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Sammanfattning 

En gårdsbiogasanläggning har flera stora interna energiförbrukare. Tidigare forskning har 

visat att energibehovet för endast omblandning i en biogasanläggning kan uppgå till 1 % av 

biogasens energiinnehåll vilket är oerhört högt.  

En omrörningsstudie har genomförts där data som specifik omrörningseffekt (W/m
3
) och 

energiförbrukning (kWh/dag) har inhämtats ifrån verkliga fall och sedan jämförts emot 

varandra. Samband mellan större rötkammarvolymer och högre energiförbrukning per dag för 

omrörning kunde finnas. Samtidigt som kopplingar mellan mindre anläggningar och högre 

specifik omrörningseffekt (W/m
3
) också kunde finnas. 

En rötkammares värmebehov ligger teoretiskt på cirka 33 % för termofila processer och 20 % 

för mesofila processer av den teoretiska energiproduktionen för en anläggning med en 

rötkammare på 750 m
3
. 

En planerad anläggning med rötkammarvolym på cirka 3000 m
3
 och specifik 

omrörningseffekt på 22 W/m
3
, borde ha ett högre elbehov per år än 100 000 kWh/år. 

Nyckelord: 

Biogas, Energibalans, Gårdsbiogas, elförbrukning  

Abstract 

A farm biogas plant has several large internal energy consumers. Previous research has shown 

that the energy for only mixing in a biogas plant may reach 1% of the biogas energy content 

which is extremely high.  

A mixing study was performed where data specific stirring power (W/m
3
) and energy 

consumption (kWh/day) has been obtained from real cases and then compared against each 

other. Correlation between larger reactor volumes and higher energy consumption per day for 

agitation could be. While connections between smaller plants and higher specific stirring 

power (W/m
3
) could also be.  

A digester heating demand is theoretically at around 33% for thermophilic processes and 20% 

for mesophilic processes of the theoretical energy output for a plant with a digester of 750 m
3
.  

A planned facility with reactor volume of approximately 3000 m
3
 and specific stirring power 

at 22 W/m
3
, should have a higher electricity demand per year than 100 000 kWh/year. 

Keywords:  

Biogas, Energy balance, farm biogas, electricity consumption
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1. Bakgrund 

1.1 Gödselgasstödet 

Biogasproduktion är en uppåtgående trend i Sverige. Den totala biogasproduktionen för 2012 

uppskattades till 1589 GWh och om en jämförelse görs gentemot 2009 ger det en ökning med 

116 GWh, vilket är en ökning med cirka 7 % (Energimyndigheten, 2013).  

Enligt Energimyndigheten var 24 gårdsbiogasanläggningar i drift under 2012 med en 

energiproduktion på 47 GWh, vilket motsvarar ungefär 3 % av den totala produktionen av 

biogas under 2012. Viktigt att notera här kan vara det faktum att biogasproduktionen från 

gårdsbiogasanläggningar faktiskt ökade med 136 % jämfört med föregående år. Detta är en 

trend som man vill ska fortsätta eftersom det fortfarande finns stor outnyttjad potential inom 

lantbruket gällande biogasproduktion (Energimyndigheten, 2013). 

För att stimulera denna tillväxt har Jordbruksverket på Regeringens uppdrag utformat ett 

förslag till stöd för gödselgasproduktion. Stödet beräknas bli ungefär 20 öre per producerad 

kWh gas från gödsel. Önskad effekt av stödet är en dubbel miljövinst som fås genom att 

ersätta fossila bränslen med biogas samtidigt som gödselns metanutsläpp till atmosfären 

minskar (Jordbruksverket, 2013).  

Stödet beskrivs som ett pilotprojekt som kommer att delas upp i tre perioder för att kunna 

utvärderas och justeras under projektets gång. Jordbruksverket har i sin rapport för 

utformning av projektet tagit fram tre stycken alternativ som ska fungera som avgränsningar 

för projektet. I samtliga alternativ övervägs det om en prioritering mot fordonsgas kan göras. 

Andledningen till detta är för att man anser att fordonsgas har den största potentialen att 

minska negativ miljöpåverkan (Jordbruksverket, 2013).  

2. Inledning 

2.1 Biogasprocessen 

Biogasprocessen är en biologisk process som sker med hjälp av mikroorganismer i en syrefri 

miljö. Denna process är naturlig och sker tillexempel i våtmarker, mossar och kärr 

(Christensson, Björnsson, Dahlgren, Eriksson, Lantz, Lindström & Mickelåker, 2009). Med 

rätt förutsättningar kan denna grundläggande process regleras och förfinnas i en rötkammare 

för att utvinna energi. 

I en biogasprocess gäller att ge mikroorganismerna så bra förutsättningar som möjligt för att 

en optimal gasproduktion ska kunna nås. Något av det viktigaste i processen är tillgången till 

näring för organismerna (Jarvis & Schnürer, 2009). Substratet som tillsätts rötkammaren är 

den näring som behövs för att organismerna ska kunna utföra sin metabolism. Substratets 

sammansättning påverkar vilka typer av organismer som kommer att finnas i processen och 

om det är rätt anpassat kommer fler grupper av mikroorganismer gynnas av detta.  Däremot är 

det önskvärt att uppnå en stabil substratinmatning och inte växla substrat för snabbt då det kan 

leda till olika processtörningar (Weiland, 2010). På grund av detta bör processdesignen vara 

väl injusterad efter substratets egenskaper för att undvika detta. 

Andra viktiga processparametrar är pH-värde och temperatur. Vanligen används 

processtemperaturerna är 25°C- 40°C (mesofil process) eller 50°C- 60° (termofil process). 
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Det finns också psykrofila (15°) eller extremt termofila (>65°) processförhållanden men de är 

inte särskilt vanligt förekommande (Lantz, 2007).  Under mesofila förhållanden sker det 

högsta metanutbytet när processen ligger över 32°C. De viktiga metanbildarna trivs allra bäst 

mellan 35°C -37°C och därför ligger vanligen drifttemperaturen däromkring (Jarvis & 

Schnürer, 2009). När temperaturen i processen stiger dör eller inaktiveras de mesofila 

metanbildarna och vid cirka 50°C tar de termofila organismerna över. En bra 

processtemperatur för de termofila metanbildarna brukar ligga kring 55 °C.  

Undre termofila förhållanden har mikroorganismerna en högre aktivitetsnivå än under 

mesofila och en termofil process har möjlighet att ge ett högre metanutbyte under kortare 

uppehållstid. I relation till de mesofila rötningsintervallet är en termofil rötning dock 

känsligare för processtörningar. (Lantz, 2007). 

I biogasprocessen spelar pH-värdetet en betydande roll. För en optimal metanbildning är det 

viktigt att pH-intervallet hålls stabilt. Ett idealiskt pH bör ligga mellan 7,0 till 8,0 men 

variationer mellan 6,5 till 8,5 är svåra att undvika (Weiland, 2010).  

Biogasprocessen kan delas in i tre steg.  (Christensson et al., 2012). Första delsteget är 

hydrolysen som sedan följs upp av syrabildningsfasen och slutligen sker den eftersträvade 

metanbildningen. 

 
Figur.1 Översiktslig bild av medbrytningsprocessen för biologiska material, förlagan till 

figuren hämtades ifrån Jarvis & Schnürer (2009, s.7). 
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2.1.1 Hydrolys 

Hydrolysen är ett viktigt steg för processen då dess uppgift går ut på att omvandla och 

sönderdela stora organiska molekyler till mindre och mer lättupptagliga ämnen för 

mikroorganismerna (Jarvis & Schnürer, 2009). Fett, kolhydrater och proteiner förädlas till 

aminosyror, enkla sockerarter, fettsyror och vissa typer av alkoholer.  

I hydrolysen utsöndrar en del av mikroorganismerna olika enzymer vars uppgift är att klippa i 

tur de stora molekylerna i mindre beståndsdelar. Varje grupp av mikroorganismer har sin 

alldeles egna typ av enzym som är specialiserat till deras val av substrat.  

Hydrolysens nedbrytningshastighet är bland annat beroende av substratets karaktär och de 

organismer som finns i systemet. 

2.1.2 Syrabildning 

Nästa steg i biogasprocessen är syrabildningen. Under detta steg sker det flera olika reaktioner 

och flertalet av de involverade mikroorganismerna här är desamma som vid hydrolysen. Men 

här finns det även andra grupper som också bidrar till processens framskridande (Jarvis & 

Schnürer, 2009). Den första reaktionen i syrabildningen kallas för fermentation. I denna 

reaktion används de flesta av produkterna skapades i hydrolysen. Fermentationsreaktionerna 

ombildar hydrolysens nedbrytningsprodukter till olika organiska syror som ättiksyra, 

mjölksyra, propionsyra och smörsyra(Jarvis & Schnürer, 2009). I övrigt bildas det också 

alkoholer, ammoniak, koldioxid och vätgas (Lantz, 2007).  

Nästa steg i nedbrytningsprocessen är de anaeroba oxidationsreaktionerna. Dessa reaktioner 

använder sig av fettsyrorna som bildades i hydrolysen men också av fermentationsstegets 

nybildade produkter. Enligt Jarvis och Schnürer (2009) är just den här delen av 

biogasprocessen extremt viktig. 

2.1.3 Metanbildning 

Biogasprocessen sista steg är det metanbildande steget. Det är här själva biogasen, bestående 

av koldioxid och metan, bildas. De mikroorganismer som här är aktiva kallas 

metanogener(Jarvis & Schnürer, 2009). 

Metanogenernas huvudsakliga val av substrat för metanbildning är vätgas, kodioxid och 

acetat. Dessa ämnen bildas tidigare i nedbrytningen och även i den här delen av processen är 

det flera olika grupper av mikroorganismer som deltar. En vanlig grupp är de så kallade 

acetotrofa metanogenerna och dessa använder acetat för att bilda metan (Jarvis & Schnürer, 

2009). 

Metanogenerna är känsliga och är oftast de första som påverkas vid eventuella störningar i 

processen och eftersom de sammarbetar tätt med organismerna i den anaeroba oxidnationen 

kan de ha en inverkan på hela biogasprocessen (Jarvis & Schnürer, 2009; Lantz, 2007). 

Metanbildarna har en lång tillväxthastighet. Vilket betyder att de har en längre generationstid 

än de andra organismerna i processen. Generationstiden är den tiden det tar för en 

mikroorganism att genomföra sin celldelning. På grund av detta är det oftast metanogenernas 

tillväxthastighet som styr uppehållstiden i en kontinuerlig biogasprocess. 
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2.2 En gårdsbiogasanläggning 

Nedan beskrivs systematiskt en gårdsanläggning för produktion av biogas: 

En biogasanläggning kan delas in i fem steg (figur 2) Steg ett till två tillhör substratet i den 

grövre indelningen ovan. Sedan följer steg 3 som tillhör produktionen och steg 4 till 5 som 

kan ses som användningen. 

 
Figur.2 Anläggningens 5 steg, förlagan till figuren hämtades från Biogasportalen (2014a) 

I första steget samlas substratet in och en bedömning gör för vilken förbehandling som 

substratet behöver innan det kan beskickas in i rötkammaren. Vanliga substrat som oftast 

används inom lantbruket är gödsel, halm och växtodlingsrester och fler talet av dessa behöver 

någon form av förbehandling för en så optimal process som möjligt. (Christensson et al., 

2009). 

Nästa steg är själva förbehandlingen och här kan substratet behandlas dels för att gynna 

nedbrytningshastigheten och ge mottagningssystemet bättre förutsättningar för att hantera 

substratet. Pumpar och omrörare främjas om substratblandningen är lätthanterlig och fri ifrån 

föroreningar (Biogasportalen, 2014b). 

Substrat med för hög torrsubstans halter kan behöva spädas för att bli pumpbara, medan allt 

för blöta material kan behövas torkas eftersom man inte vill fylla allt för stora volymer i 

rötkammaren med enbart vatten. 

I mindre biogasanläggningar är frånskiljning, finfördelning och förlagring vanliga metoder 

(Christensson et al., 2009). Dessa metoder är alla mekaniska, men det är också möjligt att 

använda kemiska- eller termiskametoder.  

