en magnet detekterar metalliska objekt på 
rullbandet. 

Matavfallet levereras dels genom ordinarie sopbilar från närregionen, men också via 
lastbilar med containrar. I Figur 6 kan en lastväxlare med totalt 30 ton matavfall från 
Örebro observeras. Matavfallet hälls ned i s.k. tippfickor (Figur 7) för att sedan via 
skruvar gå upp till en kross (Figur 8) där det sönderdelas grovt. Därefter passerar 
matavfallet en magnet (Figur 9) som avskiljer metaller (t.ex. bestick). Bioseparatorns 
(Figur 10) funktion är att separera ut oorganiskt material (Figur 11) samtidigt som 
avfallet späds med vatten till rätt TS för att sedan gå vidare till substratbufferttanken.    
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Figur 6. Lastväxlare med containersläp innehållande 
matavfall från Örebro. 

 
Figur 7. Avlastning av matavfall i tippfickor. 

 
Figur 8. Till höger är skruvarna som för upp 
matavfallet till krossen (upp till vänster). 

 
Figur 9. En magnet avskiljer metallföremål som 
bestick, konservburkar, aluminiumformar etc. 

 
Figur 10. Bio-separatorn. Matavfallet kommer in 
uppifrån höger och separerad rejektfraktion går 
vidare till vänster i bild. 

 
Figur 11. Container där rejektfraktionen från bio-
separatorn hamnar och som därefter går till 
förbränning. 

 

Flytgödsel och fettavskiljarslam (Figur 12) tas emot i en mottagningshall för att sedan 
hamna i blandningstanken under marknivå. Härifrån går det vidare till 
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substratbufferttanken (Figur 13) där det blandas med matavfallet innan mixen 
hygieniseras. 

 
Figur 12. Till vänster är den tratt som flytgödseln 
töms i ned i blandningstanken. Till höger är den 
koppling som möjliggör tömning av andra 
pumpbara substrat ned i blandningstanken. Båda 
tömningsinstallationerna har ventiler som 
möjliggör provtagning av driftpersonal. 

 
Figur 13. Substratbufferttanken á 800 m3 som 
innehåller en blandning av förbehandlat matavfall, 
flytgödsel och eventuellt andra pumpbara substrat. 

Hygieniseringen sker i enlighet med EU-förordning vid 70 °C, med en uppehållstid på 
minst 1 timme och med största partikelstorlek på 12 mm (EU 2009). Vid MB sker detta 
i tre olika behållare (Figur 14) för att möjliggöra kontinuerlig drift. Värmen kommer 
dels från gasuppgraderingsanläggningen, men också från en fliseldad värmepanna och 
överförs via tubvärmeväxlare (Figur 15). Efter hygienisering matas substratmixen in i 
rötkamrarna (Figur 16). 

 
Figur 14. Tre 
hygieniseringsbehållare 
á 16 m3 som möjliggör 
kontinuerlig drift där en 
hela tiden fylls, en är full 
och en töms. 

 
Figur 15. Tubvärmeväxlare 
som värmer den blöta delen 
av substratmixen innan 
hygieniseringssteget med 
överskottsvärme från 
gasuppgraderingen. 

 
Figur 16. Två rötkammare á 5 600 m3. 
Matning till respektive rötkammare skiftar 
varje halvtimme. 
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I biogödsellagret (Figur 17) (rötrestens lagringsplats) samlas gasen upp i en gasklocka 
och leds vidare till en uppgraderingsanläggning (Figur 18). Där renas biogasen till 
fordonsgaskvalité (minst 95 % metan) genom kemisk absorption. Genom att duscha 
gasen med en aminlösning (t.ex. metyldietanolamin) binds koldioxid till aminen och 
kvar blir nästan ren metangas. Skrubbervätskan regenereras genom tillförsel av värme 
(upp till 130 °C) som förångar delar av aminlösningen och tillsammans med höjt tryck 
(1,5-3 bar) driver kemiska reaktionen baklänges och får koldioxiden att släppa från 
aminen. Värmen kommer från en fliseldad värmepanna (Figur 19) beläget på området 
och som även genererar värme till närliggande mindre industri. Om driftproblem gör att 
gasen inte kan lämna gasklockan på vanligt sätt finns möjligheten att elda upp 
producerad gas i en fackla (Figur 20) och denna måste vara dimensionerad för att klara 
hela den kontinuerligt producerade gasvolymen.  

 
Figur 17. Biogödsellagret á 
800 m3 med en gasklocka i 
toppen á 900 m3. 

 
Figur 18. 
Gasuppgraderings-
anläggningen som tvättar 
bort koldioxid ur gasen 
med en aminskrubber. 

 
Figur 19. Fliseldad värmepanna som förser 
MB med värme. 

Rötresten som hädanefter benämns biogödsel har en TS på ca 3-5 % och hämtas med 
pump-/suglastbil och körs till lantbruk som är i behov av växtnäring (Figur 20). 

   
Figur 20. Till vänster är en pump-/suglastbil á 30 m3 som fylls med biogödsel från biogödsellagret. Till 
höger är facklan som är dimensionerad för att kunna elda upp den kontinuerligt producerade gasen vid 
driftproblem. 
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Idag säljs fordonsgasen vid den egna tankstationen vid Mosseruds återvinningscentral 
(Figur 21) samt körs med lastbil till Stockholm där efterfrågan på fordonsgas är större 
än tillgången. I Kumla anläggs i skrivande stund den andra tankstationen i 
Biogasbolagets regi. 

 
Figur 21. Enda tillgängliga tankstationen i dagsläget för den som vill tanka fordonsgas från MB och 
denna är belägen mellan MB och E18. 

1.3.1 Dagens driftförhållanden 
En långsiktigt representativ substratmix för MB har inte gått att fastställa då de avfall 
som rötas har levererats i fluktuerande mängder under det år som anläggningen varit i 
drift. Detta gör att dagens driftförhållanden mer får ses som en ögonblicksbild av 
anläggningen och inte nödvändigtvis en korrekt medelvärdesbild över tid. De 
behandlade substrat och volymer som får representera dagens driftförhållanden vid MB 
sammanfattas i Tabell 2 där även TS anges1. Anläggningen behandlar 216 ton/dygn. 
Detta ger en uppehållstid på 52 dygn om vallgrödan antas ha samma densitet som vatten 
när den kommit in i rötkammaren.  
Tabell 2. Dagens driftförhållanden vid MB. 

Substrat Behandlad vikt 
[ton/dag] 

Behandlad viktandel 
[%] 

TS [%] 

Svinflytgödsel 16 7,2 1,4 

Nötflytgödsel 58 27,1 8,3 

Matavfall 121 56,0 13,8 

Vallgröda 21 9,7 32,9 

Den organiska belastningen ges av halterna VS de ingående substraten har, något som 
redovisas i Tabell 3 tillsammans med substratens C/N-kvot. Den totala 
metanproduktionen ligger i genomsnitt på 6 900 Nm3 per dag vilket motsvarar ca 280 
Nm3 per ton VS in i rötkammaren. Denna beräkning utgår från ett schablonvärde för 
metanhalten på 60 %. Ett schablonvärde används då den producerade 
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fordonsgasmängden blir ett något missvisande mått eftersom en liten del av den totala 
metanproduktionen facklas bort vid driftproblem. 
Tabell 3. Driftdata för MB idag med VS-belastning och C/N-kvot för ingående substrat. 

Substrat VS av TS [%] VS [ton/dag] C/N-kvot 

Svinflytgödsel 86,0a 0,19 5b 

Nötflytgödsel 83,5a 4,02 13b 

Matavfall 90,8a 15,16 26b 

Vallgröda 92,3a 6,38 27c 

aUppmätt vid MB 
bFrån ”Substrathandbok för biogasproduktion” (Carlsson & Uldal 2009)   
cNordberg & Edström (1997)  

Den sammanvägda C/N-kvoten vid denna substratmix är 24, något som kan förklaras av 
att en stor andel av VS kommer från vallgröda och matavfall som har en relativt 
välbalanserad kvot. Om utgångspunkten är ett intervall på 18-27 som optimalt område 
för C/N-kvoten vid mesofil rötning ger denna substratmix utrymme för att mer 
kväverikt material ska kunna adderas till mixen. 

1.3.2 Dimensionerade och nya driftförhållanden 
En mer användbar bild än ”Dagens driftförhållanden” vid MB skulle vara vad 
anläggningen har dimensionerats för och som planen har varit att anläggningen ska 
köras under 2015. Denna substratmix benämns hädanefter dimensionerad substratmix 
och innebär över lag en större mängd vallgröda och nötflytgödsel än dagens 
driftförhållanden. Dock har nuvarande låga pris på fordonsgas tillsammans med vissa 
begränsningar i anläggningen gjort den dimensionerande substratmixen för kostsam och 
en annan, mer marknadsanpassad substratmix har tagits fram av MB. En ny substratmix, 
som anläggningen inte är byggd för, kan ge effekter på både metanproduktion och 
driftstabilitet. Dessa två substratmixer kan observeras i Tabell 4 där substratmängderna 
är redovisade i ton VS per dag för enklare jämförelse med Tabell 3. 

Tabell 4. VS-belastning för de två aktuella substratmixerna. 

Substrat Dimensionerad substratmix,  
VS [ton/dag]  

Marknadsanpassad substratmix, 
VS [ton/dag] 

Matavfall 14,78 14,78 

Nötflytgödsel 7,60 2,85 

Vallgröda 16,64 2,50 

Fettavskiljarslam 0,47 0,39 

Den marknadsanpassade substratmixen har en större andel matavfall, något som kan ge 
en ackumulation av VFA. Förhållandet matavfall/flytgödsel (VS-basis) är 2 för den 



 

13 

 

dimensionerade och 5 för den marknadsanpassade substratmixen. Dock minskar den 
organiska belastningen med den marknadsanpassade substratmixen vilket kan göra att 
ackumulation inte blir ett problem. Den organiska belastningen är 3,52 kg VS/dag/m3 
rötkammarvolym för den dimensionerade och 1,83 för den marknadsanpassade 
substratmixen. C/N-kvoten är 23,6 för den dimensionerade och 25,1 för den 
marknadsanpassade substratmixen vilket beror på den mindre andelen gödsel i den 
marknadsanpassade substratmixen.  

Med angivna TS- och VS-halter från Tabell 3 samt värden från Substrathandbok för 
biogasproduktion (Carlsson & Uldal 2009) för fettavskiljarslam kan uppehållstider för 
dimensionerade och marknadsanpassade driftförhållanden bestämmas till 38 respektive 
63 dagar. Substrathandbok för biogasproduktion (Carlsson & Uldal 2009) benämns 
hädanefter Substrathandboken. 

1.3.3 Ekonomiska förutsättningar för rötningsanläggningar 
Vad som rötas i MB påverkas främst av vad det finns för substrat att tillgå i regionen, 
vilka kostnader/intäkter som är kopplade till substratet, dess rötningsegenskaper och hur 
substratet påverkar rötresten/biogödselns spridningsbarhet. Matavfall är ett substrat som 
dels ger mycket biogas per behandlad ton VS och som MB kan ta ut en 
mottagningsavgift för. Gödsel innebär en kostnad i form av transporter, men ger 
samtidigt möjligheter för MB att få avsättning för sin biogödsel hos lantbrukarna som 
levererat gödseln. Vallgrödan betalar MB för samtidigt som lantbrukarna som 
producerar vallgrödan också är mottagare av biogödseln. Det finns även lantbrukare 
som tar emot biogödsel, men som inte levererar något substrat till MB. Biogödseln har 
hittills varit kostnadsfri för lantbrukare att ta emot, men allt eftersom fler inser dess 
värde har möjligheten att ta betalt för biogödseln ökat på senare tid1. 
Möjligheten att ta ut en mottagningsavgift är kopplad till konkurrenssituationen i 
regionen. Matavfall råder det redan idag viss konkurrens kring då både Linköping och 
Jönköping har anläggningar som visat sig kunna ta emot matavfall från aktuell region 
eftersom Karlstads kommun skickat sitt matavfall till dessa anläggningar de senaste 
åren.  

Kostnaderna för svenska biogasanläggningar som producerar fordonsgas har kartlagts 
av Vestman et al. (2014) och finns redovisade i Tabell 5. Totalt blir kostnaden i samma 
storleksordning som intäkterna från fordonsgasen vilket gör att möjligheten att få betalt 
för substraten kan visa sig avgörande för att anläggningen skall kunna gå med vinst.  

Tabell 5. Median- och medelkostnad för olika steg i fordonsgasens produktionskedja [kr/kWh] samt 
uppskattade intäkter från fordonsgasförsäljning. 

 Rågas-
produktion 

Uppgradering Distr. 
nät 

Distr. 
flak 

Tankning Totalt Intäkter 

Median 0,54 0,31 0,06 0,12 0,04 0,97 1,3-1,4 

Medel 0,54/0,86 0,32 0,08 0,15 0,07 1,35 1,3-1,4 

                                                
1 Fredrik Sthyr, driftledare Mosserud biogasanläggning, intervju mars 2015. 
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1.4 Forskningsläget om samrötning 

Genom att studera vad som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och i rapporter från 
olika aktörer kan kunskapsläget om samrötning klarläggas. På detta vis behöver inte 
egna vetenskapliga försök göras på substratmixer som någon annan redan har 
undersökt. De flesta substrat behöver i någon utsträckning förbehandlas för att en 
effektiv nedbrytningsprocess ska kunna ske vilket gör att även en genomgång av detta 
forskningsområde behövs för att kunna dra mer korrekta slutsatser som olika substrats 
biogasproduktion.  
Det är först på senare år som forskningssamfundet inom biogas har insett relevansen av 
samrötning om utgångspunkten är antalet artiklar som publicerats inom ämnet. Faktum 
är att av alla artiklar som någonsin publicerats med ordet samrötning (co-digestion) i 
titeln har 50 % publicerats under 2012 och 2013 samt 75 % under åren 2009-2013 
(Mata-Alvarez et al. 2014). Det sker även mycket forskning som inte nödvändigtvis 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter. I Sverige har man kunnat identifiera 50 utförare 
och 20 finansiärer av forskning kopplat till biogasområdet (Persson et al. 2014). Det har 
även skapats en sökmotor, BiogasReports, där alla rapporter som publiceras av svenska 
aktörer på området finns sökbara.  

Litteraturstudien utgår ifrån att matavfall alltid är en del av substratmixen då MB idag 
har en betydande del matavfall i sin substratmix och att bedömningen gjorts att dess 
andel inte kommer minska utan snarare öka i framtiden. Dessutom har avgränsningen 
gjorts att avloppsslam (rötrest från avloppsreningsverk) inte ska vara med som möjligt 
substrat då den certifiering som MB har av sin biogödsel inte tillåter avloppsslam. Läs 
mer i kapitlet 1.5 Rötrestens spridningsbarhet.  

Mesofil rötningstemperatur har använts i alla rötningsförsök om inget annat anges. 

1.4.1 Förbehandlingsmetoder 
Intresset för förbehandlingar har funnits med i biogasforskningen under de senaste 30 
åren och att det ger ökad metanproduktion och minskad VS i rötresten har kunnat 
konstateras många gånger (Carlsson et al. 2012). I denna del beskrivs litteraturläget för 
de förbehandlingar som används för både matavfall och medsubstrat. 