Enligt en rapport ifrån Högskolan i Halmstad, gjord i sammarbete med 

teknikkonsultsföretaget Grontmij AB, har man efter jämförelser mellan olika kemiska och 

termiska förbehandlingsmetoder kunnat påvisa att de kan bidra till ökat gasutbyte. Tyvärr steg 

inte den ökade gasproduktionen tillräckligt mycket för att väga upp för de ökade kostnaderna 

som förbehandlingen medförde och i de flesta fall där man fann positiva resultat blev 

ekonomin ändå det som avgjorde, eftersom råvaran redan innan hade höga 

omkostnader.(Bohman et al., 2011) 

I övrigt finns det även en annan typ av förbehandling som kallas hygienisering.  
Alla gårdsbiogasanläggningar som upprättas måste kontrolleras och godkännas av 

Jordbruksverket och samband med denna kontroll kan de kräva att hygienisering ska ingå i 

anläggningen.  
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En kortare förklaring av de olika metoderna följer här: 

Frånskiljning 

Denna metod används främst för att förebygga sedimentering inne i rötkammaren men den är 

också bra för att få bort oönskade föremål t.ex. sten som kan skada processen.  

Frånskiljningen kan ske igenom små stenfickor i botten på till exempel matarskruvar eller 

fördelarbord. Man kan också låta substratet sedimentera i en blandningsbrunn, innan det 

matas in i rötkammaren. Viktigt vid detta allternativ är att med jämna intervaller tömma ut 

sedimentet (Christensson et al., 2009).  

 
Figur.3 Principskiss över en matarskruv med stenficka 

Finfördelning 

En biogasanläggning för flytande substrat kan inte hantera allt för stora partiklar. En 

anledning är svårigheten med att t.ex. pumpa substrat med långa fibrer. Stora partiklar medför 

även en längre uppehållstid i rötkammaren eftersom de tar längre tid att brytas ned. 

(Christensson et al., 2009). 

Fasta substrat kan därför först behövas rivas eller på annat sätt hackas sönder, så att 

partikelstorleken minskar innan materialet rötas (Christensson et al., 2009). Något som är värt 

att notera här är den ekonomiska aspekten. Sönderdelning som görs som ett enskilt moment i 

systemet medför en extra kostnad och detta vill man undvika i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Förlagring- Blandningsbrunn/Mottagningstank 

En blandingsbrunn/mottagningstank till biogasanläggningen hjälper till att jämna ut 

variationerna i substratinmatningen och bidrar till en stabilare beskickning (Christensson et 

al., 2009). 

Hygienisering  

Meningen med denna förbehandlingsmetod är att man ska mininera riskerna för 

smittspridning. Hygienisering sker igenom att materialet pastöriseras, med andra ord 

upphettas substratet till 70°C under minst 60 minuter. När detta görs innan det skickas in i 

rötkammaren bidrar behandlingen till att sjukdomsframkallande organismer minskar 

betydligt. I Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1774/2002/EG, EUT L 273 

ifrån 3 oktober 2002 behandlas hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är 
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avsedda att användas som livsmedel. Här framgår de krav som Jordbruksverket har rätt att 

ställa på en biogasanläggning och de regler som gäller hanteringen av substrat 

Om endast naturgödsel skall rötas i anläggningen kan det göras ett undantag för den 

standarlierade hygieniseringen (Christensson et al., 2009). Men då är det viktigt att tänka på 

att icke hygieniserat material efter rötningen fortfarande ska betraktas som obehandlat 

naturgödsel.  

Det tredje steget som den biologiska processen sker med huvudmålet att bilda biogas. Det 

hela utspelar sig i en rötkammare som är det mest centrala delen i en biogasanläggning. En 

rötkammare bör konstrueras för att den klara av de påfrestningar som den kan utsättas för 

under processens gång.  

Korrosion är här oftast inte ett problem då processen sker i en syrefri miljö, men vid en 

eventuell process störningar kan pH-halten sjukna till låga nivåer väldigt fort under kortare 

perioder. Därför bör materialet i kammaren vara utformat på så vis att det klara av detta just 

detta (Christensson et al., 2009). Den övre delen av rötkammaren ställs däremot inför helt 

andra former av påfrestningar. Rötningsmaterialet befinner sig här i antingen ren gasfas eller i 

en blandning av gas och vätska. På grund av de olika miljöförhållandena i tanken, byggs 

oftast rötkammare i två olika material för att vara så motståndskraftig som möjligt. 

Det ställs också höga krav på cisternens konstruktionsdetaljer. Tätningar, skruvar och lister 

måste hålla god kvalité då man vill undvika onödigt läckage, dels av ekonomiska skäl, dels 

för miljön då metan är en utav de kraftfullare växthusgaserna. 

Rökammare kan se ut på olika sätt men det finns främst två utformningar som är ständigt 

återkommande (Christensson et al., 2009). En av dessa är av en högre typ som har en mindre 

diameter och ett betydligt högre höjdmått, se Figur.4. Oftast placeras omröraren i dessa som 

en fast konstruktion i taken på cisternen. Denna variant är värdigt vanlig på svenska 

samrötningsanläggningar. 

 
Figur.4 Hög rötkammare med centralt placerad omrörare, förlaga till bilden hämtades från 

Christensson et al.(2009) s.27. 

Den andra typen av rötkammare som är vanligt förekomande är av en lägre breddare modell, 

se Figur.5. Denna är mycket vanlig på tyska biogasanläggningar och de har i det flesta fall en 
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omrörare som är placerad längst med vägen på en lång axel för att uppnå kunna optimal 

omblandning. Denna typ har också oftast ett dubbelmembrantak. Det inre taket är ett flexibelt 

tak som gör att det kan erhålla ett gaslager inuti rötkammaren. I andra konstruktioner med 

fasta tak måste ett gaslager byggas utanför rötkammaren.  

För att det inre membranet inte ska falla ner i substratet när gas inte tillverkas, sätts ett nät 

eller liknande upp inne i rötkammaren. På detta nät kan det bildas organismer som i viss 

utsträckning kan hjälp till att fälla ut svavel ur biogasen vilket i sin tur är mycket uppskattat 

då svavel inte är särskilt önskvärd produkt i gasen (Christensson et al., 2009). 

 
Figur.5 Bred rötkammare med en omrörare med långaxel och dubbelt membrantak, förlaga 

till bilden hämtades från Christensson et al.(2009) s.27. 

Det är viktigt och blanda runt materialet inne i rötkammaren så att fördelningen av substrat 

blir jämn i hela cisternen. Man vill på detta vis motverka bildning av svämtäcke som påverkar 

gasproduktionen negativt. Omrörning förhindrar även oönskad sedimentering i botten på 

tanken. I Christensson et al. Gårdsbiogashanbok ifrån 2009 nämner man en tumregel som 

tyska producenter av biogas försöker hålla på.  

”Rör om så mycket som behövs, men så lite som möjligt” (Christensson et al., 2009, s. 29). 

Denna regel är dock mycket svår att hålla och i många fall är det just omrörningen i 

anläggningen som är det största energitjuven. 

Omrörnings metoder är en hel vetenskap för sig, men viktigt att nämna är ändå att det finns 

tre huvudtyper av omrörare:  

 Hydraulisk- Användet av externa pumpar för att skapa omblandning. 

 Pneumatisk- Inblåsning av biogasen i anläggningen så att omblandning kan erhållas. 

 Mekanisk- Olika typer av maskinella lösningar för att få en bra omrörning. 

Den sistnämnda metoden är den vanligaste i latbruksbaserade anläggningar (Christensson et 

al., 2009). 

Biogasprocessens fjärde steg sker inne i rötkammaren och här bildas det två produkter. Den 

ena är biogasen och den andra är den kvarvarande rötresten.  
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När biogasen tas ut i ur rötkammaren måste trycket i gasen tas ner en aning. Detta görs oftast 

direkt efter kammaren i ett tryckutjämnande mellanlager eller men en tryckstyrdfläkt. När 

gasen lämnar rötkammaren är den oftast mättad med vatten, därför är det också viktigt att 

ledningar och alternativa lager förses med kondensfällor och liknande för att fånga upp det 

vatten som fälls ut ur gasen för att inte riskera onödigt slitage på utrustning längre fram i 

anläggningen. 

Den överblivna rötresten från anläggningen läggs oftast i ett rötrestlager. I detta lager är det 

viktigt att motverka fortsatt produktion av gas om man inte vill efterröta materialet. Vilket i så 

fall kan görs i en efterrötningskammare där man låter materialet svalna samtidigt som den 

producerade gasen fångas upp. Men då ingen efterrötning vill erhållas kyler man ner rötresten 

direkt till en temperatur så att processen avstannar i materialet. 

Biogasprocessens femte och sista steg är själva användnings steget. Biogas kan användas 

inom många olika användningsområden men gårdsbiogasanläggningarnas produktion är 

främst riktad emot tre specifika områden. Kraftvärme (CHP), förbränning (elproduktion) eller 

fordonsgas. 

Vid de två förstnämnda användningsområdena ställs det inte särskilt höga krav på gasens 

kvalité men vid det sistnämnda alternativet, fordonsgas, måste gasen uppgraderas.  

Uppgradering innebär att koldioxidhalten i gasen sänks och att eventuella föroreningar som 

exempelvis svavelväte renas bort (Christensson et al., 2009). Enligt svensk standard krävs det 

ett metaninnehåll på 95-99 % för att gasen ska få säljas som fordonsgas. 

Kvalitetshöjning och rening av biogas förekommer även utanför sektorn för fordonsbränsle. 

Gasen potentiella energivärde höjs genom att man avvattnar den och svavelavskiljning ses 

som en nödvändighet för att hålla nere svaveloxidsutsläppen vid förbränning. Viktigt att 

notera är att svavelvätet i biogasen är mycket giftigt för människor samtidigt som det är 

extremt korrosivt. Korrosiviteten medför extra slitages på motorer och annan utrustning 

(Christensson et al., 2009). 

Kraftvärme- CHP 

Med kraftvärmeproduktion menas det att man producerar både el och värme från anläggnigen. 

Vid elproduktion brukar man kunna omvandla 30-40 % av energiinnehållet till elkraft medan 

resten omvandlas till värme (Biogasportalen, 2014e). 

För att producera kraftvärme använder man sig av olika former av gasmotoren eller 

gasturbiner. Motorerna bygger oftast på diesel- eller Ottoprincipen, där dieselmotorerna oftast 

har en högre verkningsgrad. Gasturbinen har alltigenom en lägre verkningsgrad men de har 

istället andra typer av fördelar. Exempelviss ger de lägre rökgasemissioner, lägre buller och 

dess livslängd antas vara länge (Christensson et al., 2009).    

Förbränning- Värmeproduktion 

Biogas som förbränns kan som nämnts tidigare användas till både värme- och elproduktion, 

men i vissa fall finns endast behov av det ena.   

Direkt uppvärmning via en gaseldad panna är ganska vanligt i dessa fall och oftast finns 

värmebehovet i närliggande lokaler och bostäder. Värmen kan annars distribueras via 
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fjärrvärmenätet men det är betydligt mer ovanligt då gårdsbiogasanläggningar vanligen ligger 

en aning avsides ifrån de större samhällena (Biogasportalen, 2014e). 

En nackdel med detta användningssätt av biogas är att värmebehovet minskar betydligt på 

sommaren medan biogasproduktionen håller sig relativt konstans. När detta inträffa måste den 

framställda gasen facklas bort. 

Uppgradering- Fordonsgas 

När biogasen genomgått rening och den större mängden koldioxid tagits bort ur rågasen kan 

den benämnas som ett drivmedel av förnybar karaktär. Målet med uppgraderingen är alltså att 

få upp metanhalten i gasen till en nivå på 95-99 %, som även nämnts här ovan. 

Uppgraderingsmetoder finns det flera olika funktionsdugliga lösningar på, men den äldsta och 

mest beprövade tekniken i Sverige är vattenskrubbern. Denna metod bygger på det faktum att 

koldioxid är lättlösligare i vatten än vad metan är (Christensson et al., 2009). Andra metoder 

bygger på användning av aktivt kol eller andra kemikalier för att separera koldioxiden ifrån 

metanen. 

Uppgraderingsanläggningar är den typ av anläggning som ökar mest i Sverige just nu. Men då 

den ekonomiska lönsamheten är svårare att få ihop när det gäller uppgradering förekommer 

detta mest på större anläggningar.  

3. Metod 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka de stora energiförbrukarna på en gårdsbiogasanläggning och hur deras 

energibehov påverkas av olika konstruktionsförutsättningar. 

3.2 Literaturstudie – Energiförbrukande komponenter 

En litteraturstudie har gjort för att undersöka och beskriva biogasanläggningens 

energiförbrukande komponenter. Syftet med litteraturstudien är att förstå komponenternas för- 

och nackdelar, samt dess användningsområden.  

Störst fokus i studien ligger mot omrörare. Detta eftersom omrörningen är en av de största 

energiförbrukarna i biogasanläggningen. Men studien kommer även att beröra pumpar, 

sönderdelare/förbehandlare, nödkylning samt anläggningens uppvärmning. 

3.3 Fallstudie – Omrörningens energiförbrukning 

Fallstudien tittar på energiförbrukning vid omrörning i rötkammaren. Studien baseras på 

insamlad data från Hushållningssällskapets projekt ”Utvärdering av biogasanläggningar på 

gårdsnivå” (Eliasson Ahlberg, 2015). Denna studie har hämtat information från 23 av 

anläggningarna i projektet. Information om omrörarnas installerade effekter, drifttider och de 

olika biogasanläggningarnas rötkammarvolymer har främst används. 

Energiförbrukningen för omrörning är en av de stora posterna i anläggningens 

egenförbrukning. Nordberg och Edström (1997) beräknar i sin studie att cirka 1 % av den 

producerade energin i anläggningen användas till omrörning. 
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Denna siffra används även i denna studie. Nyckeltalet identifieras som ”Installerad 

omrörareffekt per kubikmeter rötkammare” (W/m
3
) och benämns som specifik 

omrörningseffekt i rapporten. Med hjälp av detta nyckeltal kan sedan energiförbrukningen 

jämföras mellan de olika anläggningarna. Omrörningens drifttid tas hänsyn till när den 

verkliga energiförbrukningen ska tas fram. Detta görs i så fall igenom att multiplicera 

gångtiden med installerad effekt och verkningsgrad på motorn. 

Nyckeltalet beräkna enligt ekvation.1: 

Effektbehov för omrörare per kubik rötkammarvolym: 

𝑃𝑂𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒 = 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑉𝑅ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒⁄   (W/m
3
)  Ekvation.1 

Detta nyckeltal har tidigare används i andra rapporter som ett riktvärde för omrörares 

energiåtgång, tabell 1.  

 

W/m3
rötkammarvolym Referens 

5,26 – 7,91 W/m3 (Karim et al., 2005) 

10-20 W/m3 (Thiele, 2009) 

10 W/m3 Eliasson1 

Tabell.1 Referensvärden för specifik omrörningseffekt 

Givna data jämförs emot varandra för att undersöka om det finns några samband mellan 

”installerade effekt per kubikmeter rötkammarvolym” och rötkammarens storlek eller 

anläggningens energiförbrukning per dag. Det har även undersökts om leverantörers teknikval 

har haft någon inverkan på omrörningens energiförbrukning. 

3.3.1 Utvärderingsprojekt av biogasanläggningar på gårdsnivå 

Mellan åren 2010-2014 genomförde Hushållningssällskapet ett utvärderingsprojekt, där cirka 

ett trettiotal gårdsbiogasanläggningar utvärderades. Anläggningarna granskades utifrån sin 

teknik, ekonomi samt substrat- och rötresthantering. Förenklat sett var syftet med projektet att 

förmedla ett ökat kunskapsunderlag för lantbrukare med befintlig biogasproduktion, men 

också för dem som funderar på att starta en produktion (Eliasson Ahlberg, 2015). 

Utvärderingsprojektets resultat har framtagits av anläggningsägare, driftpersonal och 

rådgivare. Samanställningarna av resultaten från projektet finns beskrivna i detalj i en mängd 

rapporter och faktablad som kan återfinnas på Hushållningssällskapets hemsida, 

www.hushallningssallskapet.se. Dessa resultat grundar sig i det data som har hämtats in från 

biogasanläggningarna samt de rådgivnings besök som gjorts under projekt tiden (Eliasson 

Ahlberg, 2015). 

                                                 
1
 Karin Ahlberg Eliasson, Projektledare ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”, personlig kontakt, 

2014 

http://www.hushallningssallskapet.se/
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3.4 Beräkningsexempel – Rötkammarens värmebehov 

Beräkningsexemplet i rapporten berör biogasanläggningens värmebehov och är främst inriktad på 

rötkammaren i anläggningen eftersom rötkammaren utgör den största delen av systemets 

värmebehov.  Detta görs för att få en uppfattning om storleksordningen på uppvärmningsbehovet. 

Exemplet utgörs av en fiktiv anläggning som anpassats storleksmässigt efter anläggningarna som 

använts i omrörningsstudien. Detta för att få ett någorlunda verklighetsbaserat resultat. Andra 

föreklingar och antagande har tagits fram med hjälp av en mindre litteraturstudie som grund. 

3.5 Fallstudie – Beräkning för elförbrukning på en planerad biogasanläggning  

Fallstudien tittar på en planerad anläggning i Ljung. Anläggningen har ifrån leverantörer fått 

ett uppskattat värde för sin elförbrukning. 

I denna studie genomförs en mindre beräkningar för att kontrollera om det antagna värdet kan 

ses som realistiskt eller om det bör ses över. Beräkningar görs med hjälp från tidigare resultat 

som fåtts i omrörningsstudien. 

4. Resultat 

4.1 Biogasanläggningens energiförbrukande komponenter 

I en biogasanläggning finns det flera energiförbrukande komponenter. Anläggningens 

utformning och typ av substrat påverkar hur mycket energi dessa komponenter kommer att 

behöva. Energibehovet består av två delar, en del uppvärmningsenergi och en del av elektrisk 

energi. Inom uppvärmningen ingår värmning av substrat, hygienisering samt värmning vid 

uppstart av processen. Den elektriska energin används till pumpar, omrörare och eventuella 

förbehandlingssteg som sönderdelning och malning (Berglund & Börjesson, 2003). 

Elförbrukningen påverkas till stor del av substratets egenskaper.  Substrat som enkelt bildar 

svämtäcke eller som lätt bottensedimenterar kan behöva extra omrörning, vilket bidrar till 

ökat elbehov. Vanligen förekommer detta i substrat med grov partikelstorlek och något högre 

torrsubstanshalt. För att undvika svämtäcke och bottensedimentering kan förbehandling av 

substratet minska behovet av energi för omblandning inne i rötkammaren (Christensson et al., 

2009). 

I Nordberg och Edströms (1997) rapport har tekniska frågeställningar kring omblandning och 

sönderdelning undersökts. Studien belyser att sönderdelning av energigrödor, vid TS-halt 

kring 10 %, nästan är ett måste för att hålla nere energibehoven för pumpning och 

omblandning. Rapporten gjorde en beräkning över en biogasanläggning med en 

referensstorlek motsvarande 1 MW gaseffekt, för att skapa en uppfattning om det elbehov 

som fordras vid sönderdelning och omblandning. Beräkningen visade att 2 % av biogasens 

energiinnehåll gick åt till sönderdelning av material till godkänd storlek och 1 % av 

energiinnehållet gick åt till omblandningen (Nordberg & Edström, 1997). 

Här nedan ges en beskrivning av de vanligaste energibrukande komponenterna i en 

gårdsbaserad biogasanläggning. Dess olika varianter, tillämpningar samt för- och nackdelar 

kommer att beröras. 
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4.2 Omrörare 

För en stabil och välmående rötningsprocess behövs en god omrörning i rötkammaren. Detta 

kan erhållas på tre olika sätt och den vanligaste tekniken är omrörare placerade inne i 

rötkammaren. Det andra alternativet är pumpomrörning där pumpar placerade utanför 

kammaren används för att åstadkomma omblandning. Det tredje och sista alternativet 

använder sig av gasrecirkulation(Deublein & Steinhauser, 2010).  

4.2.1 Mekaniska omrörare 

Den dominerande tekniken för omrörning inom gårdsbiogas är den mekaniska och utifrån 

detta har flera olika tekniker utvecklas:  

 Långsamtgående omrörare – Kontinuerlig drift och låg effekt. 

 Medelgående omrörare – Stötvis och/eller kontinuerlig drift och måttlig effekt. 

 Snabbgående omrörare – Hög intensiv intervallstyrd drift och hög effekt. 

(Christensson et al., 2009) 

Eftersom tekniken skiljer sig åt för de olika blandningsmetoderna, har flera olika modeller av 

omblandare utvecklats. Här nedan följer några kortare beskrivningar av några vanligt 

förekommande varianter: 

Dränkbar propelleromrörare 

Tillhör de snabbgående omrörarna med upp till 1500 rpm och har oftast en två- eller trebladig 

propeller. Med dränkbar menas att omrörarens elmotor är nedsänkt i substratet som ska röras 

om. Kan monteras lutande eller vertikalt och är vanligen justerbar mellan de olika lägena 
(Bachmann, 2013, s.201). 

Snabbgående propelleromrörare 

Även denna tillhör de snabbgående omrörarna med två- eller trebladig propeller. Vanligen är 

denna modell installerad centralt i taket eller längs med en sidovägg inuti rötkammaren. 

Vanligtvis har denna en kapacitet på cirka 1000 rpm (Bachmann, 2013, s.201). 

Paddelomrörare 

Tillhör typen långsamtgående omrörare som är uppbyggd av ett flertal paddlar ihopsatta med 

en central drivaxel. Paddelomröraren placeras oftast centrerat i rötkammaren och har ett 

ungeförligt varvtal på 20 rpm (Bachmann, 2013, s.201). 

4.2.2  Pumpomrörare 

En inte riktigt lika vanlig, men ändå förekommande omrörningsmetod på 

gårdsbiogasanläggningar är den tidigare nämnda pumpomrörning. Pumpen skapar på 

hydraulisk väg en ström av substratet inuti rötkammaren vilket fram manar strömningarna 

som sedan skapar omblandning i kammaren. Detta görs igenom att substratet tas ut ur 

rötkammaren för att sedan föras tillbaka in igen som en stark stråle igenom ett speciellt 

insprutningsmunstycke (Bachmann, 2013, s.202). För denna metod krävs det en större och 

kraftfullare pump vilket kan bidra till en något högre kostnad, men viktigt att notera är att 

denna pump kan kombineras och även användas till beskickning av rötkammaren. 
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4.2.3 För- och nackdelar 

Omrörare: + Fördelar - Nackdelar 

Dränkbar 
propelleromrörare 

 Klarar höga varvtal för kraftfull 
omblandning 

 Vanlige justerbar i höjdled, så kan 
anpassas efter nivån i rötkammaren 

 Kan användas som sekundär omrörare 
för att förstöra skikten i kammaren 

- Klarar inte av höga TS-halter eller 
trögflytande material 

- Slitdelar är placerade inuti 
rötkammaren och därför svår 
åtkomlig vi service  

Snabbgående 
propelleromrörare 

 Klarar höga varvtal för kraftfull 
omblandning 

 Går att variera rejält i storlek efter 
behov och rötkamrar volym 

- Klarar inte av höga TS-halter eller 
trögflytande material  

Paddelomrörare   Kan förbättra värmeöverföring 

 Den långsamma omloppshastigheten 
sparar bakterierna 

 Lågenergiförbrukning 

- Uppnår inte optimal omrörning vid 
låga TS-halter  

Pumpomrörning  Samma pump kan användas både som 
omrörare och som beskickare av 
substratet. 

- Behöver en kraftfull pump 
- Risk för igensättning vid hög TS-halt 
- Slitdelarna finns utanför 

rötkammaren, lättåtkomligt för 
service 

Tabell.2 (Deublein & Steinhauser, 2010; Bachmann, 2013) 

4.2.4 Analys 

I en artikel skriven av Karim, Hoffmann, Klasson och Al-Dahhan (2005) gjordes en 

undersökning av effekterna för omrörning i rötkammaren. Fokusen för arbetet låg i att 

utvärdera tre olika omrörningsmetoder för att sedan jämföra dessa mot en icke omrörd 

biogasprocess vid tre olika torrsubstanshalter.   