1.4.1.1 Matavfall 

Syftet med att förbehandla matavfall är att dels separera ut oönskat material, men också 
att skapa en pumpbar slurry. Dessutom kräver EU-regler oftast att matavfall 
hygieniseras vilket kräver en partikelstorlek på < 12 mm (EU 2009). En metod som kan 
användas är en skruvpress där materialet krossas, späds och pressas vilket ger en torr 
(rejekt) och en våt fraktion. Den torra fraktionen går till kompostering eller förbränning 
och skall helst innehålla så lite VS som möjligt, medan den våta går till 
rötningskammaren. Bohn (2010) kunde dock konstatera vid en utvärdering av befintlig 
skruvpress i en fullskaleanläggning att 37 % av det organiska materialet och 35 % av 
den totala metanpotentialen i råslurryn blir kvar i rejektfraktionen. Skruvpress är en 
vanlig metod i svenska rötningsanläggningar med OFHA.  

En annan metod som återfinns i den vetenskapliga litteraturen och som ger positiva 
effekter på metanproduktionen är bland annat behandling med Ca(OH)2 för att höja 
alkaliniteten, något som gav som bäst en ökning av metanproduktionen med 172 % 
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(López Torres & Espinosa Lloréns 2008). Dock förekommer risk för att skapa 
inhiberande och svårnedbrytbara biprodukter. Även ultraljud, ozonbehandling och 
termisk förbehandling har visat sig kunna förbättra rötningsprocessen på olika sätt, men 
har inte gått från labb- till fullskala trots tio år av forskning på området. Däremot har en 
bredare uppsättning metoder applicerats i full skala vid rötning av avloppsslam (Cesaro 
& Belgiorno 2014). 

1.4.1.2 Gödsel 

Gödsel kan indelas i flytgödsel och fastgödsel, där flytgödsel i regel inte förbehandlas 
då det är fritt från föroreningar och redan är i pumpbar form. Däremot innehåller 
fastgödsel mestadels fibrer av lignocellulosa som inte djuret kunnat bryta ner och som 
även är svårnedbrytbart i en rötningskammare. De flesta förbehandlingsmetoderna 
strävar därför att öka lösbarheten av gödslets lignin och hemicellulosa.  
Ultraljuds-, termisk och kemisk (sura och basiska ämnen) behandling har alla visats ge 
en ökad lösbarhet av organiskt material, men det förekommer också att det bildas 
toxiska ämnen som kan inhibera den anaeroba nedbrytningsprocessen. Våt oxidation har 
i försök visats ge en förlust av organiskt material då lättnedbrytbara ämnen också 
oxiderades. Rent mekaniska metoder som minskar partikelstorleken används med 
positivt resultat på nedbrytbarheten (Carlsson et al. 2012). 
Aslanzadeh et al. (2011) undersökte hur metanproduktionen förändrades av en 
förbehandling av ströfraktionen hos häst- och kogödsel vid satsvis rötning i 52 dagar. 
Strömedlet bestod i detta fall av halm och behandlades i försöket med 85 % N-
metylmorfolinoxid, NMMO, vilket är ett lösningsmedel för cellulosa. NMMO har en 
hög återvinningsgrad på 98 % och skapar inga giftiga utsläpp. Behandlingen varade 
under 5 h och 15 h vid 120°C. Metanproduktionen ökade med 53 % och 51 % för ko- 
respektive hästgödsel efter att halmfraktionerna förbehandlats i 15 h, jämfört med 
obehandlad ströfraktion. Den separerade halmens innehåll av lignin sjönk med 10 % 
både när den kom från kogödsel och när den kom från hästgödsel. Kolhydratinnehållet, 
som ett mått på hur mycket lättnedbrytbart material som finns i halmen, ökade med 13 
% för halm från kogödsel och 9 % från hästgödsel. Lignin är inte en form av kolhydrat i 
detta fall. 

1.4.1.3 Vall 

Vall består olika typer av grässorter och baljväxter och används i jordbruket främst som 
gröngödsling, men också som djurfoder i form av ensilage. Dess egenskaper som 
substrat vid rötning beror dels på vilka växter som odlas, men också när den skördas 
(Ström 2010). Långstråig vallgröda kan ge problem i rötkammaren då långa fibrer med 
lägre densitet än vätskan de befinner sig i lägger sig på ytan och bildar ett svämtäcke, 
något som undviks genom kraftigare omblandning. Med en effektiv förbehandling som 
sönderdelar fibrerna kan minskad elanvändning för omblandaren uppnås (del Pilar 
Castillo et al. 2013). 

Förbehandling med ångexplosion sker genom hög temperatur (upp till 240 °C) samtidigt 
som högt tryck (upp till 33,5 bar) appliceras i upp till 15 minuter följt av en snabb 
trycksänkning. Den höga temperaturen påskyndar hydrolysen av komplexa organiska 
föreningar och trycksänkningen gör att vätskan i cellerna förångas vilket skapar ett 
explosionsliknande fenomen i materialet som bryter upp cellväggarna och förändrar 
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strukturen (Carlsson et al. 2013). Bauer et al. (2014) undersökte ångexplosion som 
förbehandlingsmetod av höstskördat hö och fann att vid 175 °C under 10 min ökade 
metanproduktionen med 16 %. Högre temperatur sänkte istället metanproduktionen, 
troligen p.g.a. bildning av inhiberande ämnen. Även halm har visat sig vara effektivt att 
förbehandla med ångexplosion och då med en ökad metanpotential på 20 % (Bauer et 
al. 2009). Med antagandet att metanproduktionen ökade med 10 % efter en 
förbehandling med ångexplosion visade en systemanalys att energibalansen var positiv. 
Dock var det knappt och därmed var slutsatsen känslig för antaganden om ångbehov 
och metanproduktionsökning. Vid ångexplosion av substrat som behöver hygieniseras 
blir balansen bättre då hygieniseringen istället sker vid ångexplosionen (Carlsson et al. 
2013).  

Extrusion görs genom att materialet förs genom två motgående skruvar som skapar högt 
tryck och stora skjuvkrafter vilket minskar partikelstorleken. I processen blir 
temperaturen hög, som högst 180 °C enligt tillverkaren, men temperaturen beror på 
materialets torrsubstans (Carlsson et al. 2013). Studier i labbskala har visat en ökning av 
BMP med 26 % för vall och 21 % för halm (Lehmann & Friedrich 2012) . Däremot 
kunde Hjorth et al. (2011) visa att det för gräs mest är nedbrytningshastigheten som 
ökar då 62 % ökning kunde observeras efter 28 dagar, medan denna ökning, i 
jämförelse med obehandlat substrat, sjunkit till 9 % efter 90 dagar. Energibalansen är 
positiv redan vid 10 % ökning av metanproduktionen, men då extrusion använder el blir 
klimatpåverkan beroende på hur det faktiska elenergisystemet ser ut (Carlsson et al. 
2013). 

1.4.2 Samrötningsförsök i laboratorieskala med matavfall som del- eller 
huvudsubstrat 
Fernández et al. (2005) har i laboratorieförsök undersökt hur nedbrytningen av 
matavfall påverkas av olika hög belastning av fetter som delsubstrat. Som matavfall 
användes torrfoder för hundar som liknar sammansättningen för organisk fraktion av 
hushållsavfall, OFHA. Som vegetabiliskt fett användes kokosolja och som animaliskt 
fett användes ister. Ympen som användes kom från en fullskaleanläggning som rötade 
kommunalt fast avfall. Försöken gjordes under semi-kontinuerliga förhållanden. OLR 
för en stabil process bestämdes genom att stegvis öka belastningen från 0,55 – 2,57 kg 
VS/m3/dag och samtidigt följa VFA-koncentrationen. Inkörningen, endast med OFHA, 
resulterade i att den högsta organiska belastningen för stabil process var vid 0,97 kg 
VS/m3/dag. Vid inkörningen användes endast OFHA. Resultaten visar att det är möjligt 
att ha en så hög andel fett som 28 % av VS och ändå ha en väl fungerande 
nedbrytningsprocess med lika hög biogasproduktion som om det bara varit OFHA. 28 
% var dock den högsta andel fett som testades vilket gör att den övre gränsen är okänd. 
Rötning av fetthaltiga substrat kan leda till inhibering via LCFA, då dessa molekyler 
adsorberas på cellmembranen hos metanogena bakterier. Dock kan 
mikrofloran/slammet anpassa sig till höga halter av LCFA vilket också hände i studien 
under den stegvisa ökningen av fett även om en liten inhibering ändå kunde konstateras. 
En annat viktigt resultat var att när fettsammansättningen ändrades, från animaliskt till 
vegetabiliskt fett (med lika stor andel, 28 % VS), skedde ingen nämnvärd förändring av 
processen även fast fettsammansättningen är helt olika hos de två fettyperna. 
Nedbrytningsgraden för fetterna var 94 % (animaliskt) och 97 % (vegetabiliskt). Totalt 
sett vid samrötningen nedbröts 73 % av VS, det bildades 0,8 m3

 biogas/kg nedbrutet VS 
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och det var 58 % metan i biogasen. Detta ger att metanproduktionen var 339 ml CH4 g-1 
VS in i rötkammaren. Studien visar att samrötning av fett och OFHA varken ger några 
synergieffekter eller inhiberande effekter totalt sett i jämförelse med endast rötning av 
OFHA. 
Slakteriavfall är till sin natur svårt att bryta ner genom monorötning då dess höga 
innehåll av fetter och proteiner gör att processen lätt kollapsar till följd av ackumulation 
och efterföljande inhibering av ammoniak och LCFA. Däremot är rötning av 
slakteriavfall väldigt effektiv, om den lyckas, med nedbrytningsgrader på uppemot 90 % 
av COD, något som Cuetos et al. (2008) undersökte vid samrötning med OFHA. Ympen 
som användes kom från det staden Leóns avloppsreningsverk. Forskarna fann att efter 
en initialt hög uppehållstid (HRT) och låg organisk belastning (OLR) kunde sedan 
succesivt HRT sänkas och OLR öka tills det att stabila förhållanden nåddes med en 
HRT på 25 dagar och OLR på 5,4 kgVS m-3d-1. Vid den slutliga stabila processen var 
förhållandet mellan slakteriavfall och OFHA 30:70 och med en total nedbrytning av fett 
på 83 % och en biogasproduktion på i medeltal 0,75 m3

 per kg VS in i processen.  

Zhang et al. (2013) undersökte samrötning av kogödsel och matavfall med målet att 
hitta optimalt substratförhållande och maximal OLR. De använde sig både av satsvisa 
och semikontinuerliga rötningsförsök. Matavfallet kom från forskarnas universitets 
matsalskök och maldes till små partiklar (< 3mm). Ympen som användes bestod av 
anaerobiskt behandlat aktivt slam som blivit acklimatiserat under 14 månader i 
laboratoriet. C/N-kvoten för kogödsel och matavfall var 5,2 respektive 21,1. Resultaten 
visar på ett optimalt förhållande mellan matavfall och kogödsel på 2:1 och med en 
maximal OLR på 15 kgVS m-3

 d-1. C/N-kvoten för detta substratförhållande är 15,8 
vilket är i linje med andra forskares resultat för liknande substratblandningar fast vid 
aerob nedbrytning (Kumar et al. 2010). Metanproduktionen vid semikontinuerlig 
process var 0,317 m3

 kgVS-1
 d-1, vilket motsvarar en ökning med 55,2 % i jämförelse 

med om substraten rötats separat. Vid samma belastning och substratmix, fast satsvis 
rötning erhölls en metanproduktion på 0,388 m3/kgVS vilket var en ökning med 41,1 %. 
Här gav en semikontinuerlig rötningsprocess en metanproduktion på 82 % av 
motsvarande satsvisa rötningsprocess. Matavfall bryts generellt ner snabbt vilket ger en 
pH-sänkning när lättflyktiga organiska syror bildas i syrabildningssteget och är OLR 
hög kan ackumulering göra att pH sjunker så mycket att metanbildande bakterier 
hämmas och nedbrytningsprocessen saktar ner eller helt kollapsar. Kogödsel är istället 
av sådan art att syrabildningssteget frigör ammoniak i högre grad än VFA vilket ökar 
denna koncentration till möjligt inhiberande nivåer. Dock kunde forskarna konstatera att 
kogödselns ammoniak och matavfallets VFA samverkade på ett sådant sätt att 
samrötningen fick en tydligt buffrande kapacitet då höga koncentrationer av VFA inte 
gav den förväntade pH-sänkningen vilket medgav hög OLR med stabil drift. 
Även El-Mashad & Zhang (2010) undersökte samrötning mellan kogödsel och 
matavfall genom satsvis rötning, men tittade även på vad effekten blir om man skiljer på 
gödslets grova och fina del genom filtrering (screening). Ympen som användes kom 
från aktiva labbskaleförsök med kommunalt fast avfall. De fann att man förlorar ca 32 
% av energiinnehållet i gödslet om man filtrerar bort den grova delen innan rötning. 
Den samrötning som testades med 48 % matavfall och 52 % ofiltrerad gödsel gav en 
metanproduktion på 0,31 m3

 kgVS-1d-1
 med en HRT på 30 dagar. 90 % av gasen hade 

bildats efter 20 dagar. Med hjälp av första ordningens kinetik-beräkning kunde den 
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bästa VS-fördelningen mellan gödsel och matavfall identifieras och det var 2:3 vilket är 
i samma storleksordning som 1:2 som Zhang et al (2013) konstaterade. 
Ponsá et al. (2011) undersökte satsvis samrötning mellan OFHA och protein; OFHA 
och animaliskt fett; OFHA och vegetabilisk olja (VO) och OFHA och cellulosa. Ympen 
som användes kom från en fullskaleanläggning som rötade OFHA. Med förhållandet 
1:0,2 mellan OFHA och medsubstrat kunde flera intressanta slutsatser dras där 
framförallt VO stack ut som det mest lämpliga medsubstratet. Ultimate methane 
potential (UMP) (rötning pågick i 135 dagar) för OFHA +VO var 0,699 m3

 kgVS-1
 

vilket motsvarade en 82 % ökning i jämförelse med endast OFHA. Dock kan tilläggas 
att det tog längre tid (40 dagar) att uppnå 90 % av UMP i jämförelse med OFHA (15 
dagar). Även nedbrytning av det organiska materialet är högst och snabbast för 
samrötningen med VO, med en nedbrytning av total organic carbon, TOC, på 40 % 
efter 21 dagar. Vid samrötning av både VO och animaliskt fett med OFHA skedde en 
långtgående fettnedbrytning på 75-80 %. Enligt författarna kräver alla substrat utom VO 
en teknisk och ekonomisk utvärdering innan de kan appliceras då förvisso UMP stiger, 
men hastigheten är långsam och totala nedbrytningen av TOC inte förbättras vid 
samrötning. 

Cuetos et al. (2009) undersökte huruvida samrötning mellan OFHA och blod från 
industriell kycklingindustri var möjlig trots det höga kväveinnehållet i blodet. Ympen 
som användes kom från det staden Leóns avloppsreningsverk. De använde sig av ett 
förhållande mellan blod och OFHA på 1:2 och en HRT på 36 dagar. De fann att efter 
den nödvändiga anpassningen av mikrofloran i och med de höga ammoniumnivåer som 
blev kunde en stabil process uppnås. Meningen var att den låga C/N kvoten hos blodet 
(2,8) skulle kompenseras av den höga kvoten hos OFHA (32,1) som gav total C/N-kvot 
på 11,4 skulle resultera i att det annars svårrötade blodet skulle brytas ner relativt 
effektivt. Resultaten visar att vid satsvisa rötningsförsök och en OLR på 1,5 kgVS m-3

 d-

1
 kunde en metanproduktion på 0,33 m3

 kgVS-1
 uppnås och en total VS-reduktion på 81 

%. Dessa resultat bedömdes vara tillfredsställande med tanke på blodets, ur 
rötningssynpunkt, komplexa struktur. 

1.4.3 Samrötning i fullskaleanläggning med matavfall som del- eller 
huvudsubstrat 
I verkligheten uppnås sällan den metanproduktion som uppvisas i laboratorieförsök eller 
vad som teoretiskt sett ska kunna gå att producera. Detta kan dels bero på ekonomiska 
avväganden, inte ekonomiskt att ha en för lång rötningstid, men också tekniska 
svårigheter i form av otillfredsställande förbehandling. Biologiska aspekter som en för 
dålig näringssammansättning som t.ex. kan representeras av en suboptimal C/N-kvot i 
rötkammaren eller att inte allt organiskt material är tillgängligt för nedbrytning gör 
också att den teoretiska potentialen inte nås (Murto et al. 2013). 

Murto et al. (2013) undersökte fem av Sveriges 22 samrötningsanläggningar, varav tre 
av dem hade matavfall som huvudsubstrat. De fann bland annat att utrötningsgraden 
varierade mellan 45 % och 75 % som andel av VS in i rötkammaren. VS av 
torrsubstansen, TS, ligger normalt från 80 % och uppåt (Carlsson & Uldal 2009). Detta 
gör att en utrötningsgrad på 75 % är nästan maximalt för certifieringen SPCR 120 då 
denna kräver att biogödslet innehåller organiskt material motsvarande minst 20 % VS 
av TS (SP 2012).  
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Sammanställningen gav även att OLR låg på 2,1 - 3,2 kgVS m-3
 d-1, vilket är ett 

betydligt snävare intervall än vad som återfinns i laboratorieförsök. HRT låg på 20-36 
dygn vilket är i nivå med laboratorieförsök. Metanproduktionen 42 – 90 Nm3/ton 
mottaget substrat är svårt att korrelera mot laboratorieförsök då det i dessa sammanhang 
oftast är VS in i rötkammaren som mäts. 

Det finns få vetenskapliga studier av anläggningar i full skala där matavfall samrötas. 
Detta medför svårigheter att finna driftdata som kan jämföras med labbförsök, men 
också forskning som är bevisat applicerbart på nya fullskaleanläggningar. Ett sätt som 
inte är lika pålitligt som vetenskapliga artiklar, där vedertagna mätmetoder använts, är 
att utgå från information från anläggningarna själva vad gäller substratmix, behandlad 
substratmängd och producerad mängd biogas. Detta kan sedan jämföras med resultaten 
från satsvisa rötningsförsök från Substrathandboken. Det begränsade antalet 
anläggningar som har substrat som överensstämmer med Substrathandboken gör att 
Tabell 6 endast innehåller två anläggningar.  

Tabell 6. Jämförelse mellan fullskaleanläggningar och summation av satsvisa utrötningsförsök. 

Anläggning Substratmix Verklig 
produktion 
[MWh] 

Teoretisk 
produktion 
[MWh] 

Verklig/teoretisk 
[%] 

Västerås Vallgröda, matavfall, 
fettavskiljarslam 

15 400a 23 229 66 

Uppsala, 
Kungsängen 

Slakteriavfall, 
matavfall 

28 400b 37 291 76 

a(Jarvis 2012)  
b(Uppsala Vatten och Avfall AB 2014)  

I princip ska metanproduktionen i ett labbförsök med en totalomblandad kontinuerlig 
rötningsprocess vara jämförbar med metanproduktionen i en fullskaleanläggning som är 
kontinuerlig och totalomblandad om samma OLR och samma substrat används. En 
viktig skillnad är dock att den mikroflora som bryter ned materialet i labbförsöket 
kommer från en ymp som i regel är från en biogasanläggning med annan substratmix. 
Mikrofloran anpassar sig till sin omgivning, men detta tar längre tid än labbförsöken i 
vanliga fall varar (del Pilar Castillo et al. 2013). Kontinuerliga totalomblandade 
rötningsprocesser kan, enligt erfarenhet hos JTI, komma upp i en specifik 
metanproduktion motsvarande 70-87 % av motsvarande satsvisa rötningsförsök (del 
Pilar Castillo et al. 2013).  

1.4.3.1 Svårigheter vid forskning på biogasproduktion i full skala 
Det saknas idag fungerande on-linemätmetoder för biogasanläggningar eftersom det är 
en aggressiv miljö med korrosion och slitage i rötningskamrar och bufferttankar. Detta 
medför svårigheter i övervakningsarbetet för driftpersonal vilket tenderar att göra att 
anläggningen körs suboptimalt för att minimera risken för bland annat skumning. Vid 
en störning av sådant slag minskar behandlingskapaciteten och det kan dröja flera 
månader innan stabil drift uppnås igen (Nordberg et al. 2010). Dessa 
övervakningsproblem finns likafullt vid provkörningar med nya substratmixer eller 
andra förändringar av driften i forskningssyfte.  
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Det kan vara svårt att finna substratmängder i tillräcklig omfattning, något som hände i 
ett fullskaleförsök vid en av Sveriges minsta biogasanläggningar vid 
Naturbruksgymnasiet Sötåsen (Olsson et al. 2014). Även för en liten anläggning 
behöver försök fortgå under en längre tid för att kunna utvärdera och se potentiella 
ackumulationsproblem, eventuell svämtäckesbildning och förhoppningsvis en 
anpassning av mikrofloran till nya substratmixen.  
Substraten som rötas är i regel avfall och därmed varierar mängden beroende på yttre 
faktorer som t.ex. konjunkturläget och driftsäkerheten i produktionsanläggningen som 
skapar avfallet. Det senare påverkar också substrategenskaperna vilket även 
nederbördsmängden kan göra för flytgödsel. Även konkurrens om substrat från t.ex. 
förbränningsanläggningar påverkar substrattillgången (Holgersson et al. 2011).  

1.4.4 Sammanfattning av forskningsöversynen 
Den vetenskapliga litteraturen tillsammans med rapporter från diverse svenska 
institutioner visar att samrötning med matavfall är ett populärt forskningsområde. Fler 
resultat i litteraturstudien härstammar från laboratoriemiljö än fullskaleanläggningar, 
något som påverkar möjligheten att direkt använda resultaten vid bedömning av 
metanproduktionen från nya substratmixer vid MB. Dessutom visar översynen att det 
finns förbättringspotential av försöksmetoderna i laboratoriet om målsättningen är att 
använda metoder som efterliknar fullskaleanläggningar.  

En rötningsmetod som är mer anpassad till de förhållanden som faktiskt råder i svenska 
samrötningsanläggningar har dessa grundförutsättningar: 

• Kontinuerlig eller semikontinuerlig rötningsprocess som är totalomblandad 
• Användning av ymp från en rötningsprocess med liknande substratmix 
• Organisk belastning på 2,1-3,6 kgVS m-3d-1 

Fett ger högst metanutbyte följt av slakteriavfall när lämpliga medsubstrat till matavfall 
i laboratorieförsök ska identifieras. Hur stor andel fett som maximalt kan rötas 
tillsammans med matavfall är dock inte undersökt. Fettavskiljarslam är en relativt 
vanlig fraktion i fullskaleanläggningar, men förekommer i liten mängd, medan 
slakteriavfall kan vara en större delmängd i de anläggningar som rötar sådant. 

Slakteriavfall kan bestå av olika delar vilket gör substratet osäkert att karakterisera som 
i sin tur ökar osäkerheten i mätdata från en anläggning i Tabell 6. Framförallt var det 
substrat benämnt som avfall från livsmedelsindustri som försvårade jämförelser mellan 
fullskaleanläggningar och därmed begränsade urvalet. Nya substrat som behöver 
undersökas mer ur samrötningssynpunkt med matavfall är lignocellulosarika substrat 
som idag inte är kommersiellt intressanta, men som i en värld med begränsade resurser 
kan behövas för att framställa drivmedel till fordon. Dessa substrat skulle kunna vara 
rester från skogsindustrin, energigrödor, skörderester från lantbruket eller uttjänta fibrer 
från pappersåtervinning. Kan effektiva förbehandlingsmetoder användas skulle denna 
typ av substrat med hög C/N-kvot vara väldigt lämplig för att höja den totala C/N-
kvoten i substratmixer när substrat som slakteriavfall och gödsel rötas.  

En tillgänglig objektiv koppling mellan laboratorieförsök och fullskaleanläggningar 
lyser idag med sin frånvaro i den vetenskapliga litteraturen. Detta kan säkert förklaras 
med den komplexa natur som råder kring rötningsrocessen och att tekniken för framför 
allt samrötningsanläggningar är relativt ung. Dessutom kompliceras 
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informationsinsamling av att anläggningarna på grund av möjliga konkurrensnackdelar 
är rädda att ge ut för mycket information om den egna rötningsprocessen. Detta medför 
att vid projektering av en ny anläggning eller som i detta fall, undersökning av nya 
substratmixer, blir en hänvisad till litteratur som Substrathandboken vars resultat 
baseras på icke jämförbara laboratorieförsök. För en mer korrekt bild av 
metanproduktionen bör resultaten från Substrathandboken minskas till den 
erfarenhetsbaserade nivån 70-87 % om en ska tro svenska forskare i fältet.  

Extrusion gav tvetydiga resultat i litteraturen så där behövs mer forskning. Extrusionens 
påverkan på svämtäckesbildning och totalomblandning är visar potential, men är svåra 
parametrar i och med de bristande onlinemätmetoderna som idag finns på området. 
NMMO som förbehandlingsmetod visar också potential då det skulle kunna användas 
både på ströfraktionen hos stallgödsel och på vall, men än saknas försök i full skala.  

1.5 Rötrestens spridningsbarhet 

Förutom växtnäringsämnen innehåller rötresten ämnen som är direkt olämpliga att 
sprida på åkermark för livsmedelsproduktion om detta funnits i ingående substrat. 
Avloppsslam kan innehålla för höga halter av bland annat tungmetaller och 
läkemedelsrester vilket gör detta substrat problematiskt att sprida på åkermark (LRF 
2010). Eftersom avsättningen av rötrest är minst lika viktig för den totala ekonomin som 
tillgången till substrat och marknaden för gasen, innebär det att det är viktigt att känna 
till konsekvenserna av substratmixen för spridningsmöjligheterna av rötresten (Forsberg 
2011). 

Olika aktörer och certifieringar på den svenska livsmedelsmarknaden har olika riktlinjer 
för spridning av restprodukten från rötningsanläggningar. LRF rekommenderar endast 
spridning av REVAQ-certifierat avloppsslam vid livsmedelsproduktion, men har inga 
restriktioner kring spridning av rötrest (LRF 2010). Svenskt Sigill tillåter idag 
certifierad rötrest enligt SPCR 120, men inget som helst avloppsslam (Svenskt Sigill 
2012).  

För att rötresten ska kunna spridas på certifierad EU-ekologisk jordbruksmark får inte 
substratmixen innehålla stallgödsel från industrijordbruk vilket definieras som 
”konventionell gödsel från slaktsvin, burhöns, pälsdjur och nöt i spaltgolvsboxar. Du får 
inte heller använda gödsel från slaktkycklingar och andra slaktfåglar. Det är dock tillåtet 
med stallgödsel från integrerad produktion av nötkreatur där ungdjur går på spalt. Det är 
också tillåtet med gödsel från slaktsvinsbesättningar med ströbädd i storboxsystem.” 
Gödsel från djur i bur och från genmodifierade djur får inte heller ingå i substratmixen 
(Ögren 2015). KRAV har samma regler som EU-ekologiskt med tillägget att gödsel från 
djur som får GMO-foder som kan innehålla grobart material inte är tillåtet i 
substratmixen. 
Det animaliska avfall som tillåts som substrat enligt SPCR 120 är animaliska 
biprodukter klassat som lägsta riskklass i ABP-lagstiftningen (kategori 3). Dessutom är 
naturgödsel, mag- och tarmsystemet samt dess innehåll, mjölk, mjölkbaserade 
produkter, råmjölk, ägg och äggprodukter samt fisk (vattenlevande djur i allmänhet) 
godkänt som substrat, trots att dessa återfinns i en annan riskklass (kategori 2). KRAV 
och EU-ekologiskt tillåter samma delar av djuren som SPCR 120, men det får bara 
komma från djur som det även tillåts stallgödsel från. 
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Både KRAV och certifieringen EU-ekologiskt kräver att om en blandning av tillåtet och 
otillåtet slakteriavfall/gödsel används i substratmixen måste den otillåtna andelen räknas 
bort och kan inte användas i ekologisk produktion. Om en sådan blandning förekommer 
måste minst 5 % av den totala substratmängden på volyms- och årsbasis komma från 
ekologisk produktion (KRAV ekonomisk förening 2014).  

Varken KRAV, EU-ekologisk eller SPCR 120 tillåter avloppsslam eller mänsklig 
avföring som del av substratmixen.  
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2 Metod 

2.1 Substratkartläggning  

En utveckling av substratmixen vid MB förutsätter att det finns tillgång på nya substrat i 
regionen runt anläggningen. Utifrån det faktum att MB är på väg att certifieras enligt 
SPCR 120 kunde en naturlig avgränsning mellan vad som är lämpliga och inte lämpliga 
substrat göras. Detta gjorde att endast substrat som kommer från ”livsmedel- eller 
foderkedjan” kunde sägas vara lämpliga. På det sättet utgick t.ex. bioslammet från 
Skoghalls kartongbruk som lämpligt substrat. 
Substrat kan delas in i två grupper, jordbruksprodukter och avfall. Utifrån 
forskningsöversynen kan lämpliga jordbruksprodukter identifieras och sedan utvärderas 
utifrån tillgänglighet och kostnadsbild. Av de substrat som MB rötar idag bedöms 
vallgröda vara en jordbruksprodukt medan matavfall, fettavskiljarslam och gödsel 
bedöms vara avfall. 

En kartläggning gjordes genom att samla in information från avfallsproducenter med 
avseende på: 

• Avfallstyp 
• Anläggningens lokalisering 
• Volym eller vikt per tömning [m3,ton] 
• Total årlig volym/vikt [m3,ton] 
• Hur avfallshanteringen ser ut idag 

Utifrån denna information kunde följande beräknas: 

• Maximal tömningskostnad 
• Maximal mottagningsavgift för att täcka transport 
• Uppskattning av metanproduktionen per tömning 

Tömningskostnaden baseras på en beräkningsmetod använd av Holgersson et al. (2011). 
Timkostnaden är 850 kr där allt är inkluderat, lastbilen antas köra med tomma returer, 
lastningstiden är 10 min och 30 min går åt till att göra rent lastbilen. 