De slutsatser som kunde dras ifrån studien var att i de fall då substratet har en TS-halt på 5 % 

eller mindre kunde ingen betydande effekt på metanproduktionen identifieras som skiljde de 

olika metoderna åt. I de fall där torrsubstanshalten i substratet var 10 % och 15 % kunde en 

märkbar ökning av producerad biogas noteras i den blandade processen jämfört med den 

oblandade. Något som också registrerades under försöken var att omblandning under 

uppstarten av biogasprocessen inte kunde ses som fördelaktigt då det resulterade i lägre pH, 

högre driftinstabilitet och förlängd uppstartstid (Karim et al., 2005)  

4.3 Andra energiförbrukande komponenter 

4.3.1 Pumpar 

En pump är en hydraulisk maskin som är avsedda för att öka tryck- rörelse- eller lägesenergi 

hos en fluid (Alvarez, 2006, s.115). Vanligen är en fluid en typ av vätska. Pumpar har en 

mängd olika användningsområden, vilket medför olika driftförhållanden. Det finns olika 
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modeller av pumpar som kan delas in i fyra stycken huvudgrupper. Turbopumpar, 

vätskeringpumpar, förträngningspumpar och övriga pumpat (Pumpportalen, 2011, s.18). 

De mest förekommande pumparna i biogasanläggningar är centrifugalpumpar eller olika typer 

av förträngningspumpar. Substratets TS halt har en stor betydelse för materialets pumpbarhet. 

Om TS-halten skulle höjas från 8 % till 10 % skulle detta ge stor egenskapsförändringar hos 

substratet. För att kunna pumpa materialet med bibehållet volymflöde skulle det innebära att 

pumpens motoreffekt skulle behöva ökas med ungefär 2,5 gånger för att klara av det ökade 

friktionerna i materialet (Wennerberg, 2009). 

4.3.2 Pumptyper 

Centrifugalpump 

Centrifugalpumpen är en typ av turbopump och med det menats det att pumpen är försedd 

med en eller flera skovelförsedda pumphjul inuti pumphuset (Alvarez, 2006, s.121). Mediet 

som ska pumas kan tillföras tryckenergi på två olika sätt, antingen igenom den slungande 

centrifugalkraften från skovelhjulet och/eller att fluidens hastighetsenergi omvandlas till 

tryckenergi inuti pumpen. Centrifugalpumpen används vanligen när man har ett flytande 

substrat med en TS-halt på omkring 8 %, vilket är vanligt för just flytgödsel (Bachmann, 

2013).  

 
Figur.6 Illustration av en centrifugalpump (Richards, 1894) 

Excenterskruvpump 

Denna modell är av typen förträngningspump. Kännetecknande för just excenterskruvpumpen 

är dess cylinderformade pumphus som innehåller en excentrisk rotor. Rotorn har 

förskjutningsbara lameller som håller tätt emot omslutande väggar samtidigt som den pressar 

materialet framåt. En av pumpens främsta egenskap är dess förmåga att pumpa relativt 

trögflytande fluider (Alvarez, 2006, ss.153-160). 

 
Figur.7 Illustration av en excenterskruvpump (Wennerberg, 2009) 
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Lobrotorpump 

Denna pump är även kallad kugghjulspumpen och består av två inneslutna kugghjul (Alvarez, 

2006, s.160). Materialet fraktats framåt i kuggluckorna i pumphuset och tätningen mellan 

kuggarna förhindrar sedan återströmning till sugsidan, se figur.8. 

 
Figur.8 Illustration av en lobrotorpump (Wennerberg, 2009) 

Kolvpump 

Denna pump har som namnet antyder en kolv som rör sig fram och tillbaks. Pumphuset är 

också försett med två stycken backventiler, där den ena fungerar som sugventil och den andra 

agerar tryckventil. När kolven dras bakåt öppnar sugventilen och fluiden som ska pumpas 

sugs in i pumphuset. När kolven vänder tillbaka stänger sugventilen och tryckventilen öppnas 

istället och fluiden pressas ut ur pumphuset. 

 
Figur.9 Principskiss över en enkelverkande kolvpump, förlagan till figuren hämtades ur 

Alvarez (2006, s.153) 
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4.3.3 För- och Nackdelar 

Pump typ: + Fördelar - Nackdelar 

Centrifugalpump  Robust – tål halm och mindre partiklar 

 Kan förses med knivar för 
sönderdelning 

 Klarar av TS-halt  12 % 

 Klarar stopp i ledningen 

 Kan enkelt seriekopplas 

- Behöver hjälp med matning vid 
uppstart 

- Får en lägre verkningsgrad vid högre 
tryck 

- Kapaciteten sjunker med ökat tryck 

Excenterskruv  Klarar av höga mottryck  50 bar 

 Högverkningsgrad 
- Dyra servicekostnader 

- Får inte torrköras 

- Fordrar separat skärande tillsats för 
långstråigt material 

- Känslig för fasta kontaminationer  

Lobrotorpump  Låga servicekostnader 

 Förhållandevis tåliga 

 Kostnadseffektiv vid lägre tryck 

- Klarar inte tryck över 12 bar 
- Fodrar separat skärande tillsats för 

långstråigt material 

Kolvpump  Klarar av mycket höga mottryck  100 
bar 

 Klarar av TS-halt  80 % 

- Klarar inte långstråigt material 
- Känslig för hårda föremål 
- Har ett pulserande flöde 

Tabell.3 Genomgång av för- och nackdelar för de lämpligaste pumparna för 

biogasproduktion (Berglund, Bohman, Svensson & Benjaminsson, 2012). 

4.3.4 Förbehandlare/Sönderdelare 

Sönderdelningen av inkommande material före beskickning till rötkammaren är en av de 

största energiposterna i en biogasanläggnings egenförbrukning. I Nordberg och Edströms 

(1997) tidigare nämnda beräkningar kunde upp till 2 % av energiinnehållet som fås ur 

anläggningen användes till sönderdelning och förbehandling av substrat. 

Vid användning av energigrödor, halm, djupströgödsel eller andra restprodukter från 

lantbruket används vanligen olika metoder för inmatning av substratet/substraten till 

processen (Eliasson Ahlberg, 2012). Antingen kan materialet skruvas direkt in i rötkammaren 

eller så kan det först blandas upp med flytande substrat innan det beskickas in i rötkammaren. 

Dessa olika system använder sig av olika tekniska lösningar för sönderdelningen. 

4.3.5 Typer av Förbehandlare/Sönderdelare 

Kvarnar 

Kvarnen används för att minska substratets partikelstorlek. Vid malning är materialet torrt och 

har oftast en hög torrsubstanshalt vilket oftast bidrar till att materialet brukar blandas upp med 

vått material för att få en pumpbar slurry (Eliasson, 2011). 
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Det finns flera olika typer av kvarnar. Några vanliga typer och några av dess för- och 

nackdelar beskrivs här nedan: (Gunnarsson, Gustavsson, Norberg & Olsson, 2014) 

 Hammarkvarnen  

- Relativt billig 

- Klarar många olika material 

- Okänslig för sten och andra föroreningar 

 Kättingkvarnen 

- Hög investeringskostnad 

- Högt effektbehov 

- Låg underhållskostnad 

- Robust och tålig 

 Knivkvarnar 

- Vanligt för gräs och halm med vattenhalt upptill 15 % 

- Känsliga för hårda föremål 

- Lågt effektbehov 

Maceratorer 

En macerator är anpassad för våt sönderdelning och detta görs igenom att materialet pressas 

genom en roterande hålskiva med skärande knivar. Knivarna slits lätt av hård främmande 

material som till exempel grus och sten.  

Dessa föroreningar kan man försöka sortera bort med hjälp av olika frånskiljnings metoder 

innan maceratorn, men det är sällan som allt kan avskiljas. Enligt Eliasson (2011) kan en 

macerator klara en TS-halt upp till 10-12 %, men viktigt att tänka på vid dessa högre TS-

halter är den ökande risken för igensättning (Edström, Nordberg & Ringmar, 2005). 

Maceratorn ger i sig själv en viss pumpeffekt men i de flesta fall måste den seriekopplas med 

en extern pump för önskad pumpeffekt på substratet. 

Mixervagnar 

En mixervagn är en flyttbar kvarn som kan blanda upp och sönderdela långtrådigt material 

som hö, halm eller ensilage satsvis (Gunnarsson et al., 2014). Dessa vagnar kan översiktligt 

delas in i två huvudgrupper, horisontella och vertikala.  

De horisontella mixervagnarna har sina blandningsskruvar placerade, likt namnet antyder, 

horisontellt och en till flera skruvar kan förekomma beroende på storlek. Det finns två typiska 

modeller av horisontell mixervagn. Den ena varianten har en blandarskruv och en returskruv 

som jobbar tillsammans medan den andra modellen är utformad med en motsägande skruv för 

omblandning i vagnen. 

De vertikala blandarna förekommer däremot i ett utförande och har igenkännligt vis en 

stående blandnings skruv och en koniskt utformad behållare. Illustration kan ses i Eliasson 

(2011) s.9. 

Skruvarna är i sig skärande och när de roterar och blandar runt materialet i vagnen så 

sönderdelas substratet. Men vid behov av ytterligare sönderdelning kan mixervagnen lätt 

kombineras med annan sönderdelnings apparatur (Gunnarsson et al., 2014).  
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4.3.6 Uppvärmning 

Inne i en rötkammare vill man ha en så konstant temperatur som möjligt. Detta eftersom 

snabba tempertursvängningar kan orsaka processtörningar i reaktorn (Jarvis & Schnürer, 

2009).  För att undvika detta bör man värma ingående substrat till aktuell processtemperatur 

samt isolera rötkammaren för att minska värmeförluster igenom ytterväggarna (Bachmann, 

2013, s.199).  

En rötkammares värmbehov kan enligt Svahn (2006) delas upp i två olika kategorier, 

värmehållning och uppvärmning. Värmehållningen är oftast en betydligt mindre del av det 

totala värmebehovet. Det är istället uppvärmningen som är den stora energitjuven. 

Värmehållning kan uppnås igenom att man isolera rötkammaren. Enligt Bachmann (2013) finns 

en riktlinje över vilka värmeöverföringsvärden man bör eftersträva vid de olika 

biogasprocesserna. Mesofila rötkammare bör ha ett värmeöverföringsvärde på 0,3 W/m
2
K, 

medan den termofila rötkammaren bör ligga på 0,2 W/m
2
K eller mindre. Detta skulle enligt 

Bachmann (2013) resultera i en ungefärlig isoleringstjocklek mellan 10-18 cm, lite beroende 

på material. 

Uppvärmningsbehovet beror helt på temperaturdifferensen mellan inkommande substrat och 

önskad processtemperatur. Substratet antas följa uteluftenstemperaturen någorlunda och enligt 

Park et al.(2006) antas substrattemperaturen ligga cirka 4 °C över aktuell utetemperatur.  

I Sverige har vi en normalårstemperatur på mellan -3 °C till +8 °C (SMHI, 2014) från norr till 

söder. Denna låga medeltemperatur bidrar till att uppvärmningsbehovet här blir betydligt 

större här än vad det är i södra Europa.  

För att minska en rötkammares uppvärmningsbehov kan man återvinna värme ur utgående 

substratet och detta kan enkelt göras med hjälp av ett antal värmeväxlare, se figur.10. 

 
Figur.10 Värmeåtervinnings exempel för en rötkammare 

4.3.7 Tekniker för värmeväxlare 

Alla anläggningar är olika och har sina egna lösningar för värmeväxling. Det finns varianter 

som växlar värme mellan slam/vatten, vatten/vatten eller slam/slam. 
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Några vanliga tekniker för värmeväxling presenteras här nedan: 

Motströms: 

Här möts det varma och det kalla flödena i motsatt riktning till varandra. Denna typ av 

värmeväxlare är väldigt effektiv och beräknas ha en hög verkningsgrad på nästan 90 % 

(Wikipedia, 2013). 

 

Figur.11 Motflödes värmeväxlare (Ryde, 2004a) 

Medstöms: 

Här går de bägge flödena åt sammahåll, se figur.12. Denna typ av växlare anses ha en något 

lägre verkningsgrad än den motströmskopplade växlaren (Wikipedia, 2013). 

 

Figur.12 Medflödes värmeväxlare (Ryde, 2004b) 

Korsflödes: 

I den här värmeväxlaren korsar man de bägge flödena vinklerätt emot varandra, se figur.13. 

Korsvärmeväxlare anses ha en ha en låg verkningsgrad på cirka 50-60 % (Wikipedia, 2013). 

 

Figur.13 Medflödes värmeväxlare (Ryde, 2004c) 

4.3.8 Värmeflöden i en typisk gårdsbiogasanläggning 

I Bilaga.1 illustreras en principskiss över hur en karakteristisk gårdsbiogasanläggning kan se 

ut. Ur figuren kan man identifiera två olika flöden. Det första flödet beskriver biogasens väg 

genom anläggningen medan det andra flödet visar de värmeströmmarna som finns i systemet. 