Metanproduktionen från enskilda avfallstyper baseras på monorötningsförsök, där 
majoriteten kommer från Substrathandboken. Denna rapport bygger till stor del på 
resultat i andra studier. Detta ger inte den korrekta metanproduktionen i en 
samrötningskontext, men indikerar en ungefärlig nivå att utgå från. Samrötning kan ge 
högre metanproduktion samtidigt som nedbrytningsgraden bli beroende av 
uppehållstiden i rötkammaren. 

Metanproduktion från fettavskiljarslam baseras på en TS-halt på 4 % och en VS-halt på 
95 %. Den totala fettnedbrytningsgraden valdes till 75 %, något som Ponsá et al. (2011) 
uppnådde i ett samrötningsförsök med fett och matavfall. Detta utgår från att 
fettavskiljarslam endast är fett. Tömningsvolymen för fettavskiljarslam baseras på en 
faktura från Värmlandschark där volymen specificerades. 
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Slakteriavfall har bedömts innehålla 1/2 rötningsbar andel vilket baseras på uppgifter 
från Närke slakteri. Densitet och fyllnadsgrad har baserats på muntlig information från 
Tranhems gård och ger att 11 m3 container innehåller 7 700 kg, vilket ger 0,7 ton/m3 
lagringsvolym. För charkuterirester används samma densitet som för slakteriavfall, men 
att det endast är 1/3 som är rötningsbart då det producerade avfallet består mestadels av 
talg och ben.  
Information om vilka aktörer i den aktuella regionen som producerar biologiskt avfall 
baseras till största del på information från Livsmedelsverket som bistått med 
information om anläggningar de har tillsyn på. Utöver det har kunskap om vilka 
anläggningar som finns hittats m.h.a. internet, men också efter dialog med aktörer inom 
avfallsområdet.  

2.1.1 Teoretisk metanproduktion utifrån substratprover 
Den teoretiska metanproduktionen från livsmedelsindustriellt avfall kan beräknas 
utifrån bedömt rimligt protein-, kolhydrat- och fettinnehåll i avfallet. Utöver det behövs 
kunskap om askhalt och torrhalt för att även kunna beräkna den specifika 
metanproduktionen. 
Utifrån Buswells ekvation (1) kan molförhållandet mellan en generell protein-, 
kolhydrat, och fettmolekyl och bildad koldioxid och metan bestämmas. Även mängden 
bildad vätesulfid och ammoniak kan beräknas. 

 (1) 

Beståndsdelarna i substraten förenklas till molekylerna 

• protein =  
• kolhydrat =  
• fett =  

Med hjälp av molmassan för respektive molekyl kan mängden bildad metan i 
nedbrytningsprocessen beräknas. Detta ger att 1 g protein, 1 g kolhydrat och 1 g fett 
bildar 0,50, 0,38 respektive 1,04 l CH4 vid fullständig nedbrytning i rötningsprocessen.  

TS bestäms genom att väga ett prov i en aluminiumform, torka det i en torkugn vid 103 
°C i 24 tim, väga igen. Se ekvation 2. I Figur 22 kan aluminiumformar med prov 
inställda i torkugn observeras. 

 (2) 
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Figur 22. Blöta substratprover av korvrester (till 
höger) och grötgränsprodukt (till vänster) 

 
Figur 23. Askan som är kvar efter VS-bortgång i 
ugn vid 550 °C i 20 min. Charkuterislam (övre 
raden) och korvrester. 

VS-halten bestäms genom att det torra TS-provet läggs i en ugn värmd till 550 °C i 20 
min och sedan väga hur mycket aska som finns kvar. Figur 23 visar hur askan kan se ut 
efter tiden i ugnen. Den substans som avgått i ugnen är VS vilket är den delmängd av 
TS som är organiskt och teoretiskt sett skulle kunna brytas ned i rötningsprocessen. 
Dubbelprov med medelvärdesbildning görs varje gång. Ekvation 3 beskriver VS av TS. 

 (3) 

Allt VS bryts inte ned i rötningsprocessen. Det intervall på nedbrytningsgraden som 
används i denna studie (för förutsägelser om metanproduktionen), 45-75 %, är det som 
råder i svenska samrötningsanläggningar enligt forskningsöversynen.  
Substratprover togs från anläggningarna Atria, Orkla Kumla och Värmlandschark varav 
Atria och Orkla Kumla åskådliggörs i Figur 22. TS och VS av TS för tagna 
substratprover åskådliggörs i Tabell 7 tillsammans med näringsinnehåll som ligger till 
grund för den teoretiska metanproduktionen. 

Tabell 7. TS-, och VS-halt samt näringsinnehåll hos tre substratprover. 

Substrat från anläggning TS [%] VS av TS [%] Näringsinnehåll [% av VS]  

Atria 28,6 92,1 Fett 46, protein 41, kolhydrat 13a 

Orkla Foods Kumla 16,6 97,6 Fett 13, protein 15, kolhydrat 
72b 

Värmlandschark 14,8 92,1 - 
aMedelvärde av näringsinnehållet för grillkorv och hamburgare (Livsmedelsverket 2015)  
bNäringsinnehåll Risgröt (Orkla Foods 2014)  

Risifrutti som avfallet från Orkla Foods Örebro får representeras av har ett 
näringsinnehåll av fett, protein och kolhydrater på 4 g, 3 g respektive 19 g per 100 g 
(Risifrutti 2015). Resterande innehåll antas vara vatten (0 % askhalt) vilket ger en TS på 
26 % VS av TS på 100 %. Mängden förpackningsmaterial beräknades genom att ett 
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risifruttitråg av standardtyp vägdes och gav att 12 förpackningar ger 114 g kartong 
vilket är 9,5 g per förpackning. Ett stickprov av Havrefrutti gav 160 g substrat, 17 g 
plast och 2 g aluminiumfolie. Totalt ger detta 15 % förpackningsmaterial för denna typ 
av avfall. 

2.2 Rötningsförsök i laboratorium 

2.2.1 Val av substratmixer för rötning 
De substratmixer som jämförs i rötningsförsöket bör vara signifikant olika för att några 
tydliga slutsatser ska kunna dras. Efter samråd med MB framkom en önskan om att 
jämföra den dimensionerade substratmixen med en ny, marknadsanpassad, substratmix. 
Namnet kommer sig av att dagens marknadsläge gjort det viktigare, ur ekonomisk 
synvinkel, för MB att minska sina rörliga kostnader än att maximera sin 
metanproduktion. Denna nya substratmix har en tydligt förändrad sammansättning 
vilket med fördel kan undersökas i laboratorieförsök innan den appliceras i full skala för 
att på så vis kunna förutsäga metanproduktionsförändring och processtabilitet.  

2.2.2 Rötningsanläggningens utformning 
Rötningstankarna som användes för laboratorieförsöket kan åskådas i Figur 25. Fyra 
rötningstankar (två per substratmix) användes, vars volym uppskattningsvis är 15 liter. 
Utloppet justeras så att ca 9 liter effektiv volym används som rötningsvolym och 
resterande volym blir då ett gaslager. Gasen leds via slangar till uppsamlingspåsar á 5 
liter. Tankarna står på värmeplattor som regleras med hjälp av temperaturgivare och 
datorstyrning. Temperaturen hålls vid 35 °C. En kontinuerlig omblandning sker med 
rotorblad enligt Figur 24 och en hastighet på 22 rpm.  

 
Figur 24. Omblandning i tankreaktorerna sker med detta rotorblad som har ungefär samma diameter som 
tankreaktorn. 

Genom att undersöka VS-halten i toppen och botten av rötningsvolymen vid försökets 
slut kan slutsatser dras kring huruvida om reaktorn är totalomblandad eller inte. I Figur 
25 kan rötningstankens uppställning och ingående delar observeras. 
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Figur 25. I mitten är rötningstanken med ett isoleringslager av svart neopren med en tjocklek på 1 cm. A 
är en gasuppsamlingspåse för producerad biogas. B är en kulventil som ger möjlighet att föra in nytt 
substrat med plastsprutan C. D är temperaturgivaren som är kopplad till datorstyrningen av värmeplattan 
E. F är utloppet för överskottsslam vars slang är upphöjd (till vänster utanför bild) för att styra 
reaktortankens aktiva volym. 

2.2.3 Rötningsanläggningens igångsättning och driftmetod 
Fem dagar innan rötningsförsökets början hämtades 38 liter ymp från MB. Under denna 
tid stod dunkarna med ympen i ett värmeskåp vid 35 °C med lätt avskruvat lock för att 
de mesofila bakterierna ska ha rätt temperatur och för att eventuellt substrat som finns 
kvar i ympen ska kunna brytas ned och bildat metan lämna dunken. På detta sätt finns 
endast en aktiv mikroflora i ympen vid rötningsförsökets början.  
Varje rötningstank fick på uppstartsdagen 9 liter ymp. Ympens TS, VS av TS, VFA och 
pH bestämdes inte vid detta tillfälle utan data från MB användes. Medelvärden från 
prov tagna en vecka före och en vecka efter det aktuella ymputtaget gav resultat som 
återges i Tabell 8 tillsammans med TS och VS av TS för de substrat som används i 
rötningsförsöket. Värdet för VFA kommer från mätningar vid MB och har fåtts med 
likadana analysrör från Hach som använts i den aktuella studien, men det filter som 
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använts vid filtreringen släpper igenom större partiklar. Partikelretentionen för det filter 
som MB använder ligger på 5-13 µm. 
Tabell 8. TS- och VS-halter hos substrat och ymp samt VFA och pH för ympen. 

Substrat Ursprung TS [%] VS av TS [%] pH VFA 
[mg/l] 

Ymp/rötslam MB 4,191 72,701 7,451 6021 

Matavfall MB 14,61 88,2 - - 

Vallgröda MB 56,79/25,9/28,032 91,2/91,6/92,82 - - 

Nötflytgödsel MB 7,06/6,532 78,7/78,32 - - 

Fettavskiljarslam Fettavskiljare vid 
Karlstads universitet 

15,09 98,8 - - 

1Data från MB 
2Flera uttagstillfällen av substrat på grund av för små volymer 

Hygienisering sker vid MB efter substratbufferttanken där redan flytgödsel och 
matavfall har blandats. Detta gör att egen hygienisering blir nödvändig om annan 
fördelning mellan flytgödsel och matavfall skall rötas i laboratoriet än vid MB. På 
grund av svårigheter att hitta värmeskåp á 70 °C har istället en hygieniseringsprocess 
med 55 °C >10 h praktiserats, även om den skiljer sig från den som praktiseras vid MB. 
Denna hygieniseringsprocess har godkänts vid minst en anläggning i Sverige och bör 
därför uppnå likvärdig förändring av substraten som den hygieniseringsprocess med 70 
°C (Henriksson et al. 2015).  

2.2.4 Kontinuerlig provtagning 
Under försökets gång mättes dagligen producerad biogasvolym genom tömning av 
gasuppsamlingspåsar med gastät glasspruta á 100 ml. För att bestämma metanhalten 
togs dagligen 0,5 ml ur gaspåsarna med en gastät 1 ml-spruta av märket Hamilton. 
Gasen analyserades i en gaskromatograf med flamjoniseringsdetektor (GC-FID) av 
märket Clarus 480 med opolär kapillärkolonn (J&W Scientific, Elite-5, 30 m x 0,25 mm 
x 0,25 µm). Temperaturinställningarna var 40 ºC ugn, 50 ºC injektor och 150 ºC 
detektor. Som bärgas användes helium med 7 psi.  
Genom att utföra ett t-test med 5 % signifikansnivå kunde skillnaden i metanproduktion 
mellan substratmixerna verifieras eller förkastas. 
Kalibreringskurvor för gaskromatografens metanhaltsmätning skapades kontinuerligt 
med hjälp av mätningar med kalibreringsgas. En känslighetsanalys över 
kalibreringskurvornas inverkan på metanhalten genomfördes. 

Processtabiliteten följs genom kontinuerlig mätning av pH, koncentrationen VFA och 
totalalkaliniteten.  

VFA mättes var tredje dag från och med dag 15 genom filtrering av rötslam med 
glasfiberfilter av grad GF/A (partikelretention 1,6 µm) och efterföljande 
analysförfarande med Hach-rör. Prov togs ut från reaktorn innan tillförsel av nytt 
substrat. Mätning av pH utfördes vid samma tillfälle som VFA. 
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Bestämning av alkalinitet genom titrering ned till pH 4 gjordes ca var tredje dag från 
och med dag 16. Dock togs endast prov ut på korrekt dag, medan själva titreringen 
genomfördes under de fyra sista dagarna av försöksperioden. Med hjälp av ekvation 4 
kan totalalkaliniteten beräknas. Vid stabil drift ligger normalt TA på 5 000 – 20 000 mg 
HCO3 per liter (Avfall Sverige 2009).  

  (4) 

a = ml saltsyra tillsatt 
M = saltsyrans molaritet  
61 = 61 mg vätekarbonat per liter = 1 milliekvivalent per liter 
f = utspädningsfaktor (om provmängden är 50 ml blir utspädningsfaktorn 20 för att få 
enheten per liter) 
k = 1,25 (korrigeringsfaktor som justerar för att endast 80 % av salterna deltar i 
reaktionen) 

2.2.5 Rötningsanläggningens driftförhållanden 
För att få relevanta resultat från rötningsförsöket har det funnits en strävan att få 
driftförhållandena i rötningsförsöket att efterlikna de vid MB. Att använda ymp och 
substrat från MB och att köra processen semikontinuerligt ger god jämförbarhet, men på 
grund av gasuppsamlingspåsarnas storlek, 5 liter, blir det orimligt att ha en organisk 
belastning i nivå med MB då påsarna i det läget behövts tömmas flera gånger per dag. 
Istället har en organisk belastning på 1,11 kg VS/dag/m3 rötkammarvolym praktiserats 
vilket motsvarar 10 g VS per dag om rötkammarvolymen är 9 liter. Vid rötningsförsöket 
har både den dimensionerade och marknadsanpassade rötningsförsöken samma 
organiska belastning även om de i verkligheten skiljer sig åt (3,5 och 1,8 kg 
VS/dag/m3). 
I Tabell 9 kan VS-belastningen för de olika substratmixerna observeras. Blandningarna 
späds med destillerat vatten så att rötningstankarna matas med 4,5 dl per dag vilket ger 
en HRT på 20 dagar.  

Tabell 9. Fördelningen av de 10 g VS som de fyra tankreaktorerna (två reaktorer per substratmix) matas 
med dagligen. 

Substrat Dimensionerad substratmix  
[g VS/dag] 

Marknadsanpassad substratmix 
[g VS/dag] 

Matavfall 3,8 7,3 

Nötflytgödsel 1,9 1,4 

Vallgröda 4,2 1,2 

Fettavskiljarslam 0,1 0,15 

Med den metanproduktion som MB har idag, 280 Nm3 metan/dag/ton VS in i 
rötkamrarna, skulle ovanstående driftförhållanden ge 2,8 liter metan/dag under 
rötningsförsöket. Denna jämförelse gör dock ingen skillnad på vad VS består av utan 
bara på mängden VS in i rötkammaren.  Rötning av 1 g fett och 1 g kolhydrater är båda 
rötning av 1 g VS, men de ger olika mängd metan. En bättre uppskattning av skillnaden 
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i metanproduktionen mellan substratmixerna fås om en jämförelse med 
Substrathandboken görs. Den dimensionerade substratmixen kan enligt 
Substrathandboken ge 3,5 liter metan per dag medan den marknadsanpassade 
substratmixen kan ge 4,2 liter metan per dag. Detta är 25 % respektive 50 % mer än vad 
MB får ut idag i sin rötningsprocess. Dessa metanproduktionsnivåer tar inte hänsyn till 
samrötningseffekter. 

2.2.6 Rötningsförsökets slut 
Rötningsförsöket avslutas när en tillräckligt stor andel av ympen har bytts ut mot en nytt 
rötslam och detta kan sägas ha egenskaper som helt beror på vad som förts in i reaktorn 
under försökets gång. Koncentrationen av ymp minskar exponentiellt då mängden ymp 
som förs ut ur rötkammaren minskar i takt med att koncentrationen minskar. Om 
ursprungsvolymen ymp är 9 liter och den aktiva rötkammarvolymen antas vara 
densamma samtidigt som det varje dag kommer in 0,45 liter substrat och därmed förs ut 
0,45 liter rötslam blir koncentrationen rötslam enligt ekvation 5. 

 (5)
 

där I går från 0 till 38 och J från 1 till 39. Cympdag är koncentrationen ymp, som vid I = 0 
är 100 %.  
Detta ger att vid dag 39 är koncentrationen ymp nere i 0,14 vilket bedöms vara 
tillräckligt för att resultaten av en rötrestanalys ska vara relevanta.  
En halv liter rötrest från varje reaktor togs ut efter försökets slut och blandades så att en 
liter från varje substratmix skickades till Eurofins för analys. 
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3 Resultat 

Möjligheten att utveckla substratmixen vid MB har undersökts med två olika 
utgångspunkter. Den ena har riktat in sig på vad som teoretiskt är möjligt att röta vid 
MB när viss geografisk avgränsning gjorts och den andra bygger på rötningsförsök i 
labbskala med en förändrad substratmix. 

Substratkartläggningen i Tabell 10 visar på en total ny rötningsbar vikt om ca 5 900 ton 
per år, inklusive ca 100 ton icke rötningsbart förpackningsmaterial som MB kan ta 
betalt för att ta emot. Anläggningar som idag skickar sitt avfall för rötning i Örebro och 
som dessutom har kortare avstånd dit än till MB har inte tagits med i Tabell 10. Dessa 
återfinns dock i den totala sammanställningen över anläggningar i Bilaga 1. 
Rötningsförsöket visar att det är möjligt att öka andelen matavfall på bekostnad av 
gödsel och vallgröda och ändå få en ökad metanproduktion per införd mängd VS. Det 
finns osäkra tendenser att alkaliniteten minskar vid en ändring av substratmixen även 
om ingen ackumulation av VFA kunde observeras. 

3.1 Substratkartläggningen 

Förutom vallgröda, som MB rötar idag, har endast en till jordbruksprodukt bedömts 
rimlig att röta och därmed undersökts närmare och det är halm. Efter kontakt med 
lantbrukare kunde detta substrat dock avfärdas då den idag används som antingen 
strömedel vid djurhållning eller som bränsle till värmeproduktion. 
En sammanställning över de identifierade anläggningarna som producerar biologiskt 
avfall som är möjligt att röta vid MB återfinns i Tabell 10. Förutom information om 
substrattyp, metanproduktion och tömningsvolym finns även en framräknad maximal 
mottagningsavgift som är maximal just för att den utgår från tomma returer och ingen 
som helst samlastning med andra aktörer – något som skulle kunna minska på avgiften 
om den enbart skall täcka transportkostnader. Kartläggningen gör inte anspråk på att 
vara komplett, men de avfallsproducenter som inte finns med skapar sannolikt en 
försumbar avfallsvolym i förhållande till den totala årsvisa rötningsvolymen vid MB.
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Tabell 10. Sammanställning över anläggningar som producerar avfall lämpligt för rötning vid MB. 

Aktör Avfallstyp Årlig 
vikt 
[ton/år] 

Tömningsvikt/-
volym 

Maximal 
tömningskostnad 
[kr] 

Maximal 
mottagningsavgift 
[kr/ton] 

Metanproduktion 
per tömning 
[MWh] 

Hantering idag 

Tranhem Slakteriavfall 69 11 m3 2 040 265 4,4-8,3* Konvex – förbränning 
Sörgården Slakteriavfall 15 1 m3 1 445 2 064 0,4-0,8* Konvex – förbränning 
Hygns vilt Slakteriavfall 10 11 m3 1 700 221 4,4-8,3* Konvex – förbränning 
Bergslagsdelikatesser Charkuterirester 8 1 m3 2 493 3 562 0,4-0,8* Konvex – förbränning 
Lindås lamm Slakteriavfall 9 1 m3 1 955 2 793 0,4-0,8* Konvex – förbränning 
Kils slakteri Styckningsavfall 45a 11 m3 2 267 294 4,4-8,3* Konvex – förbränning 
Travarbo vilt Slakteriavfall 4 1 m3 2 493 3 562 0,4-0,8* Konvex – förbränning 
Tjurskallen Charkuterirester 3 1 m3 2 153 3 076 0,4-0,8* Konvex – förbränning 
Närke slakteri Slakteriavfall 875 11 m3 1 927 250 4,4-8,3* Konvex – förbränning 
Atria Köttrester 750 10 ton 2 153 215 4,6-7,6b Linköping – biogas 
Lillängens fiskrökeri Fiskrester 13 0,5 m3 2 040 5 828 1,9c Ragnsellsd 

Gustava Lax Fiskrester 35 10 ton 3 485 349 13,7c Borås – biogas 
Värmlandschark Charkuterislam 156 16 m3 1 757 110 17,8 MEWABk 

Karlstads kommun Fettavskiljarslam 2 044 16 m3 1 757e 110 4,7 MEWABk 

Orkla Kumla Grötf, sylt m.m. 1 200 30g ton 2 040 68 9,4-15,7b Förhandlingar pågår 
Orkla Örebro ”Damm”, risifrutti 104h 30g ton 1 643 55 14,8-24,6b Förhandlingar pågår 
Delmat Hällefors Färdigmat 112 30g ton 2 068 69 - Lindefrakti 

Barilla Filipstad ”Damm” 500 30 ton 1 898 63 55,7j Stena – biogas Örebro 
Värmlands brygghus Dravavfall 25 1 m3 1 105 1 105 0,8 Bonde hämtar gratis 
*Antar data för mag/tarm med TS mellan 16 och 30 %   fFylls på fat á 250 liter samt i plastförpackningar  
aEnligt uppgift bedömdes 1/3 av producerat avfall vara talg som kan rötas  gLastbilsflakets möjliga vikt 
bUtifrån teoretisk metanproduktion och utrötningsgrad 45-75% av VS.  hFörpackade livsmedel ca 60 % av årsvikten 
cSubstrathandbok för biogasproduktion (Carlsson et al. 2009)   iTroligen förbränning då de inte hade bra kunskap i ämnet 
dBetalar 880 kr/ton idag och osäkert var det hamnar   jAntagit metanproduktion som bröd (Carlsson et al. 2009) 
eUppskattat avstånd även om inhämtning sker på många platser kFöretag som komposterar slammet 
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Den sammanlagda metanproduktionen från alla substrat i Tabell 10 är 3,6 GWh. En 
metanproduktionsökning vid MB i den storleksordningen är möjlig om inget substrat 
som idag behandlas byts ut. 

Konvex är ett företag som med hjälp av åkeriet Svensk Lantbrukstjänst AB samlar in 
animaliska och vegetabiliska biprodukter. Avfallet behandlas med syra för att sänka pH 
till 4 och då dödas jästbakterier, vilket möjliggör lagring. Massorna går sedan vidare till 
i första hand förbränning i värmeverk2. Nästan allt slakteriavfall i denna studie går till 
behandling hos Konvex då det inte finns några alternativ enligt de aktörer som 
kontaktats. Konvex har sin anläggning vid samma industriområde som MB. De som 
skapar avfallet får betala 2-4 tkr per ton för att få det bortforslat. Konvex får i sin tur 
betala en mottagningsavgift till värmeverken när avfallet går vidare dit. 

Rötningsbart slakteriavfall och charkuterirester inklusive köttrester från Atria summeras 
till 1 753 ton/år från 10 olika aktörer. Om mottagningsavgiften som MB tar ut endast 
skall täcka transportkostnaderna ger detta aktörer med containrar á 11 m3 (4 st) en 
behandlingskostnad på 221 - 294 kr/ton. De aktörerna med kärl á 1 m3 (5 st) har istället 
en kostnad på 2 064 - 3 562 kr/ton.  
Atria i Sköllersta producerar hamburgare och korv till bl.a. Sibylla. De levererar idag 
sitt avfall, ca 750 ton/år, till en biogasanläggning i Linköping med pump-/suglastbil. 
Transportavståndet till Linköping är ca dubbelt så långt som till MB. I Figur 26 kan en 
bild på Atrias avfallstank á ca 10 m3 observeras tillsammans med ett stickprov på hur 
substansen i tanken ser ut. Köttresterna från korv- och hamburgartillverkningen mals till 
en storlek som möjliggör tömning med sugbil. Avfallet måste hygieniseras innan 
rötning. Dessutom måste djurhållningen klarläggas för att veta huruvida om biogödseln 
kan spridas på ekologiskt certifierade lantbruk eller om detta nya substrat innebär att 
andelen godkänd rötrest minskar. Metanproduktionen baseras på ett 
medelnäringsinnehåll av grillkorv och hamburgare, valt TS på 15 % för att kunna vara 
pumpbart samt VS av TS utifrån provtagning vid Atria. 

 
Figur 26. Till vänster är Atrias avfallscontainer. Till höger är ett stickprov på innehållet i containern – 
malda korvar och dylikt. 

                                                
2 Mikael Lidholm, fabrikschef Konvex Karlskoga, telefonintervju april 2015 



 

34 

 

Närke slakteri producerar 3,5 ton rötningsbart avfall varje vardag. Djurhållningen är 
osäker och kan därmed påverka spridningsbarheten. De skickar idag detta avfall till 
Konvex, men för diskussioner med rötningsanläggningar för att hitta en annan lösning 
som gör att de kan minska sina avfallskostnader.  
Alla övriga slakterier/charkuterier är småskaliga och ger därmed mindre årsvolymer. 
Deras djurhållning måste också undersökas närmare för att förstå konsekvenserna av att 
ta in detta avfall i substratmixen. Alla aktörer måste ha två kärl för att sortera 
rötningsbart från icke rötningsbart slakteriavfall.  
Gustava Lax odlar regnbågslax i sjön Knon, 2 mil norr om Hagfors. De har även eget 
rökeri vilket skapar ca 35 ton avfall per år. Detta avfall mals för att kunna transporteras 
med pump-/suglastbil till Borås. Metanproduktionen baseras på en vald TS på 15 % då 
det skall vara pumpbart tillsammans med data från Substrathandboken. Det är 34 mil till 
Borås och endast 12 mil till Karlskoga. Huruvida om avfallet påverkar 
spridningsbarheten är beroende på om laxodling definieras som industrijordbruk eller 
inte. 

Värmlandschark i Karlstad har ett eget mindre reningsverk som förbehandlar dess 
avloppsvatten innan det släpps ut på det kommunala avloppsnätet. Metanproduktionen 
från charkuterislammet bygger på provtagning och efterföljande bestämning av TS och 
VS av TS. Det behandlas av Karlstads kommun som ett fettavskiljarslam, men är 
egentligen ett kemslam som bildats efter att avloppsvattnet från charkuteriverksamheten 
tillsats järnklorid och polymer och låtits sedimentera. Slammet antas vara som ett 
fettavskiljarslam vad gäller metanproduktion per ton VS. TS-halten har valt till 15 % 
utifrån utsago om att det brukar vara svårt att pumpa och att driftpersonal får späda 
slammet för att pump-/suglastbil ska kunna suga upp det. Polymer och järnklorid är 
godkända tillsatsämnen även i rötningsanläggningar enligt SPCR 120 vilket gör att detta 
substrat är tillåtet enligt densamma3. Idag betalar Värmlandschark ca 1 000 kr per m3 

exklusive stopp- och föraravgifter. Huruvida om det påverkar möjligheten att sprida 
biogödseln vid ekologiskt lantbruk beror på hur djurhållningen för de slaktade djur vars 
rester utgör grundsubstratet.  

Fettavskiljarslammet som produceras i Karlstads kommun samlar Teknik- och 
fastighetsförvaltningen in. De tar betalt av brukarna (restauranger och storkök mm) för 
att sedan leverera mot en behandlingskostnad till företaget MEWAB vid Karlstads 
flygplats där det behandlas och blir anläggningsjord.  

Orkla Foods i Kumla producerar bland annat saft, drycker, risgrynsgröt och ärtsoppa. 
Avfallet som bildas är bl.a. den gränsprodukt som bildas vid uppstart av t.ex. 
risgrynsgrötproduktion. Gränsprodukt är en blandning av ren produkt och vatten. Denna 
lagras i fat som ställs på pallar (Figur 27). Ett stickprov på gränsprodukt av bruna bönor 
och risgrynsgröt visade sig ha en TS på 16 %. Totalt skapas ca 300-700 ton av detta 
avfall varje år, men då utgör 13 % av vikten av fat. 

                                                
3 Bo von Bahr, SP, telefonintervju, mars 2015. 
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Figur 27. Till vänster syns gränsprodukt i ett metallfat. Till höger kan likadana fat ses uppstaplade på 
lastpallar för transport. 

I Kumla skapas även förpackat matavfall som dels kan bestå av överproduktion som 
inte hunnit säljas innan ”Bäst före”-datumet blivit dåligt, men också förpackningar som 
blivit fel antingen med feltryck eller fel storlek. I Figur 28 kan denna typ av 
förpackningar observeras och årligen produceras 100-300 ton av förpackat matavfall, 
men då ingår även andra typer av förpackningar och förpackningsmaterial. 
Metanproduktionen är baserad på att allt avfall har samma karaktär som stickprovet och 
att 13 % alltid är förpackningsmaterial/fat. Om avfallet klassas som livsmedel påverkar 
det inte spridningsbarheten negativt. 

 
Figur 28. Till vänster visas ett vanligt sätt som förpackat matavfall lagras och sedan transporteras till 
mataffär eller som i detta fall, med osäljbara förpackningar, till en avfallsanläggning. Mittbilden är en 
kartongcontainer á 1 m3 som innehåller det som syns till höger, ej godkända ”plastkorvar” med t.ex. 
risgröt. 

Orkla Foods i Örebro producerar i första hand Risifrutti och dess systerprodukter 
(Mannafrutti, Havrefrutti etc), men också olika typer av pulverprodukter som 
nyponsoppa och blåbärssoppa. Det avfall som är aktuellt i denna studie är förpackad 
Risifrutti och andra produkter som av olika anledningar inte kan säljas. Dessutom finns 
det installerade centraldammsugare som vid varje torrvarustation suger upp det som 
annars skulle bli damm och partiklar i lokalen. I Figur 29 kan dels dammsugare och 
dammsugarsäckar, men också en lastpall med osåld Risifrutti observeras. Av de 104 ton 
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avfall som producerades 2014 bedömdes 60 % vara förpackat matavfall och resten 
”damm”4.  
Bortsett från lastpallen och plastfolien runt den staplade lasten består 1 ton förpackat 
matavfall från Orkla Foods i Örebro av ca 150 kg förpackningsmaterial. Den 
metanproduktion som beräknats utgår från att allt avfall är förpackad Risifrutti. 