Anläggningen är av modellen kraftvärme och är alltså en anläggning som producerar både el 

och värme.  
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Gasflödet 

Gasen som produceras i anläggningen hämtas ut i toppen på rötkammaren och rötrestslagret. 

Biogasen förs sedan vidare mot förbrukningsdelen via en fackligsanordning. 

Fackligsandordningen finns där för att vid behov kunna fackla bort gas som av olika 

andledningar inte kommer till användning. Gasen får nämligen inte bara släppas ut i den fria 

luften, utan måste först förbrännas för att påverkan på miljön ska bli minsta tänkbara. 

Metangas är en av de starkare växthusgaserna och den är cirka 20 gånger starkare än 

koldioxid, bedömt från ett hundraårigt perspektiv (Biogasportalen, 2014c).  

Gasen som tas ut ur anläggningen kan exempelvis renas från koldioxid för att bli fordonsgas 

eller på andra sätt förbehandlas innan förbränning. 

Det finns två olika förbränningsalternativ för gasen. De ena är genom en 

värmeproduktionsmotor som driver Värme- och elproduktionen och den andra är igenom en 

värmeproduktionspanna som enbart producerar värme. Först och främst så väljs 

värmeproduktionsmotorn före pannan då detta system är det energieffektivastesystemet 

(Gustafsson, 2006). Vanligaste är att pannan används då motorn står still på grund av till 

exempel service eller liknande. 

Elproduktionen 

Elen som tillverkas i förbränningsmotorn användas först och främst till att tillfredsställa 

biogasanläggningens egen elförbrukning och därefter distribueras elen vidare till intill 

liggande byggnader eller vidare ut på elnätet. Då elproduktionen är låg eller helt uteblir av 

olika orsaker så köps den absolut nödvändiga elen in från elnätet, men detta är något som man 

i så stor utsträckning som möjligt vill undvika på grund av den extra kostnad det bidrar till 

(Gustafsson, 2006). 

Värmeflödet 

Värmen som skapas i motorn vid elproduktionen användas till att tillgodose 

biogasanläggningens värmebehov. Den värme som inte behövs i processen kan istället 

användas till att värma intill liggande byggnader på fastigheten eller säljas som fjärrvärme. 

Men eftersom de flesta gårdsbaseradeanläggningar ligger långt ifrån befintliga fjärrvärmenät 

är det svårt att få en sådan lösning ekonomiskt hållbar (Gustafsson, 2006).  

Därför kyls istället oftast stora mängder värme bort via kylaggregat eller kylfläktar. Värmen 

måste kylas bort för att undvika överhettning i systemet, både för att hålla rätt temperatur i 

rötkammaren men också för att skydda motorn för skadlig överhettning (Gustafsson, 2006).  

När värmebehovet är väldigt stort kan värme från förbränningen i motorn istället inte vara 

tillräcklig. Då kan det behöva föras in ”köpt” värme till processen. Detta sker oftast via en 

extern flis- eller oljepannan. 

Man kan säga att systemet har tre tillgängliga värmeslingor. Den första slingan går igenom 

förbränningsmotorn och är den som först och främst ska användas. Den andra går igenom 

panna istället och den används oftast vid tillfälliga stopp av motorn. Sista slingan är den 

externa värmekällan utanför systemet. Den används oftast i kombination med någon av de 

andra slingorna men den bör vara dimensionerad för att klara hela behovet själv för att 

förebygga stopp i processen vid bortfall av både motorn och pannan (Gustafsson, 2006). 
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4.3.9 Kylning/Nödkylning 

När biogasen förbränns produceras värme. Denna värme kan användas till att värma 

anläggningen och andra närliggande byggnader, men när värmebehovet är mindre än 

värmeproduktionen måste överflödig värme kylas bort för att inte motorn ska bli skadligt 

överhettad.  

Detta göras vanligen med en kompressordriven kylmaskin som hämtar upp värme vid sin 

förångare och avger den sedan vid sin kondensor (Warfvinge & Dahlblom, 2012, s.3:14), se 

figur.14.  

Det är kondensorn uppgift att kyla bort den absorberade värmen och detta görs vanligen med 

hjälp av uteluften eller kylvatten. De luftkylda kondensorerna är oftast fläktförstärkta för att 

öka sin effektivitet (Warfvinge & Dahlblom, 2012, s.3:14), se figur.15.  

 
Figur.14 Kylmaskinens funktion och delar, förlaga till bilden hämtades ifrån Warfvinge & 

Dahlblom (2012) s.3:14. 

 
Figur.15 Principskiss av en luftkyld kondensor som är fläkt förstärkt 

4.4 Val av komponenter 

När en biogasanläggning konstrueras och det ska väljas omrörare till anläggningen är det 

viktigt att den anpassas den utifrån vilka substrat som kommer att användas. De omrörare som 

finns tillgängliga på marknaden har alla sina för- och nackdelar inom alla områden. 

Substrat i gårdsbaseradeanläggningar kan ha en varierande TS-halt på omkring 5-12 % men 

vanligen ligger den runt 8 % (Carlsson & Uldal, 2009). Därför bör en omrörare som klarar av 

detta väljas. En mellanstor anläggning bör klara sig bra med en dränkbar propelleromrörare 

medan vid större anläggningar bör en pumpomrörare övervägas. Detta eftersom servicearbetet 

blir betydligt enklare med enheten utanför rötkammaren och i kombination med att samma 

enhet också kan sköta om beskickningen till kammaren kan den metoden bli mer lönsam. 
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När sedan en pump ska väljas till anläggningen är det även här viktigt att känna till sitt 

substrat och dess egenskaper. En centrifugalpump är robust och kan klara av mer fiberrika 

material. Den kan också lätt utrustats med knivar för ytterligare sönderdelning om det behövs. 

Där centrifugalpumpen kan ses som bristfällig är vid TS-halter över 12 % och vid höga tryck. 

Detta eftersom den då får en sjunkande verkningsgrad.  

De övriga pumparna har alla sina för- och nackdelar. Kolvpumpen klarar extrema 

torrsubstanshalter men inte hårda föremål eller långtrådiga material. Lobortorpumpen har låga 

servicekostnader men klarar inte av höga tryck medan excenterskruven klarar höga 

trycksättningar bra men istället är den väldigt dyra att serva.   

Valet av sönderdelningsutrustning bör liksom val av pump och omrörare göras med hänsyn 

till det substrat man ska använda sig av. Har man mycket djupströgödsel bör man välja våt 

sönderdelning med hjälp av en skärandepump eller macerator, medan om man har större 

mängder energigrödor bör en mixervagn eller kvarn väljas för bästa resultat. 

Värmeväxlare och kylmaskiner har separata lösningar för varje anläggning. Varje lösning har 

anpassats väl efter just den anläggningens behov och kapacitet. Detta är något som gör att 

inga specifika modeller eller systemlösningar kan pekas ut som standard för 

gårdsbiogasanläggningar överlag. 

4.5 Energianalys av omrörningsstudie 

Vid analys av given information från de 23 verkliga anläggningarna i fallstudien från 

hushållningssällskapets utvärderingsprojekt (Eliasson Ahlberg, 2015), kan det konstateras att 

något samband mellan energiförbrukning och leverantör av omröraren inte kan styrkas. Något 

som däremot är värt att notera är att de aktuella leverantörerna har hållit sig till någorlunda 

samma storleksordning på anläggning som man levererat till. 

När man istället delar upp given data i tre olika storleksklasser, <500 m
3
, <1000 m

3
 och 

>1000 m
3 

reaktorvolym, kunde ett samband mellan storlek och ”Specifik omrörningseffekt” 

(W/m
3
) läsas ut. Ett medelvärde för var och en av de olika storleksklasserna har samanställts i 

tabell.4. 

I tabellen har resultaten delats upp i två grupper. En där enbart huvudrötkammarens volym 

och omrörare tagits med i beräkningarna och en där både huvudrötkammaren och 

efterrötskammarens volym och omrörare tagits med. För båda grupperna kan det konstateras 

att värdet på den specifika omrörningseffekten (W/m
3
) sjunker vid ökad reaktorvolym.                                             

Rötkammarvolym Huvudrötkammaren (W/m3) Huvud- & Efterrötkammaren (W/m3) 

<500 m3 41,34 40,69 

<1000 m3 28,01 20,03 

>1000 m3 13,44 17,68 

Tabell.4 Medelvärden av effektförbrukning för omrörare per rötkammarvolym uppdelat efter 

rötkammarvolym i tre storleksklasser. 
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Om samma uppdelning görs fast med fokus på omrörningens elförbrukning per dygn istället, 

kan det här konstateras att elförbrukningen (kWh/dygn) istället ökar med ökad reaktorvolym, 

se tabell.5 vilket kan förklaras med längre drifttider för omrörarna i större reaktorer. 

Rötkammarvolym Huvudrötkammaren (kWh/dygn) Huvud- & Efterrötkammaren (kWh/dygn) 

<500 m3 32,06 21,29 

<1000 m3 147,22 94,81 

>1000 m3 340,43* 357,65* 

*Två anläggningar i denna grupp har räknats bort på grund av information och drifttider saknades i underlaget. 

Tabell.5 Medelvärden av energiförbrukning för omrörare per kubik rötkammarvolym 

uppdelat efter rötkammarvolym i tre storleks grupper. 

Diagram.1 visar studiens 23 anläggningar och dess specifika omrörningseffekt (W/m
3
) för 

huvudrötkammaren. 

Det kan för övrigt konstateras att värdena ligger något lägre i snitt hos de större rötkammarna 

som tidigare nämnts. Detta märks lite tydligare i diagram.2 där även eventuella 

efterrötkammare tagits med i beräkningarna. Punkterna i diagramet jämnas ut mer, men de 

större reaktorerna har fortfarande lägre installerade effekter per reaktorvolym.  

Jämför man diagram.2 med diagram.3, kan det konstateras att de större anläggningarna har en 

högre totalenergiförbrukning för omrörning. Med andra ord installerar man inte lika mycket 

specifik omrörningseffekt (W/m
3
) i de större anläggningarna. Istället låter man omrörarna i 

anläggningen ha en väsentligt längre drifttid per dygn för att uppnå önskad omrörning.  

Detta kan ge en antydan till att man i många mindre anläggningar överdimensionerar eller 

använder sig av fler omrörarare än vad som egentligen behövs. 
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Diagram.1 Installerad effekt/Rötkammarvolym ställd emot Rötkammarvolym, för endast 

huvudrötkammaren. 

 
* Saknar efterrötkammare 

Diagram.2 Installerad effekt/Rötkammarvolym ställd emot Rötkammarvolym, för 

huvudrötkammaren samt efterrötkammaren. 
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Diagram.3 Elförbrukningen för omrörning per år ställt emot rötkammarvolymen. 

I tabell.1 presenteras en del referensvärden som tidigare används som riktvärden för 

omrörares energiåtgång. Det referensvärde som passade bäst in på de verkliga värdena var 

Thiele (2009) referensvärde på mellan 10-20 W/m
3
. Men det lämpade sig bäst på de lite större 

anläggningarna med rötkammarvolym på minst 500m
3
. 
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4.6 Beräkningsexempel – Rötkammarens värmebehov 

Här följer en förenklad beräkning av en rötkammares värmebehov. Detta för att lättare skapa 

en uppfattning kring det värmebehov som en biogasanläggning har. Beräkningen kommer att 

göras vid två oliks rötkammartemperaturer, en med en temperatur 37°C (mesofil) och en med 

temperatur 55°C (termofil). Detta görs för att kunna jämföra skillnaderna i värmebehov 

mellan dessa processer. Gödselns specifika värmekapacitet, antas vara den samma som vatten 

då nötflyt innehåller stora mängder vatten. Enligt tabellvärden ger det en specifik 

värmekapacitet på 4,19 kJ/kg °C (Bergström et. al., 2010). 

Rötkammaren 

 Substrat volym: 750 m
3
 

 Mantel höjd: 15 m 

 Radie: 4,0 m 

 Kupol höjd: 2,0m 

Gödsel 

 Nötflyt: 8 % TS-halt 

 Densitet: 1000 kg/m
3
 

(Eliasson
2
) 

 Specifik värmekapacitet: 

4,19 kJ/kg °C (Bergström 

et. al., 2010) 

Isolering 

 Betong: 500 mm 

- Värmeledningstal: 

1,7 W/m °C 

 Mineralull: 200 mm 

- Värmeledningstal: 

0,037 W/m °C 

Tabell.6 Antaget data för beräkning av en rötkammares värmebehov 

En enklare energibalans över rötkammares värmeflöden sammanställs i Figur.16. I 

beräkningarna har ledningsförluster i bottenplattan och solinstrålning försummats. Detta på 

grund av att dessa beräkningar blir för komplicerade för att beräkna endimensionellt. Övriga 

värmeflöden beräknas enligt ekvation.2 och ekvation.3 (Svahn, 2006). 

I Svahns (2006) arbete görs beräkningar över dessa förluster med ett simuleringsprogram. Där 

kom Svahn fram till att mellan 38-49,5 % av en rötkammarens energiförluster sker igenom 

bottenplattan. Solinstrålingen kan ge ett visst energitillskott med det är såpass litet att de helt 

enkelt kan försummas. Detta beräkningsexempel kan således ge ett felmarginalsspann upptill 

40-50%. 

Uppvärmningsbehov för ingående gödsel/substrat: 

�̇�𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 = �̇� × 𝐶𝑝 × ∆𝑡𝑅ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝.−𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝. (kW)   Ekvation.2 

Värmebehov för transmissionsförluster: 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑡𝑅ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝.−𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝.  (kW) Ekvation.3 

 
Figur.16 Energibalans över en rötkammares värmeflöden. 

                                                 
2
 Karin Ahlberg Eliasson, Projektledare ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”, personlig kontakt, 

2014 
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4.6.1 Uppvärmningsbehov för ingående gödsel 

Rötkammaren antas vara kontinuerlig beskickad. Det betyder att nytt substrat matas in i 

rötkammaren med jämna mellanrum, samtidigt som lika mycket tas ut ur rötkammaren. Under 

en månads tid antas hela volymen omsättas vilket ger ett substratflöde på cirka 0,3 kg/s. Detta 

enligt beräkningarna gjorda här nedan.

 
Vidare i beräkningarna hämtas medeltemperaturer ifrån SMHIs klimatdata för 

normalårstemperaturer i västra Götalandsregionen, 1961-1990 (SMHI, 2014). 

Gödseltemperaturen antas ligga 4 °C över uteluften temperatur (Park, Thompson, Marinier, 

Clark & Wagner-Riddle, 2006). I tabell.7 har medelvärden för utelufttemperatur och 

gödseltemperatur sammanställts. Där har även temperaturdifferensen mellan ingående gödsel 

och rötkammarens processtemperatur beräknats. Detta för att få fram hur många grader 

gödselet behöver värmas. 

Månad: Normaltemp. 1961-
1990: 

Medel temp. 
gödsel: 

ΔT 
Termofil 55°C 

ΔT 
Mesofil 37°C 

Jan – 2 2 53 35 

Feb – 3 1 54 36 

Mar 0 4 51 33 

Apr 6 10 45 27 

Maj 12 16 39 21 

Jun 15 19 36 18 

Jul 16 20 35 17 

Aug 15 19 36 18 

Sep 12 16 39 21 

Okt 6 10 45 27 

Nov 3 7 48 30 

Dec 0 4 51 33 

Tabell.7 Normaltemperatur för uteluft, gödseltemperatur och temperaturdifferensen mellan 

gödsel och uteluft, för de olika processerna. 

Gödselns specifika värmekapacitet, antas som tidigare nämnts vara densamma som vatten och 

sätts till 4,19 kJ/kg °C (Bergström et. al., 2010) enligt tabellvärden. 

Substratflödesberäkning 

Givna data: 

Substrat volym: 750 m
3 

Densitet: 1000 kg/m
3
 

Tid: 30dagar 

Massan beräknas enligt: 

𝑚 = 𝑉 × 𝜌𝑛ö𝑡𝑓𝑙𝑦𝑡 = 750𝑚3 × 1000𝑘𝑔/𝑚3 = 750 × 103 (kg) Ekvation.4 

Massflöde beräknas enligt: 

�̇�𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 =
𝑚

𝑇
=

750×103𝑘𝑔

(30×24×3600)𝑠
≈ 0,30 (kg/s)     Ekvation.5 
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Med dessa värden kända kan uppvärmningsbehovet för ingående gödsel beräknas. 

Beräkningen görs månad för månad, med respektive månads temperaturdifferens mellan 

gödsel och processtemperatur. Sedan görs en beräkning för att få fram energibehovet per 

månad, baserat på månadens längd. Beräknings exempel för termofilprocess i januari följer 

här efter.

Översikt av samtliga beräkningar kan ses i tabell.8. Där har även det totala 

uppvärmningsbehovet per år sammanställts. 

Månad: Q ingå. gödsel 

Termofil, kW 
Q ingå. gödsel 

Mesofil, kW 
Q ingå. gödsel 

Termofil, MWh 
Q ingå. gödsel 

Mesofil, MWh 

Jan 66,6 44,0 49,6 32,7 

Feb 67,9 45,3 45,6 30,4 

Mar 64,1 41,5 47,7 30,9 

Apr 56,6 33,9 40,7 24,4 

Maj 49,0 26,4 36,5 19,6 

Jun 45,3 22,6 32,6 16,3 

Jul 44,0 21,4 32,7 15,9 

Aug 45,3 22,6 33,7 16,8 

Sep 49,0 26,4 35,3 19,0 

Okt 56,6 33,9 42,1 25,3 

Nov 60,3 37,7 43,4 27,2 

Dec 64,1 41,5 47,7 30,9 

Total: 0,67 MW 0,40 MW 0,49 MW 0,29 MW 

Tabell.8 Beräknat uppvärmningsbehov för ingående gödsel, termofil och mesofil process 

Uppvärmningsbehov för ingående gödsel 

Givna data: 

Substratflöde: 0,30kg/s
 

Specifik värmekapacitet: 4,19 kJ/kg °C 

Temperatur differens: hämtas i tabell.7 

Timmar per månad: 

- 28dagar: 672h 

- 30dagar:720h 

- 31dagar: 744h 

Uppvärmningsbehov (ex. januari, termofil) beräknas enligt: 

�̇�𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙 = �̇� × 𝐶𝑝 × ∆𝑡𝑅ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝.−𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝. = 0,30𝑘𝑔/𝑠 × 4,19𝑘𝐽/𝑘𝑔 ℃ ×

53℃ = 66,6 (kW)            Ekvation.2 

Uppvärmningsbehov per månad (ex. januari, termofil) beräknas enligt: 

𝑄𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 = �̇�𝐼𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺ö𝑑𝑠𝑒𝑙 × ℎ = 66,6𝑘𝑊 × 744ℎ = 49,6 (MWh)  Ekvation.6 
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4.6.2 Värmebehov för transmissionsförluster 

För att beräkna transmissionsförlusterna behöver vi först beräkna rötkammarens area och 

värmegenomgångstal. Rötkammaren är formad som en rak cirkulär cylinder med ett lätt 

buktat tak. Se figur.17 

 

Figur.17 Rötkammarens utformning 

Arean beräknas i två steg. Först beräknas mantelarean och sedan takkupolensarea. 

Bottenarean tas inte med då ledningsförlusterna försummas i detta beräkningsexempel. 

Arerorna summeras sedan för att få den totala arean för rötkammarens ytskikt. Enligt 

beräkningarna nedan ger detta en total area på 427 m
2
.

 
För att förenkla beräkningarna för rötkammarens transmissionsförluster så antas väggar och 

tak ha samma uppbyggnad. Totalt består konstruktionen av 0,5m betong, som har 

värmeledningstal på 1,7 W/m °C(Anderlind & Stadler, u.å.), och 0,2m mineralull med 

värmeledningstal på 0,037 W/m °C (Anderlind & Stadler, u.å.). Men dessa fakta kan 

värmegenomgångskoefficienten, för väggar och tak, beräknas till 0,2 W/m
2
°C. 

Rötkammarensarea beräkning 

Givna data: 

Mantel höjd: 15m 

Kupol höjd: 2,0m 

Radie:4,0m 

Mantelarean beräknas enligt: 

𝐴𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 = 2𝜋 × 𝑟 × ℎ𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 = 2𝜋 × 4,0𝑚 × 15𝑚 ≈ 377 (m
2
)   Ekvation.7 

Kupolarean beräknas enligt: 

𝐴𝐾𝑢𝑝𝑜𝑙 = 2𝜋 × 𝑟 × ℎ𝑘𝑢𝑝𝑜𝑙 = 2𝜋 × 4,0𝑚 × 2,0𝑚 ≈ 50 (m
2
)   Ekvation.8 

Totalarea beräknas enligt: 

𝐴𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 = 𝐴𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙 + 𝐴𝐾𝑢𝑝𝑜𝑙 = 377𝑚2 + 50𝑚2 ≈ 427 (m
2
)   Ekvation.9  
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Det sista som behövs för att beräkna transmissionsförlusterna är temperaturdifferensen mellan 

uteluft och rötprocessen. Det har sammanställts i tabell.9, och även här har SMHIs klimatdata 

för normalårstemperaturer i västra Götalandsregionen, 1961-1990 (SMHI, 2014) andvänts 

som underlag. 

Månad: Normaltemp. 
1961-1990: 

ΔT 
Termofil 55°C 

ΔT 
Mesofil 37°C 

Jan -2 57 39 

Feb -3 58 40 

Mar 0 55 37 

Apr 6 49 31 

Maj 12 43 25 

Jun 15 40 22 

Jul 16 39 21 

Aug 15 40 22 

Sep 12 43 25 

Okt 6 49 31 

Nov 3 52 34 

Dec 0 55 37 

Tabell.9 Normaltemperatur för uteluft och temperaturdifferensen mellan processerna. 

Beräkning av värmegenomgångskoefficient 

Givna data: 

Betong:  

- Tjocklek:0,5 m 

- Värmekonduktivitet:1,7 W/m °C 

Mineralull:  

- Tjocklek:0,2 m 

- Värmekonduktivitet: 0,037 W/m °C 

U-värde betong beräknas enligt: 

𝑈𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 =
𝜆𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

𝑙
=

1,7 𝑊/𝑚℃

0,5𝑚
= 3,4 (W/m

2
°C)    Ekvation.10 

U-värde mineralull beräknas enligt: 

𝑈𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 =
𝜆𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑙𝑢𝑙𝑙

𝑙
=

0,037 𝑊/𝑚℃

0,2𝑚
= 0,175 (W/m

2
°C)   Ekvation.11 

Summering av skikt beräknas enligt: 
1

𝑈𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒
=

1

𝑈𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔
+

1

𝑈𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙
=

1

3,4
+

1

0,175
= 6 (W/m

2
°C)   Ekvation.12 

𝑈𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 = (
1

𝑈𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒
)

−1

= (6)−1 ≈ 0,2 (W/m
2
°C)   Ekvation.13
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Med alla värden nu kända kan transmissionsförlusterna beräknas. Beräkningen görs på samma 

sätt som uppvärmningsbehovet för ingående gödsel.  

Beräkningarna görs månad för månad, med respektive månads temperaturdifferens mellan 

uteluft och processtemperatur. Därefter görs en bräkning för att få fram energiförlusten per 

månad, baserat på månadens längd. Beräknings exempel för termofilprocess i januari följer 

här efter.

 

Översikt av samtliga beräkningar kan ses i tabell.10. Där har även de ungefärliga 

transmissionsförlusterna per år sammanställts. 

Tabell.10 Beräknat transmissionsförluster, termofil och mesofil process. 

Månad: Q Transmission 

Termofil, kW 
Q Transmission 
Mesofil, kW 

Q Transmission 
Termofil, MWh 

Q Transmission 
Mesofil, MWh 

Jan 4,9 3,3 3,6 2,5 

Feb 5,0 3,4 3,3 2,3 

Mar 4,7 3,2 3,5 2,6 

Apr 4,2 2,6 3,0 1,9 

Maj 3,7 2,1 2,7 1,6 

Jun 3,4 1,9 2,5 1,4 

Jul 3,3 1,8 2,5 1,3 

Aug 3,4 1,9 2,5 1,4 

Sep 3,7 2,1 2,6 1,5 

Okt 4,2 2,6 3,1 2,0 

Nov 4,4 2,9 3,2 2,1 

Dec 4,7 3,2 3,5 2,4 

Total: 50 kW 31 kW 36 kW 23 kW 

Transmissionsförluster 

Givna data: 

Värmegenomgångskoefficient: 0,2 W/m
2
°C  

Area: 427m
2 

Temperatur differens: hämtas i tabell.9 

Timmar per månad: 

- 28dagar: 672h 

- 30dagar:720h 

- 31dagar: 744h 

Uppvärmningsbehov (ex. januari, termofil) beräknas enligt: 

�̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑡𝑅ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝.−𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝. = (0,2 × 10−3 𝑘𝑊/𝑚2 ℃) × 427𝑚2 ×

57℃ = 4,9 (kW)     Ekvation.3 

Transmissioner per månad (ex. januari, termofil) beräknas enligt: 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = �̇�𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 × ℎ = 4,9𝑘𝑊 × 744ℎ = 3,6 (MWh)  Ekvation.6 
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4.6.3 Totala värmebehovet 

Det totala värmebehovet per år, för anläggningen fås genom att addera ihop gödselns 

uppvärmningsbehov med transmissionsförlusternas värmebehov. Sammanställning av detta 

kan ses i tabell.11. 