 
Figur 29. Över raden till vänster visar en 1 m3 stor uppsamlingspåse för producerat ”damm”. Övre raden 
till höger visar olika dammsugarpåsar samlade i lagerlokal innan transport till avfallsanläggning. Nedre 
raden till vänster visar en dammsugarpåse modell mindre. Nedre raden i mitten visar påsar med 
varierande livsmedelsinnehåll från produktionen. Nedre raden till höger visar en pall med Risifrutti som 
är för gammal för att säljas. 

Wasabröd (Barilla är moderkoncernen) i Filipstad gör knäckebröd i många olika former. 
De producerar likt Orkla i Örebro ett ”damm” som de med hjälp av Stena skickar till en 
rötningsanläggning i Örebro. Det är närmare till MB än till Örebro. 500 ton torrt 
livsmedelsdamm per år motsvarar nästan 10 % av matavfallets årliga TS och därmed 
skulle detta avfall vara ett signifikant tillskott till den årliga metanproduktionen. 
Biogödselns spridningsbarhet påverkar inte negativt av att ta in detta substrat så länge 
som det är livsmedelsklassat5. 

                                                
4 Stephania Linné, fabrikschef Orkla Foods Örebro, epost den 25 februari 2015. 
5 Anna Ellström, KRAV, epost den 24 mars 2015. 



 

37 

 

Värmlands brygghus och Lillängshamnens fiskrökeri bedöms vara för små aktörer för 
att på ett rationellt sätt kunna behandlas vid MB. 

3.2 Rötningsförsöket 

I Figur 30 kan den dagliga metanproduktionen i alla fyra tankreaktorer under försöket 
observeras. Den marknadsanpassade substratmixen producerade ca 9 % mer metan än 
den dimensionerade substratmixen. Under försökets gång har den totala 
metanproduktionen i relation till inmatad VS blivit 0,385 Nm3 CH4/kg VS för den 
marknadsanpassade och 0,352 Nm3 CH4/kg VS för den dimensionerade substratmixen. 
Skillnaden beror inte på slumpen utan verifierades genom ett t-test med 
signifikansnivån 5 %.  
Eftersom de två första dagarnas metanproduktion är missvisande p.g.a. den luftvolym 
som initialt finns i reaktorn (ca 6 liter) har metanproduktionen dessa dagar inte ingått i 
den totala metanproduktionen. Därmed är den totala metanproduktionen baserad på att 
totalt 370 g VS har matats in i varje reaktor och att totalt 284,8 liter metan har 
producerats av de marknadsanpassade substratmixreaktorerna och 260,4 liter metan har 
producerats av de dimensionerade. 

 
Figur 30. Daglig metanproduktion i de fyra tankreaktorerna. De två tankreaktorerna med 
marknadsanpassad substratmix visar något högre metanproduktion genom hela försöket. 

De stora variationerna mellan vissa efterföljande dagar (t.ex. dag 7) kan förklaras med 
att införsel av nytt substrat inte gjorts vid samma tidpunkt på dygnet och att ingen 
korrigering för detta gjorts. Genom att inte föra in substrat vid samma tidpunkt ger 
tillfällig relativ över-/underbelastning, men bör inte påverka den totala 
metanproduktionen nämnvärt. De lokala minimumen vid dag 13 och 33 kan förklaras 
med att utloppet rensats och aktiva rötkammarvolymen återgått till rätt volym på 
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bekostnad av producerad gasmängd (läs mer i 3.2.1 Driftproblem). Vid försökets slut 
mättes den aktiva rötkammarvolymen i tankreaktorerna och det visade sig att vid 
rötningsförsökets slutskede var volymerna mellan 9,0 och 11,6 liter. 

För att tydligare se skillnad mellan substratmixerna kan i Figur 31 medelvärdesbildad 
daglig metanproduktion observeras. En svagt nedåtgående trend skulle kunna 
observeras, men dess orsaker kan vara antingen mättekniska eller processberoende. 

 
Figur 31. Medelvärdesbildad metanproduktion från de båda substratmixerna. En svagt nedåtgående trend 
kan urskiljas. 

En känslighetsanalys över metanhaltens kalibreringskurvor kan utläsas i Tabell 11 och 
visar att kalibreringsfel kan ha en inverkan på uppemot 17 %. Metanhalten hos biogasen 
producerad med marknadsanpassad substratmix låg i medeltal 0,62 procentenheter 
högre än den dimensionerade, men denna skillnad klarade inte ett t-test med 
signifikansnivån 5 %.  

Tabell 11. Känslighetsanalys över kalibreringskurvans inverkan på metanhalten och i förlängningen 
metanproduktionen under försökets gång. Medelmetanhalten visar vad metanhalten varit om den 
specifika kalibreringskurvan använts under hela rötningsförsöket.  

Kalibreringsdatum Min metanhalt [%] Max metanhalt [%] Medel [%] 

Dag 35 (använd fram till dag 36) 50,5 63,8 61,1 

Dag 38 (använd dag 37, 38, 39) 47,1 60,4 57,8 

Dag 43 (ej använd) 55,8 70,3 67,4 

I Figur 32 kan förändringen av koncentrationen lättflyktiga organiska syror, VFA, 
följas. Mätningar gjordes inte under hela försöksperioden och därför är inte de första 
dagarna med i figuren.  
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Figur 32. Koncentrationen VFA i reaktorerna under den del av försöksperioden som mätningar gjordes. 
Generellt stabil nivå på koncentrationen även om en sjunkande trend kan skönjas. Avvikande värden kan 
härledas till metodförändringar.   

Det avvikande värdet dag 30 i Figur 32 kan förklaras med att ett filter med sämre 
partikelretention användes. Detta resulterade i ett mindre klart filtrat vilket också gav ett 
förhöjt värde vid den efterföljande analysen. Proverna som togs dag 33 testades inte 
förrän dag 38 varpå viss nedbrytning av VFA kan tänkas ha skett i kylskåpet under 
dessa dagar. Dag 36 togs provet ut endast några timmar efter inmatning av nytt substrat 
vilket gör att de förhöjda värdena sannolikt är ett resultat av att det fanns nyligen 
inmatat substrat som genom hydrolys blivit VFA och inte att ackumulation börjat ske. 

Totalalkaliniteten redovisas Figur 33 och pH i Figur 34.  

 
Figur 33. Totalalkaliniteten under den del av försöksperioden som mätningar gjordes. 
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Det går att observera att TA sjunker något i alla reaktorer vilket inte borde vara fallet 
om skillnader i substratmixen hade en inverkan.  

 
Figur 34. pH förändrades inte på något märkbart sätt, vilket inte heller var förväntat med den höga, 
relativt oförändrade nivån på totalalkaliniteten. 

De nivåer som pH ligger på i Figur 34 indikerar en stabil rötningsprocess. 

För att ha en totalomblandad reaktor bör VS vara konstant i hela reaktorn, något som 
undersöktes efter rötningsförsökets slut. I Tabell 12 kan de fyra reaktorernas TS- och 
VS av TS-halt utläsas och den stora skillnaden som konstaterades visar att reaktorerna 
inte var totalomblandade.  

Tabell 12. TS och VS av TS för olika delar av reaktorerna för bestämning om det var totalomblandad 
rötningsprocess. Det visade sig inte vara totalomblandat p.g.a. de stora skillnaderna i TS i botten och 
toppen av reaktorerna. 

TS [%] VS av TS [%] Reaktor 

Toppen Botten Toppen Botten 

Markn submix 1 7,25 1,37 79,5 69,3 

Markn submix 2 7,19 1,52 79,5 69,8 

Dim submix 1 7,79 2,11 80,4 72,0 

Dim submix 2 8,69 5,70 78,7 76,9 

I Figur 35 kan en se att toppen av reaktorn har ett tjockt lager av slam innehållande 
mycket vallgröda, vilket troligen beror på att vallgröda har lägre densitet än vatten och 
att omblandningen inte varit tillräckligt för att kompensera för detta. Detta toppskikt 
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återfanns i alla reaktorer, även om det som Tabell 12 visar, var högre TS i de reaktorer 
som matades med fyra gånger så mycket gräs. 

 
Figur 35. Toppen av reaktorn har ett ca 2-4 cm tjockt slamlager med mestadels vallgröda. 

Rötrestanalysen med de viktigaste makro- och mikronäringsämnena återges i Tabell 13 
tillsammans med den mätosäkerhet som Eurofins angett.  

Tabell 13. Resultat av rötrestanalysen som utförts av Eurofins.  

Ämne Enhet Markn submix Dim submix Mätosäkerhet [%] 

Torrsubstans % 2,0 2,6 10 

Ammoniumkväve % TS 3,3 2,8 10 

Ammoniumkväve mg/kg 680 710 20 

Fosfor (Kungsv.*) mg/kg TS 15 000 14 000 15 

Kalcium (Kungsv.) mg/kg TS 52 000 47 000 20 

Kalium (Kungsv.) mg/kg TS 31 000 31 000 25 

Magnesium (Kungsv.) mg/kg TS 5 000 5 200 15 

Svavel (Kungsv.) mg/kg TS 9 100 8 900 30 

*Kungsvattenuppslutning/ICP-AES 
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3.2.1 Driftproblem 
I teorin skall 1 dl rötslam tryckas ut ur rötkammaren när 1 dl substrat sprutas in, men 
som en följd av igensättningar i slangen/röret kan det hända att inget substrat åker ut 
eller enbart en delmängd av den insprutade volymen. Detta leder till att den aktiva 
rötningsvolymen ökar samtidigt som den uppmätta gasproducerade volymen blir 
förhöjd. Som en följd sjunker den organiska belastningen. Efter några dagar av stopp 
görs manuell rensning vilket troligen gör att pluggen släpper och att en större 
rötslamsvolym trycks ut. Detta ger en märkbar minskning av gasproduktionen den 
aktuella dagen då den ackumulerade förhöjda gasproduktionen tidigare dagar nu sugs ut 
bakvägen när rötslamsvolymen sjunker.  
Igensättning av inloppsventilen gjorde det svårt att få in substrat i tankreaktorerna med 
den dimensionerade substratmixen de första dagarna när en mer svårrötad vallgröda 
användes som substrat. Denna sats vallgröda började mögla i kylskåpet varpå en ny sats 
fick hämtas vid MB dag 10. Den första satsen vallgröda hade legat och torkat hos en 
bonde och hade därmed en högre TS än den som vanligen rötas och detta kan vara 
skälet till den större benägenheten att sätta igen insprutningsventilen.   
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4 Diskussion 

De tre målen med examensarbetet har nåtts även om det från början fanns en önskan om 
att substratkartläggningen skulle identifiera större volymer av nya substrat som därmed 
skulle kunna förändra den övergripande substratmixen vid MB. Dessutom hade 
resultaten varit mer intressanta om någon tydlig processinhibering kunnat observeras. 
Eftersom karaktären hos de två delarna av examensarbetet är så pass olika har även 
diskussionen delats in i delkapitel där först substratkartläggningen diskuteras och sedan 
rötningsförsöket.  

4.1 Substratkartläggningen 

Kartläggningen har inte funnit någon ny avfallstyp med tillräckligt stora volymer för att 
kunna förändra den övergripande substratmixen som MB är byggd för annat än på 
marginalen. Därför har fokus för utvärdering av nya substrat i större utsträckning riktat 
in sig på det praktiska och de ekonomiska aspekterna än hur substraten i praktiken 
påverkar de biologiska processerna i rötningskamrarna. MB är byggd för att ta emot 
mycket matavfall, 37 % av VS (se Tabell 4). Detta tillsammans med det faktum att 
mottagningsavgifter har visat sig vara viktiga för denna typ av anläggningars 
totalekonomi gör att en med stor säkerhet kan säga att matavfall även i framtiden 
kommer vara en stor andel av substratmixen. Nötflytgödsel och vallgrödan är 
förknippade med högre rörliga kostnader per producerad metanenhet och är därför mer 
osäkra ingredienser i en framtida substratmix. 

Den beräknade metanpotentialen från nya substrat är i samrötningskontexten till stor del 
endast en uppskattning. För livsmedelsindustriellt avfall användes en grov 
karakterisering med hänsyn till näringsinnehållet och en nedbrytningsgrad på 45-75 %. 
Detta intervall gäller egentligen för alla typer av substrat och skulle därmed kunna 
minskas om information om substratets näringsinnehåll finns. T.ex. har fett visats kunna 
brytas ned upp till 80 % vid samrötning med matavfall. Det bör däremot tilläggas att det 
livsmedelsindustriella avfallet till stor del är mat och är till sin karaktär därmed likt det 
matavfall MB redan rötar och kan därmed också uppskattas ge liknande 
metanproduktion. 
Den maximala mottagningsavgiften som beräknades utifrån avstånd från aktör till MB 
ger inte en klar bild över vilka substrat som är intressanta ur MB:s synvinkel. Den 
benämns maximal eftersom den baseras på tomma returer och endast transport från en 
avfallsproducent åt gången. Istället skulle den kunna heta minimal mottagningsavgift då 
den bara täcker in transportkostnaden och inte några som helst kostnader som MB har 
för att faktiskt behandla avfallet. Storleken på differensen mellan den maximala 
mottagningsavgiften och den kostnad som avfallsproducenten idag har ger åtminstone 
en indikation på vilka substrat som kan vara ekonomiskt fördelaktiga att behandla. 
Alternativkostnaden för avfallsproducenten är förvisso sällan känd. Den maximala 
mottagningsavgiften ger dock en tydlig bild över vilka aktörer som har en så pass liten 
tömningsvolym att bara för att täcka transportkostnaden måste avgiften bli i samma 
storleksordning som Konvex avgift. Detta är dock inte hela sanningen då det alltid kan 
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gå att göra transporterna mer effektiva genom att samla in avfall från flera aktörer i 
samma region och lasta dem på samma lastbil innan den kör till MB.  
Förutsättningarna för att MB ska kunna ta in slakteriavfall i sin process är goda då de 
har en godkänd hygieniseringsprocess, men det förutsätter att det är i pumpbar form då 
blandningstanken är gjord för detta. Det finns risk för lukt- och driftproblem om 
materialet är i sådan form att det behöver tömmas i tippfickorna för matavfall då dessa 
inte är gjorda för att hantera slakteriavfall. Atria som är en av de större aktörerna har 
installerat en kvarn för att göra sitt avfall pumpbart just för smidigare hantering hos det 
företag som ska behandla avfallet, något som gör att en sådan installation även borde 
kunna göras av t.ex. Närke slakteri och Tranhems gård. Utöver kvarn behöver dessa 
aktörer även ytterligare container för att separera på sina avfallstyper där en fraktion 
även i fortsättningen behöver gå till Konvex med riskavfall som t.ex. skalle och 
ryggrad. Om MB kan erbjuda en lägre behandlingskostnad bör dessa investeringar i 
kvarn och container kunna motiveras utifrån minskade löpande avfallskostnader. 
Eftersom det är relativt små mängder slakteriavfall i förhållande till den stora del 
matavfall som rötas bedöms risken för ammoniuminhibering eller ackumulation av 
LCFA vara liten. 