Månad: Q totalt värmebehov 
Termofil, MWh 

Q totalt värmebehov 
Mesofil, MWh 

Jan 53,2 35,2 

Feb 48,9 32,7 

Mar 51,2 33,5 

Apr 43,7 26,3 

Maj 39,2 21,2 

Jun 35,0 17,6 

Jul 35,2 17,2 

Aug 36,2 18,2 

Sep 37,9 20,5 

Okt 45,2 27,2 

Nov 46,6 29,2 

Dec 51,2 33,2 

Total: 0,52 GWh 0,31 GWh 

Tabell.11 Totala värmebehovet per år för beräkningsanläggningen. 

För att få en lättare översikt över hur värmebehovet över året, har resultatet även satts ihop i 

ett stapeldiagram, se diagram.4. Där kan man tydligt se att den termofila processen har ett 

något högre uppvärmningsbehov över hela året jämfört med den mesofila. Vilket inte är så 

förvånande med tanken på den något högre processtemperaturen, vilket resulterar i ett större 

uppvärmningsbehov för ingående substrat. Något man också lätt kan läsa ut i diagramet är det 

klart minskande värmebehovet i takt med stigande utetemperatur. Det kan lätt förklaras med 

de minskade temperaturdifferenserna mellan gödsel, uteluft och processtemperatur. 

 
Diagram.4 Rötkammares värmebehov vid utetemperatur enligt SMHIs normalårstemperatur. 
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4.6.4 Energiproduktion per år 

För att beräkna energiproduktion per år, måste den uppskattade metanproduktionen fastställas. 

Med en substratvolym på 750 m
3
 antas anläggningen kunna producerad 750 m

3
 biogas/dygn 

vilket skulle ge cirka 450 m
3
n CH4/dygn om gasen antas ha 60 % metainnehåll (Eliasson

3
). I 

dessa beräkningar tas ingen hänsyn till någon hypotetisk produktionsskillnad mellan de olika 

processerna. Beräkningar gjorda enligt nedan.

 

Metan har ett energiinnehåll på 9,97 kWh/ m
3
n (Biogasportalen, 2014d) och utifrån detta kan 

en energiproduktion per år beräknas. 

 

4.6.5 Energikvot 

När värmebehovet och den årliga energiproduktionen divideras med varandra, enligt 

ekvation.13, kan ett procentuellt värmebehov för rötkammaren bestämmas. En kallad 

energikvot. 

𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑄𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛/å𝑟
= 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 %    Ekvation.16 

Den termofila processen har ett årligt uppvärmningsbehov på cirka 0,52 GWh/år, vilket utgör 

cirka 33 % av den teoretiskt energiproduktionen i exempelanläggningen. Den mesofila 

processen hamnade på ett årligt uppvärmningsbehov på cirka 0,31 GWh/år vilket ut gör cirka 

20 % av den teoretiskt energiproduktionen. Viktigt att notera här är att ingen hänsyn tagits till 

den något högre biogasproduktionen som en termofil process kan ha, jämfört med en mesofil 

process. 

                                                 
3
 Karin Ahlberg Eliasson, Projektledare ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”, personlig kontakt, 

2014 

Metanproduktionsberäkning 

Givna data: 

Volymflöde biogas: 750 m
3
 

Metan innehåll i biogas: 60 % 

Metan produktion per dygn beräknas enligt: 

𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑉𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 = 750𝑚3 × 0,6 = 450 (m
3

n) Ekvation.14 

Energiproduktion per år 

Givna data: 

Metanflöde: 450 m
3

n/dygn 

Energiinnehåll CH4: 9,97 kWh/m
3

n  

År: 365 dygn 

Energiproduktion per år beräknas enligt: 

�̇�𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

å𝑟

= �̇�𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒/𝑑𝑦𝑔𝑛 × 𝐻𝑖𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐶𝐻4
× 𝐷𝑦𝑔𝑛 = 450𝑚𝑛

3/𝑑𝑦𝑔𝑛 ×

9,97𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑛
3 × 365 𝑑𝑦𝑔𝑛 ≈ 1,6(GWh/år)   Ekvation.15 
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Vid försök har det visat sig att rötning med blandslam vid termofiltemperatur, 55°C, och cirka 

13dygns uppehållstid i rötkammaren kunnat ge en ökad metanproduktion med 20 %, jämför 

emot en mesofil process på 35°C (Kjerstadius et. al., 2012 se Davidsson 2007, s.16). 

 

4.7 Biogasanläggning i Ljung 

För en planerad biogasanläggning i Ljung har en beräkning gjorts (Eliasson
4
) av vad 

elförbrukningen i anläggningen kommer att ligga på. Där har man kommit fram till en 

förbrukning på cirka 100 MWh/år. Anläggningens förutsättningar illustreras i figur.18 

(Eliasson
5
). En beräkning görs för att kontrollera om det antagna värdet för elförbrukningen 

stämmer med tidigare analyserade resultat.  

 
Figur.18 Principskiss av planerad biogasanläggning i Ljung.  

Anläggningens cirkulationspump och kylfläkt antas ha kontinuerlig drift. Substratet i 

anläggningen antas inte ha behov av förbehandling före rötning, vilket gör att någon 

energiförbrukning för det inte har beräknats.  

                                                 
4
 Karin Ahlberg Eliasson, Projektledare ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”, personlig kontakt, 

2014 
5
 Karin Ahlberg Eliasson, Projektledare ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”, personlig kontakt, 

2014 

Energikvots beräkning 

Givna data: 

Totalt värmebehov: 

- 523,7 MWh, Termofil 

- 312,3 MWh, Mesofil 

Energiproduktion: 1,6 GWh/år 

Energikvot, termofil, beräknas enligt: 
𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣,𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑓𝑖𝑙

𝑄𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛/å𝑟
=

523,7𝑀𝑊ℎ

(1,6×103)𝑀𝑊ℎ
= 0,33 → 33 (%)    Ekvation.16 

Energikvot, mesofil, beräknas enligt: 
𝑄𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣,𝑚𝑒𝑠𝑜𝑓𝑖𝑙

𝑄𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛/å𝑟
=

312,3𝑀𝑊ℎ

(1,6×103)𝑀𝑊ℎ
= 0,20 → 20 (%)    Ekvation.16 
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Elbehovet för cirkulationspumpen och kylfläkten beräknas enligt ekvation.17. Beräkningarna 

och ger ett elbehov på cirka 32 MWh/år, se beräkning. 

Det betyder att omrörningen i blandningsbrunnen, huvudrötkammaren och efterrötkammaren 

elbehov inte får överstiga 68 MWh/år för att leverantörens utlovade elnivå ska hållas. 

Elbehovet för aktuell komponent beräknas enligt: 

�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 × 365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟   (MWh/år) Ekvation.17 

 

Utifrån de samband som setts i omrörningsstudien skulle drifttiden för omrörarna öka i takt 

med rötkammarvolymen. I diagram.3 kan det man se att de stora anläggningarna (anl.5, 6 och 

18) i studien har den största elförbrukningen för sina omrörare. Samtidigt har just dessa 

anläggningar i diagram.2 nästan den lägsta specifika omrörningseffekten. 

Något som är viktigit att notera här är att dessa anläggningar är mindre än denna planerade 

anläggningen i Ljung, som tillsammans med sin efterrötkammare har en rötkammarvolym på 

3083 m
3
.  

Den planerade anläggnigens installerad omrörningseffekt per rötkammarvolym hamnar på 

cirka 22 W/m
3
 om både huvudrötkammare och efterrötkammare tas med i beräkningen. 

Jämförs det med omrörningsstudiens medelvärde för rötkammare med reaktorvolym >1000 

m
3
 på cirka 18 W/m

3
 är skillnaden inte alltför stor. 

  

Elbehov för cirkulationspump och kylfläkt 

Givna data: 

Cirkulationspumps effekt: 1,8 kW 

Kylfläkts effekt: 1,8 kW  

Drifttid: 24h (kontinuerlig) 

År: 365 dygn 

Elbehovet cirkulationspump beräknas enligt: 

�̇�𝐶𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑃𝑃𝑢𝑚𝑝 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 ×  365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 1,8𝑘𝑊 × 24ℎ × 365 = 16  (MWh/år)

      Ekvation.17 

Elbehovet för kylfläkt beräknas enligt: 

�̇�𝐾𝑦𝑙𝑓𝑙ä𝑘𝑡 = 𝑃𝐹𝑙ä𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 × 365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 1,8𝑘𝑊 × 24ℎ × 365 = 16  (MWh/år) 

      Ekvation.17 

Summerade elbehovet beräknas enligt: 

�̇�𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑃𝑢𝑚𝑝 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝑃𝐹𝑙ä𝑘𝑡  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 16𝑀𝑊ℎ + 16𝑀𝑊ℎ = 32  (MWh/år) 

      Ekvation.18 
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I tabell.12 har en beräkning av omrörarnas elbehov i anläggningen gjorts. Drifttiderna här är 

antagna snittvärden, grundade i de drifttider som uppmätts i utvärderingprojektet, som ligger 

till grund för omrörningsstudien (Eliasson Ahlberg, 2015). Tiderna har räknats ut genom att 

jämföra drifttiderna i anläggningar med liknande förhållanden, sedan har en ungefärlig drifttid 

valts ut. Detta för att erhålla en drifttid som är hyfsat verklighetsbaserad. Men viktigt att 

notera att detta bara är en beräkning av vad drifttiden kan komma att hamna på. 

Utifrån ekvation.19 har sedan elbehovet per år beräknats. Exempelberäkning för en av 

omrörarna följer här nedan. 

 

Omrörare: BB1 BB2 HRK1 HRK2 HRK3 ERK 

Installerad omrörareffekt (kW)   15 22 15 15 22 17 

Drifttid (h) 4 2 17 17 2 5 

Elbehov per år (MWh/år) 22 16 93 93 16 31 

 Tabell.12 Omrörarnas elbehov beräknas sett utifrån omrörningsstudiens drifttider.   

Med dessa drifttider hamnar nu elbehovet samanlagt på 271 MWh/år. Adderar man sedan 

cirkulationspumpen och kylfläktens elbehov så hamnar det totala behovet på 303 MWh/år. 

Alltså är de strax över 200 MWh/år mer än vad som förutspåddes som rimligt elbehov för 

anläggningen. Med kännedom om detta borde det ifrågasättas om det antagna elbehovet på 

100 MWh/år har realistisk grund. 

  

Elbehov Omrörare BB1 

Givna data: 

Installerad omrörareffekt: 15 kW 

Drifttid: 4h (antaget) 

År: 365 dygn 

Elbehovet BB1 beräknas enligt: 

�̇�𝐵𝐵1
= 𝑃𝑂𝑚𝑟ö𝑟𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 × 𝑇𝐷𝑟𝑖𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 ×  365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 22𝑘𝑊 × 4ℎ × 365 = 22  (MWh/år) Ekvation.19

   

 



 

37 

 

5. Diskussion 

Studien visar att det finns många olika sorters tekniker för omrörning, pumpning och 

sönderdelning i en biogasanläggning. 

De olika teknikerna har olika effektnivåer och driftider vilket också bidrar till att 

elförbrukningen varierar kraftigt. I denna studie har ett fokus legat på att beskriva 

omrörningens elbehov som en del av biogasanläggningarnas interna elförbrukning, resultaten 

visar att val av omrörare är viktigt. Valet bör göras utifrån det substrat som anläggningen 

kommer att bearbeta, men det är också viktigt att väga in andra faktorer som till exempel 

anläggningens storlek och utformning. Man ska vid val av omrörare helt enkelt försöka titta 

på helheten i anläggningen och inte bara på den aktuella behållaren som ska blandas om. 