Gustava Lax producerar troligen ett energirikt substrat och eftersom det är pumpbart 
kan det hanteras på ett sätt som bör minimera luktspridning då det vid MB kan tömmas 
direkt i blandningstanken. Då MB ligger 1/3 av avståndet från nuvarande 
rötningsanläggning i Borås bör det bli både ekonomiskt gynnsamt att röta avfallet vid 
MB samtidigt som utsläppen av växthusgaser från transporten minskar drastiskt.  
Värmlandscharks charkuterislam bör med fördel kunna rötas vid MB då TS verkar hög 
och med antagandet att det är mestadels fett bör metanproduktionen bli stor fast här är 
osäkerheten stor för båda parametrarna. Dessutom betalar Värmlandschark idag en hög 
behandlingskostnad vilket bör göra dem intresserade av att söka mindre kostsamma 
alternativ. 

Fettavskiljarslammet som samlas in i Karlstads kommun är bara en del av allt sådant 
slam som finns i regionen. Ingen noggrannare kartläggning av detta inom den valda 
regionen har gjorts vilket skulle kunna ge betydande volymer. Alternativ behandling är 
sannolikt aerob rening vid avloppsreningsverk vilket bör innebära större driftkostnader 
och därmed högre mottagningsavgift än vad MB skulle kunna behöva ta ut av 
slamtömningsentreprenören. Eventuellt andra företag liknande MEWAB (som idag tar 
emot Karlstads kommuns fettavskiljarslam) kan också finnas i regionen utöver 
konkurrerande rötningsanläggningar.  

Förpackat matavfall bildas vid tre av livsmedelsindustrierna, men den regionala 
potentialen är troligen betydligt större då livsmedelsbutiker inte har tagits med i denna 
studie. Förpackad mat vars datum ”gått ut” eller av annan anledning kasseras skickas 
idag till förbränning till en möjligen högre kostnad än vad MB skulle kunna behandla 
det för. Bröd och mjölkprodukter kan tas tillbaka av producenten och grönsaker kan 
sorteras ut som matavfall och gå till rötning, men i övrigt går det till förbränning6. Vad 
som krävs för att MB ska kunna behandla detta avfall är att livsmedelsbutikerna har en 
separat container där matavfall slängs och som sedan körs till MB för tömning i 

                                                
6 Medarbetare ICA Vikenköp Karlstad, intervju april 2015 
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tippfickorna för matavfall då kross och bio-separatorn vid MB är gjord för att kunna 
hantera även förpackningsmaterial. 
Huruvida om Orkla Foods i både Örebro och Kumla har substrat som kan vara aktuella 
för MB beror på möjligheten att på ett rationellt sätt kunna hantera den form som de 
levereras i. En stor del av Kumlaanläggningens avfall kommer i form av plåtfat á ca 200 
liter vilka måste tömmas en i taget. Med en TS på ca 16 % är det pumpbart och 
tillsammans med spädning av de blöta substrat som finns i blandningstanken kan det gå 
smidigt att behandla vid MB. Det är inte uteslutet att en dialog mellan MB och Orkla 
Foods i Kumla kan resultera i ändrade rutiner på Kumlaanläggningen som gör att denna 
gränsprodukt samlas upp i en container som kan tömmas med pump-suglastbil. Ju mer 
rationell hantering av avfallet som kan göras hos MB ju lägre bör den mottagningsavgift 
som tas ut kunna bli. Förvisso skulle en pumpbar avfallsfraktion vid 
Kumlaanläggningen gå till Örebros rötningsanläggning vilket är något som redan sker 
idag. Vad gäller förpackat matavfall från båda anläggningarna bör detta kunna lämnas i 
tippfickorna för matavfall efter viss manuell hantering för att bli kvitt lastpallar och 
annat emballagematerial. ”Dammet” som samlas upp i säckar av olika slag är ett rent 
material och bör inte behöva gå genom kross och bioseparator utan även detta borde 
kunna tömmas i blandningstanken under förutsättningen att det löser/blandar sig väl 
med nötflytgödseln och fettavskiljarslammet i tanken. Dock kan begränsningar i 
pumpkapacitet från blandningstanken göra att det ändå är enklare att hantera det på 
samma sätt som matavfall. 

Delmat i Hällefors hade ingen sortering idag vilket gör det svårt att bedöma vad 
årsproduktionen av avfall faktiskt består av. Den stora frågan är egentligen om det vid 
dagens kostnadsläge kan vara konkurrenskraftigt att behandla förpackat matavfall vid 
biogasanläggning i jämförelse med förbränning i en avfallspanna vilket är där det allra 
mesta av det producerade matavfallet idag hamnar. Detta kan bero på vilka avstånd det 
är till respektive behandlingsanläggning och i just detta fall med Delmat har för lite 
information samlats in för en närmare analys. Delmat producerar förpackat matavfall 
som kan vara lämpligt för MB, men noggrannare undersökningar bör göras. 

Möjligheten för MB att ta emot livsmedelsdamm från Wasasbröd beror i större 
utsträckning på om de kan finna sätt att hantera det genom lämplig spädning och 
avlastning än om själva processen klarar av det. Skillnaden på detta avfall och dammet 
från Orkla Foods Örebro bedöms bara ligga i vilken transportform som det kommer i då 
detta damm kommer i containrar likt det som matavfallet från Örebro kommer i. Detta 
skulle på ett rationellt sätt kunna tömmas i tippfickorna för matavfall även om det 
egentligen inte behöver krossas eller gå genom bio-separatorn. Däremot löses 
spädningen effektivt vid denna hantering. 

Inget av de nya substraten som hittats i kartläggningen är av sådan karaktär att de 
behöver förbehandlas på annat sätt än vad som är möjligt vid MB idag. Eftersom 
möjligheten till extrusion finns vid MB kan detta vara en god förutsättning för att i 
framtiden kunna behandla andra substrat som t.ex. halm, om de ekonomiska 
förutsättningarna blir annorlunda. 
För att kunna dra slutsatser om ett nytt substrat påverkar möjligheten att sprida 
biogödseln på KRAV eller EU-ekologiskt åkermark behöver sannolikt noggrannare 
undersökningar av substratens ursprung göras. Det är framför allt djurhållningen som 
inte har undersökts närmare i detta arbete och som därmed skulle kunna klassas som 
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”industrijordbruk” och därför begränsa spridningsbarheten. Eftersom SPCR 120 har 
mindre hårda krav bör de flesta substrat med större sannolikhet vara tillåtna enligt de 
certifieringsreglerna.  

Den totala ökningen av metanproduktionen med 3,5 GWh är teoretiskt sett möjlig om 
det idag finns ledig kapacitet vid MB. Med tanke på den utveckling som den 
marknadsanpassade substratmixen ger uttryck för, med minskad rötning av gödsel och 
vallgröda, bör det finnas tillgänglig rötningskapacitet. Dessutom är alla dessa nya 
substrat klassade som avfall och innebär därmed en möjlighet för MB att ta ut en 
mottagningsavgift för, vilket i än större utsträckning bör göra dessa substrat intressanta 
att ta emot. 

4.2 Rötningsförsöket 

Metanproduktionen under rötningsförsöket i jämförelse med vad MB producerar idag 
(280 Nm3/kg VS) var 26 % högre för den dimensionerade och 38 % högre för den 
marknadsanpassade substratmixen. Metanproduktionen för den marknadsanpassade 
substratmixen var som väntat högre (9 %) än för den dimensionerade, men detta var inte 
en lika stor skillnad som Substrathandboken antyder att de ingående substraten borde ge 
(20 %). På grund av metodfel vid metanhaltskalibreringen i början av försöksperioden 
är det endast de sista dagarna av försöket som har helt korrekt metanhalt. Genom att 
applicera den näst sista kalibreringskurvan på resultaten från försökets tidiga skede 
erhölls ett något osäkert, men konservativt resultat. Eftersom det därmed råder 
osäkerhet kring den faktiska metanproduktionen är det osäkert om metanproduktionen 
varit högre eller lägre än vad Substrathandboken anger.  
De kalibreringskurvor som använts resulterade i en metanhalt på 61 %, både som 
median- och medelvärde, vilket ligger väldigt nära den metanhalt på 60 % som MB 
själva använder som schablonvärde och bör därmed ligga nära sanningen. Förvisso är 
inte metanhalten konstant utan beror på ingående substrat och hur stabil 
nedbrytningsprocessen är, men eftersom gasproduktionen var förhållandevis hög genom 
hela försöket och inga större förändringar i substrategenskaperna kunde observeras bör 
ändå metanhalten varit relativt konstant. 

Substrathandboken angav en teoretisk metanproduktion på 0,42 Nm3/kg VStillsatt, medan 
försöken gav 0,385, en differens på -8 %. Skillnaderna i metod är stora och som tidigare 
beskrivits är erfarenheten hos JTI en differens på 70-87 % när man går från satsvis 
rötning till en kontinuerlig totalomblandad rötningsprocess. I detta rötningsförsök 
förekom inte totalomblandning i reaktorn, men gräset var å andra sidan förbehandlat 
genom extrusion vilket borde ge en något högre metanproduktion. Dessutom är inte 
samrötningseffekter medtagna i denna jämförelse vilket torde ge en positiv effekt. 
Zhang et al. (2013) hade en metanproduktion på 0,317 Nm3/kg VS in i reaktorn när 
kogödsel och matavfall samrötades i en semikontinuerlig rötningsprocess. Den 
förväntade metanproduktionen för deras försök är dock lägre än MB då ett förhållande 
på 1:2 mellan kogödsel och matavfall användes. Faktum är att det satsvisa försök som 
Zhang et al. (2013) också gjorde (se Forskningsöversynen) hade en metanproduktion 
som stämde till 96,5 % med Substrathandboken. Skulle deras samband mellan 
Substrathandboken, satsvisa och semikontinuerliga försök även gälla för denna studies 
metanproduktion skulle den marknadsanpassade substratmixen ge 344 Nm3/kg VS och 
den dimensionerade 287 Nm3/kg VS. Sambanden är alltså att en semikontinuerlig 
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rötningsprocess ger 82 % av vad en satsvis process gör och att Substrathandboken 
stämmer väl även för satsvis samrötning. 
Inga av de parametrar som följdes med avseende på processtabilitet kunde indikera 
någon tydlig förändring under försökets gång. Förvisso sjönk totalalkaliniteten något, 
men detta kan bero på den långa kylskåpsförvaringen. Någon ackumulering av 
lättflyktiga organiska fettsyror, VFA, kunde inte heller observeras. VFA-
koncentrationen (ca 300 mg/l) skiljde sig mot resultat från MB (600 mg/l), vilket kan ha 
med att MB har en kontinuerlig process där det hela tiden matas in nytt substrat medan i 
denna studie togs prover för analys ut ca 24 h efter senaste inmatning. Dessutom 
använder MB ett filter med lägre partikelretention vid filtreringen, och detta ger högre 
analysvärden, något som märktes i denna studie.  

Varför ingen processinhibering skedde trots den höga andelen matavfall beror sannolikt 
på den låga organiska belastningen, OLR, som praktiserades. Zhang et al. (2013) 
konstaterade att det optimala förhållandet mellan kogödsel och matavfall var 1:2, men 
detta gällde vid en OLR på 15 kg VS/m3/dag och i detta rötningsförsök var belastningen 
ca 1,1 kg VS/m3/dag. Att en OLR på 1,1 kg VS/m3/dag sannolikt är för lågt för 
processinhibering stärks av Fernández et al. (2005) som hade stabil process med endast 
matavfall vid en OLR på 0,97 kg VS/m3/dag.  
Nagao et al. (2012) har visat vid semikontinuerliga rötningsförsök att det är möjligt att 
röta matavfall med så hög OLR som 9,2 kg VS/m3/dag, men konstaterar samtidigt att de 
fullskaleanläggningar som drivs som våta enstegsreaktorer endast har en OLR på 1-4 kg 
VS/m3/dag. MB har en OLR på 1,83 kg VS/m3/dag när de kör den marknadsanpassade 
substratmixen, vilket därmed sannolikt är för lågt för att ackumulation av VFA ska äga 
rum. Om ändå VFA-ackumulation äger rum kan det bli aktuellt att förbehandla med 
kalciumhydroxid som forskningsöversynen identifierade, men det kan ju förstås vara 
betydligt dyrare än att gå ned i organisk belastning eller köpa in mer gödsel. 
Rötrestanalysen visar inte på någon betydande skillnad mellan substratmixernas 
näringsinnehåll. Med tanke på den mätosäkerhet som Eurofins angett kan endast TS 
sägas med säkerhet skilja sig åt mellan substratmixerna. Att TS var högre för den 
dimensionerade substratmixen kan sannolikt förklaras med den större andelen gräs, 
vilket ger en högre TS-halt för den substratmixen. Att det inte blev en större skillnad i 
näringsinnehåll kan sannolikt förklaras med att gödsel, som är det mest näringsrika 
substratet i substratmixen, inte skiljer sig markant åt mellan mixerna. Den 
dimensionerade substratmixen bestod till 19 % (av VS in i reaktorn) av nötflytgödsel 
och den marknadsanpassade mixen 14 %. 

Alla substrat samlades in innan rötningsförsöket började för att sedan förvaras i kylskåp. 
Viss mögelpåbyggnad ägde rum på både matavfall och vallgröda vilket marginellt kan 
ha påverkat näringsinnehållet. Det gjordes inga ytterligare kontroller av TS och VS av 
TS under försökets gång, något som skulle kunna förändra mängden substrat som 
matades in i reaktorerna. Att OLR ändrades p.g.a. stigande eller sjunkande nivå på den 
aktiva rötkammarvolymen bör spela en mindre roll då OLR ändå är så låg att det inte 
påverkar mikroflorans möjlighet att kunna bryta ned det organiska materialet.  
Kalibreringsproblematiken som tidigare nämnts visar på svårigheter att få en korrekt 
metanhalt. Lösningen skulle kunna vara att faktiskt analysera kalibreringsgasen både 
före och efter analysen av de fyra gaspåsarna, men att denna rutin inte görs dagligen 
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utan att metanhalten antas ligga någorlunda konstant och en metanhaltmätning endast 
görs var tredje dag eller än mer sällan.  
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5 Slutsats 

• Substratkartläggningen som genomförts har utifrån gjorda avgränsningar 
identifierat följande substrat som lämpliga att behandla vid Mosseruds 
biogasanläggning: 
- Slakteriavfall från Närke slakteri, Tranhems gård, Hygns vilt och Kils 

slakteri (1 000 ton per år) 
- Köttrester från Atria (750 ton per år) 
- Fiskrester från Gustava Lax (35 m3 per år) 
- Charkuterislam från Värmlandschark (150 ton per år) 
- Fettavskiljarslam från Karlstads kommun (2 000 ton per år) 
- Förpackat matavfall från Orkla Foods i Kumla och Örebro samt Delmat i 

Hällefors (1 400 ton per år) 
- Livsmedelsdamm från Wasabröd i Filipstad (500 ton per år) 

Den totala vikten för dessa avfallstyper är ca 5 900 ton där viss del är 
förpackningsmaterial och här ingår även flera hundra ton avfall i metallfat. 

• Metanproduktionen från alla ovanstående substratvolymer är nästan 3,5 GWh. 
Ingen ytterligare förbehandling av dessa substrat är nödvändig. 
Transportkostnaderna för dessa substrat är låg i förhållande till rimlig 
mottagningsavgift. Möjligheten att sprida biogödseln kommer inte i någon större 
omfattning påverkas negativt då dessa substrat bör vara godkända enligt SPCR 
120 och i huvudsak även för KRAV och EU-ekologiskt lantbruk. då dessa avfall  

• Rötningsförsöket visade på en ökad metanproduktion per inmatad VS (+ 9 %) 
när den marknadsanpassade substratmixen rötades i jämförelse med den 
dimensionerade substratmixen. Ingen parameter för processtabilitet kunde visa 
tendenser som i förlängningen kan leda till processinhibering, varken för den 
marknadsanpassade eller för den dimensionerade substratmixen.  
Därmed kan Mosseruds biogasanläggning utifrån gjorda rötningsförsök och 
forskningsöversynen med tillförsikt ändra sin substratmix till att i större 
utsträckning röta matavfall. För säkerhets skull bör dock VFA-koncentrationen 
och alkaliniteten följas noggrant under en övergångsperiod samtidigt som 
möjligheten att öka intaget av nötflytgödsel bör finnas kvar som säkerhetsåtgärd. 

Examensarbetets syften har i olika utsträckning uppnåtts. Genom att öka belastningen 
vid Mosseruds biogasanläggning och röta substrat som i annat fall skulle rötas på längre 
avstånd, komposteras eller brännas kan de globala växthusgasutsläppen minskas tack 
vare ökad produktion av fordonsgas med biologiskt ursprung. Eftersom stabila 
samrötningsförsök med låg organisk belastning genomförts har tidigare utförd forskning 
kunnat valideras. Om Mosseruds biogasanläggning väljer att gå från den 
marknadsanpassade substratmixen till att även inkludera ovanstående substrat ökar 
deras utnyttjande av rötkammaren, vilket bör förbättra deras resursutnyttjande generellt. 
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6 Fortsatta studier 

Genom att göra nya rötningsförsök med ökad organisk belastning kan säkrare slutsatser 
av en förändrad substratmix dras. Detta kan göras vid Karlstads universitet genom att 
minska den aktiva rötkammarvolymen till 3 liter och fortfarande mata in 10 g VS per 
dag. Dock bör luften i toppen av reaktorn blåsas ut med kvävgas för att inte toppmögel 
ska bildas eller att syre ska hämma den anaeroba mikrofloran. 
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Bilaga 1 – Alla kontaktade aktörer 

Allson kyl- och fryslager (Degerfors) – Skapar inget avfall – det som inte säljs tar 
respektive livsmedelsföretag själva hand om. 
Atria (Sköllersta) – Pratat med fastighetschefen Arne Bäckström och sedan gjort 
studiebesök för att ta prover (TS och VS) på deras avfall som består av nedmalda korv- 
och hamburgerester i pumpbar form och som samlas i en ca 10 m3 stor container. 
Producerar ca 750 ton per år som går till Linköping för rötning. Det är hälften så långt 
till Karlskoga som till Linköping vilket borde göra detta avfall attraktivt att röta vid 
MB. 
Barilla (Wasabröd) (Filipstad) – Pratat med Ulf Elmer. De skapar ett dammliknande 
avfall (säkert liknande som det i Örebro) som inom kort skall kunna lastas på 
containerlastbil och fraktas om 30 ton per tömning. Årlig produktion är 400 – 600 ton. 
Enligt uppgift skall Stena ta detta till en rötningsanläggning i Örebro, men då Filipstad 
ligger närmare Karlskoga borde detta kunna vara ett intressant substrat för MB.  

Bergslagsdelikatesser (Lindesberg) – Har 1 m3 kärl som töms varje vecka, ca 500 kg 
per tömning, 40 veckor om året. Konvex idag. 

Biokol Sverige – Pratat med Mattias Gustafsson. Efter samtal med personer verksamma 
inom biogas i Sverige dök biokol upp som ett intressant tillskott i rötningsanläggningar. 
Det kan dels bidra med stor aktiv yta för bakterier att bilda biofilm på, något som visats 
ge metanproduktionsökning vid satsvis rötning. Vid kontinuerlig rötning har det istället 
funnits indikationer på att kunna öka alkaliniteten då färsk biokol är minusladdad kan 
den binda vätejoner till sig istället för att vätejonerna skall förbruka alkalinitet. 

Dahlbergs slakteri (Mellerud) – Ingen uppgift om mängden som produceras, men det 
som skapas hygieniseras på slakteriet för att sedan köras ut till fyra lantbrukare i 
närregionen som rötar gödsel och den producerade gasen trycks i en rörledning till en 
gemensam uppgraderingsanläggning. 

Delmat (Hällefors) – Skapar ett förpackat matavfall om ca 100 ton per år. Troligen 
bränns det då den person som kontaktades inte hade säkra uppgifter om detta. 
Nora/Lindefrakt hämtade avfallet. 
Fettavskiljarslamtömning Karlstads kommun – Tömmer kommunens alla 
fettavskiljare (bruklig kärlstorlek är 3 m3) mot en avgift och kör detta sedan till 
MEWAB. Ca 100 ton per månad. 

Gelleråsens gård (Karlskoga) – Slakteriverksamheten nedlagd.  
Grön ko (Karlstad) – Ingen egen kötthantering vid förädlingsanläggningen i Karlstad 
utan deras kött slaktas vid Dahlbergs slakteri i Brålanda. 
Gustava Lax (Hagfors) – Skapar ett pumpbart avfall via en kvarn som går till Borås för 
biogas idag och skulle därmed kunna rötas vid MB. 30-40 ton per år med en 
tömningsstorlek om ca 10 ton. 

Hemgården (Hagfors) – Den mängd avfall de skapar är så liten att det får hanteras av 
kommunens ordinarie renhållningsverksamhet. 



 

 

Hygns vilt (Kristinehamn) – Har en 11 m3 container och kan separera avfallstyperna för 
att inte behöva köra allt till Konvex. Kan ställa containern på ett sådant ställe att lukt 
inte innebär ett problem och därmed kan avfallet lagras under längre tid uppfattades det 
som. Producerar årligen 20 ton och allt körs som sagt till Konvex idag vilket är dyrt för 
alla småslakterier. 

Jannelunds gård (Lekeberg) – Ekobonde utan eget slakteri. Skulle gärna ta emot 
biogödsel, men ser det som en stor kostnad då han i så fall måste investera i en 
lagringstank för biogödseln, något som skulle gå på 300 tkr och skulle kräva ett långt 
kontrakt med MB. 

Karlskoga kommuns parkskötsel – Gräsklipp anses för värdefullt som gödsel för 
gräsmattan för att kunna göra biogas av det. Löv komposteras och blir jord som används 
i den egna verksamheten. Grenar säljs som bränsle till ngt företag. 
Kils slakteri (Kil) – 11 m3 container som får tömmas var tredje vecka. Vill öka 
produktionen, men måste då lösa avfallsfrågan på ett bättre sätt då avgiften till Konvex 
är väldigt betungande. Har inga problem att ha flera kärl (för att separera rötningsbara 
delar från icke rötningsbara delar som t.ex. skalle och ryggrad) för att minska på 
kostnaden för avfallshanteringen. 

Konvex – Ligger granne med MB. Tar emot allt slakteriavfall i regionen idag. Maler det 
till 19mm för att sedan tillsätta syra för att sänka pH till 4 för att avdöda jästbakterier. 
Lagras innan försäljning till värmeverk. Förr blev slakteriavfall djurfoder, men inte 
sedan galna ko-sjukan på 90-talet då riskerna med detta uppdagades. 

Kopparbergs bryggeri – Tillverkar cider och det avfall de skapar är i pumpbar form 
och körs till Örebros samrötningsanläggning. 

Kötthandlarn (Örebro) – Skapar inget avfall enligt egen utsaga. 
Lillängens gårdsmejeri (Sunne) – Bildas ett fettslam som kommunen kommer och 
tömmer. Vasslen används som gödsel. 
Lillängshamnens fiskrökeri (Hammarö) – 0,5 m3 kärl som töms av Ragnsells varje 
fredag. Betalar endast 880 kr per ton. Troligen bränns detta avfall i och med 
tömningsvolymen och den låga kostnaden. 

Lindås lamm (Karlstad) – 1 m3 kärl som töms ca 20-30 ggr per år. Vid lågsäsong 
(sommar) måste tömmas halvfull då annars mycket lukt. 3 kr per kg samt en stoppavgift 
får de betala till Konvex (eller snarare Lantbrukstjänst som är de som hämtar avfallet). 
Livsmedelsverket – Ann-Sofi Ivarsson skickade en lista över alla relevanta 
livsmedelsföretag i västra Svealand som de har tillsyn på. 
Matgard (Hammarö) – Skapar inget avfall utan är bara en grossist. 

MEWAB (Kil) – Tog emot 2 200 ton fettavskiljarslam från Karlstads kommun 2014. 
Den blandas med bark och torv för att sedan komposteras vid deras anläggning. Säljs 
sedan som anläggningsjord. 
MOAB (Kumla) – Endast charkuteri och skapar inget avfall enligt uppgift. 

Mosseruds återvinningsanläggning – allt inkommande trädgårdsavfall (löv, kvistar 
etc) komposteras för att bli anläggningsjord som används vid sluttäckning av den egna 
deponin. 



 

 

Närke kött (Örebro) – Skapar endast avfall i form av ben. 

Närke slakteri (Kumla) – Producerar enligt egen utsago 3.5 ton rötningsbart avfall per 
dag (antas vara vardag). Idag körs det till Konvex trots kostnaden men har kontakt med 
Linköping för annan lösning. Bildas utöver slakteriavfall även blod och gödsel men 
osäkert på om det ingår i ovanstående mängd. Med tanke på volymen borde detta avfall 
vara ett attraktivt substrat för MB, men det finns ingen uppgift om hur djurhållningen 
varit för dessa djur – något som måste klarläggas då MB har ambitioner att biogödseln 
minst skall vara EU-ekologisk. 
Orkla confectionary and snacks (OLW) (Filipstad) – Har förgäves försökt nå 
platschefen Joakim Sveder under flera månaders tid. Däremot har jag pratat med Inge 
Nilsson Piehl vid Filipstads kommun som berättade att den största delen av 
biogaspotentialen vid anläggningen försvinner inom kort då förändrar processen. Dock 
bör de skapa något biologiskt avfall som idag kanske går till förbränning.  

Orkla foods (Kumla) – Pratat med Christer Norefors och sedan gjort studiebesök för att 
ta med prover på det avfall de producerar. Främst gränsprodukter i form av mer eller 
mindre utspädd risgrynsgröt, bruna bönor m.m. Dessa lagras idag på fat (för att de har 
tillgång på gratis sådana) som sedan ställs på lastpallar som via lastbil fraktas till 
rötningsanläggning. Ca 500-1000 ton per år i denna form. Även förpackat material om 
ca 500 ton per år som kan vara i både fat och m3-stora wellpappkärl, men också på 
lastpallar. Prover togs på risgrynsgrötig gränsprodukt för att kunna bestämma TS och 
VS och utifrån näringsinnehåll kunna göra en bedömning av hur mycket metan som kan 
produceras av detta avfall. 
Orkla foods (Örebro) – Pratat med Mikael Johansson och fabrikschef Stephania Linné 
och sedan gjort studiebesök för att ta med prover på det avfall de producerar. Risifrutti 
är den stora produkten i denna fabrik och därför är det mesta avfallet av sådant 
ursprung. Den största delen av deras avfall är pumpbart och körs till Örebro 
samrötningsanläggning och därför inte med i beräkningarna över tillgänglig 
avfallsmängd. Det som är bedömt tillgängligt för MB är förpackade produkter samt ett 
pulver som sugs upp av sugmaskiner i anslutning till torrvaruhanteringen och skulle 
närmast kunna kallas damm, men är i själva verket mjöl, nypon, socker etc. Ca 100 ton 
per år produceras där förpackat matavfall står för majoriteten.  

Region Värmland – Pratat med Christer Pettersson om den utredning som de gjort 
kring biogaspotentialen i Värmland. Stor del, 50 GWh, av den totala potentialen på 180 
GWh kommer från livsmedelsindustrin i Filipstad (chips- och knäckebrödstillverkning), 
men den stora delen av de substrat som då räknas in säljs idag som djurfoder eller blir 
andra restprodukter med ekonomiskt värde. Det är viktigt med tillväxt och att skapa 
jobb varför Region Värmland är mer måna om att Karlstad/Värmland får en egen 
biogasanläggning än att den som redan finns i Karlskoga skall användas så effektivt 
som möjligt. Hade Karlskoga legat i Värmlands län hade det låtit annorlunda verkade 
det som. 
Robertssons (Örebro) – Skapar endast avfall i form av ben. 

Ställbergs rökeri (Kopparberg) – För litet. Köper in rensade fiskar. 
Sörgården (Kristinehamn) – Adam Slottner berättade om dyra kostnader för att bli av 
med slakteriavfallet. Finns inget alternativ till att få Konvex att ta hand om det för ca 3 
kr/kg. Han delade gärna på slakteriavfallet för att på så vis få det rötningsbara avfallet i 



 

 

en container och det som måste brännas i en annan om det skulle få ner hans kostnader 
för avfallshanteringen. Med container menas ett 1 m3-kärl i detta fall.  
Tjurskallen (Nora) – 1 m3 kärl som tömdes var tredje vecka och kördes till Konvex. 
Totalmängden avfall torde därmed bli ca 8 ton per år. 
Tranhems gård (Karlstad) – Har en 11 m3-container som allt slakteriavfall slängs i och 
som går till Konvex. Enligt uppgift skall det vara ca 7 700 kg/tömning och den töms ca 
1,5 gång per månad. 

Travarbo vilt (Arboga) – Trots avståndet körs detta till Konvex i Karlskoga. Ca 5 ton 
per år i 1 m3 kärl. Mycket skinn blir det och skulle det vara rötningsbart är 50 % av 
denna mängd rötningsbart. 
Värmlands brygghus (Kristinehamn) – Skapar ett s.k. dravavfall (relativt fast 
restprodukt vid öltillverkning) som idag en bonde hämtar gratis vilket de är glada för. 
Skapar bara 1 m3 avfall per tömning och tömmer varannan vecka, men önskar öka 
produktionen.  
Värmlandschark (Karlstad) – Har ett eget reningsverk (av typen Musslan) där 
avloppsvattnet från charkuteriverksamheten renas med hjälp av järnklorid och 
polymerer. Behandlas idag som fettavskiljarslam av Karlstads kommun, men är 
betydligt tjockare och skulle med fördel kunna rötas. 10-15 ton per tömning. Betalar 
500-1000 kr per ton idag. Enligt SP är det inga problem att röta denna typ av slam inom 
SPCR120 då slamkällan livsmedelsindustri. 
Wermlands mejeri (Säffle) – Skapar inget avfall enligt egen utsaga. 

 
 