I litteraturen fanns det mycket information om omrörning och pumpning för 

biogasanläggningar, men det fanns väldigt lite information om olika lösningar för 

värmeväxling och kylning. Intressanta frågor att titta närmare på skulle vara: 

 Hur mycket går en biogasanläggnings kylare egentligen? 

 Finns det några typiska lösningar och modeller som vanligen används gällande 

värmeväxling och kylning? 

Något som också hade varit intressant att få veta mer om skulle vara den eventuella 

produktionsskillnaden mellan olika processtemperaturer. Om man använde samma substrat 

fast vid två olika processtemperaturer. Hur stor procentuell skillnad skulle det göra på 

biogasutbytet? 

Resultaten i omrörningsstudien ger antydningar till att många mindre anläggningar runt 

storleksklassen 500m
3
 har högre omrörningskapacitet än vad som egentligen skulle behövas. 

Därför går omrörarna endas ett fåtal timmar per dag och resterande tid står de stilla och är 

endast outnyttjad potential i anläggningen. 

Detta kan ses som en dålig investering, då man istället hade kunnat installera mindre 

omrörningseffekt och istället ökat drifttid per dygn. På så vis hade investeringskostnaden 

sjunkit samtidigt som den totala servicen antagligen hade minskar även om slitaget på 

omröraren hade ökat. Något som skulle vara intressant att undersöka här är hur det totala 

elbehovet skulle påverkas vid en sådan här förändlig av en anläggning. Vad händer exakt när 

den installerade omrörningseffekten minskas och istället ersätts med högre drifttid? 

Beräkningsexemplet av en biogasanläggnings uppvärmningsbehov ger en hyfsat bra bild av 

hur det kan se ut. Viktigt att dock ha i åtanken här är att beräkningarna bygger på ett fiktivt 

exempel och flera antaganden och försummanden har gjorts. Men beräkningarna har ändå 

hjälpt till att urskilja de viktiga faktorer som påverkar anläggningens uppvärmebehov. 

Faktorerna som avgör behovets storlek är utetemperaturen, substratets lagertemperatur och 

rötkammarens isolering. 

Stora delar av året kan en anläggning försörja sig själv med värme. Tack vare olika smart 

värmeåtervinnande lösningar kan många anläggningar klara sig utan inköpt värme även under 

årets kallaste dagar. Värmeöverskottet måste däremot kylas bort under sommaren för att inte 
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överhetta anläggningen. Detta är något som bidrar till ett ökat elbehov då det är viktigt att 

dimensionerad kylanläggningen för den högsta tänkbara belastningen, vilket medför att 

kylsystemet är överdimensionerat större delar av året. 

Studien som granskar elbehovet för den planerade anläggningen i Ljung visar tydligt att 

verklighet och teori inte alltid drar jämt. För hög internförbrukning av el kan vara ett stort 

problem då många anläggningar redan sedan innan kan ha en svag lönsamhet och en fel 

kalkylering som denna kan i allra högstagrad påverka hela anläggnigens ekonomi. I 

omrörningsstudien varierar elbehovet för olika anläggningar avsevärt. Några anläggningar 

fungerar bättre och energisnålare än andra.  

Vad detta beror på borde undersökas. Är otillräcklig kunskap och dåligt projektering en orsak 

eller är det bristfällig skötsel av anläggningen den största bidragande orsaken till detta? 
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6. Slutsats  

 De energiförbrukande komponenterna i en anläggning kan utformas på många olika sätt 

och de olika teknikerna har var för sig olika effektnivåer och driftider vilket påverkar 

den slutgiltiga elförbrukningen i anläggningen. 

 I omrörningsstudien kan inga samband mellan leverantör och anläggningens specifika 

omrörningseffekt (W/m
3
) eller energiförbrukning (kWh/dag) noteras. 

 Anläggningar med större rötkammarvolymer än 1000 m
3
, hade högre energiförbrukning 

per dag (kWh/dag) än rötkammarna med lägre volym. 

 Anläggningar med mindre rötkammarvolym hade större medelvärde på specifik 

omrörningseffekt per kubikmeter rötkammarvolym (W/m
3
). 

 Thieles (2009) referensvärde på 10-20 W/m
3
 kan enligt mina resultat tillämpas som ett 

riktvärde för anläggningar med större rötkammarvolym än 500 m
3
. 

 I beräkningsexemplet för en rötkammarens värmebehov hamnade den termofila 

processen värmebehov på 33 % av den teoretiska energiproduktionen, medan den 

mesofila processen värmebehov landade på 20 % av den teoretiska 

energiproduktionen.  

 Den planerade anläggningen i Ljung bör behöva mer elektrisk energi än den antagna 

nivån på 100 000 kWh/år. 

 Den planerade anläggningens installerade omrörningseffekt per rötkammarvolym 

hamnar på cirka 22 W/m
3
.  



 

40 

 

Referenser 

Alvarez, H. (2006) Energiteknik: Del 1. 3:5. uppl. Lund: Studentlitteraur AB 

Anderlind, G. & Stadler, C.-G. (u.å.) Isolerguiden bygg 06, (Elektronisk) 

<http://docplayer.se/368283-Isolerguiden-bygg-06.html> [Hämtad 160427] 

Bachmann, N. (2013). Design and engineering of biogas plants. I Wellinger, A., Murphy J. & 

Baxter, D. (red.) The biogas handbook: Science, production and applications. ss. 191-211. 

DOI: 10.1533/9780857097415.2.191 

Berglund, M. & Börjesson, P. (2003) Energianalys av biogassystem. Lund: Avd. för Miljö- 

och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, Lund 

Berglund, P., Bohman, M., Svensson, M. & Benjaminsson J. (2012)  Teknisk och ekonomisk 

utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion (SGC Rapport 249), (Elektroniskt) 

<http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC249.pdf> [Hämtad 140401] 

Bergström, L., Dahlblom, U., Ölme, A., Lillieborg, S., Krigsman, T., Carlsson, T., Björklund, 

S., Nordlund, L., Bengtsson, L., Alfredsson, A. & Thomas, B. (2010) Tabeller och formler. 2. 

Uppl. Indien: Multivista 

Biogasportalen (2014a) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion> [Hämtad 140513] 

Biogasportalen (2014b) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Forbehandling> 

[Hämtad 140422] 

Biogasportalen (2014c) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/MiljoOchSamhalle/Miljonyttor> 

[Hämtad 140611] 

Biogasportalen (2014d) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall> 

[Hämtad 140820] 

Biogasportalen (2014e) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Anvandning/Kraftvarme> 

[Hämtad 160419]  

Biogasportalen (2014f) 

<http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Anvandning/Varme> [Hämtad 

160419] 

Bohman, M., Berglund Odhner, P., Schabbauer, A., Karlsson, N., Mattsson, M. & Rundstedt, 

J. (2011) Biogas i Halland: Förbehandling av substrat och simulering av biogasflöden 

Halmstad: Grontmij AB och Högskolan i Halmstad (Elektroniskt) 

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-16236> [Hämtad 140504] 

http://docplayer.se/368283-Isolerguiden-bygg-06.html
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC249.pdf
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Produktion/Forbehandling
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/MiljoOchSamhalle/Miljonyttor
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Anvandning/Kraftvarme
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/Anvandning/Varme
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-16236


 

41 

 

Carlsson, M. & Uldal, M. (2009)  Substrathandbok för biogasproduktion (SGC Rapport 200), 

(Elektroniskt) <http://www.biogasnordic.se/dokument/SGC200.pdf> [Hämtad 140727] 

Christensson, K., Björnsson, L., Dahlgren, S., Eriksson, P., Lantz, M., Lindström, J. & 

Mickelåker, M. (2009) Gårdsbiogashandbok (SGC Rapport 206), (Elektroniskt) 

<http://www.sgc.se/?pg=1445651> [Hämtad 140401] 

Deublein, D. & Steinhauser, A. (2010) Biogas, in Biogas from Waste and Renewable 

Resources: An Introduction, 2 uppl. Tyskland: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 

Weinheim DOI: 10.1002/9783527632794.ch8 

Edström, M., Nordberg, Å. & Ringmar, A. (2005) Utvärdering av gårdsbaserad 

biogasanläggning på Hagavik. JTI-rapport Kretslopp & Avfall nr.31, Institutet för jordbruk- 

och miljöteknik, JTI, Uppsala  

Eliasson, K. (2011) Djupströgödsel i kontinuerliga gårdsbiogasprocesser – 

Sönderdelningsutrustning och biogasutbyte. Rapport inom Skaraborgsgas, Innovatum 

Teknikpark+ 

Eliasson Ahlberg, K. (2012) Halmbaserad Djupströgödsel i kontinuerliga biogasprocesser på 

gårdsnivå. D-uppsats, Ekoteknik, Mittuniversitetet Östersund. Östersund: Universitet. URI: 

urn:nbn:se:miun:diva-17343 

Eliasson Ahlberg, K. (2015) Slutrapport – Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå. 

Stockholm: Hushållningssällskapets förbund. <http://hushallningssallskapet.se/wp-

content/uploads/2015/05/slutrapport_utvardering-av-biogasanlaggningar.pdf> [Hämtad 

160419] 

Energimyndigheten (2013) Produktion och användning av biogas år 2012. 

<https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2762> (Elektroniskt) [Hämtad 

140507] 

Gunnarsson, C., Gustavsson, A., Norberg, I. & Olsson, J. (2014) Kasserat och överblivet 

ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas. Rapport 422, Lantbruk & Industri. JTI- 

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 

Gustafsson, J. (2006) Inventering och granskning av svensk gårdsbaserad biogasproduktion. 

Examensarbete, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Linköpings 

universitet. Linköping: Universitet  

Jarvis, Å. & Schnürer, A.(2009) Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar (SGC 

Rapport 207), (Elektroniskt) <http://www.sgc.se/?pg=1445651> [Hämtad 140414] 

Jordbruksverket (1995) Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid 

nötkreaturshållning, (Rapport 10) Jönköping, (Elektronisk) 

<http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra95_10.pdf>  

 [Hämtad 140813] 

Jordbruksverket (2013). Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 

2014-2023 (Gödselgasstöd), Jönköping (Elektronisk) 

http://www.biogasnordic.se/dokument/SGC200.pdf
http://www.sgc.se/?pg=1445651
http://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2015/05/slutrapport_utvardering-av-biogasanlaggningar.pdf
http://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2015/05/slutrapport_utvardering-av-biogasanlaggningar.pdf
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2762
http://www.sgc.se/?pg=1445651
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra95_10.pdf


 

42 

 

<https://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe4470395e/1387528575113/F

%C3%B6rslag+till+g%C3%B6dselgasst%C3%B6d_131220.pdf> [Hämtad 160427] 

Karim, K., Hoffmann, R., Klasson, T. & Al-Dahhan, M.H. (2005) Anarerobic digestion of 

animal waste: Effect of mode of mixing. Water Research 39(15) ss.3597-3606 

Kjerstadius, H., Davidsson, Å., Stålhandske, L., Eriksson, E. & Olsson, M. (2012) Rötning av 

avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C – Utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion 

samt reduktion av läkemedel och PAH, (Rapport 2012-15) Svenskt vatten AB (Elektroniskt) 

<http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2012-15> [Hämtad 160503] 

Lansche, J. & Müller, J. (2012), Life cycle assessment of energy generation of biogas fed 

combined heat and power plants: Environmental impact of different agricultural substrates. 

Eng. Life Sci., 12: 313–320. DOI: 10.1002/elsc.201100061  

Lantz, M. (2007) Ökat utnyttjande av befintliga biogasanläggningar (Rapport nr.63) Lund: 

Lunds tekniska högskola. 

Nordberg, Å. & Edström, M. (1997) Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade 

biomassor. Uppsala: Jordbrukstekniska institutet (Elektronisk) 

<http://www.jti.se/uploads/jti/RKA-11AN.pdf> [Hämtad 140513]  

Park, K. H., Thompson, A. G., Marinier, M., Clark, K., & Wagner-Riddle, C. (2006) 

Greenhouse gas emissions from stored liquid swine manure in a cold climate. Atmospheric 

environment, 40(4), 618-627. 

Pumpportalen (2011) Pumphandboken <http://www.pumpportalen.se/pumphandbok/> 

[Hämtad 140515] 

Richards, J. (1894) A theoretical but not so great shape for the volute casing 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrifugal_pump_volute_Richards_1894.png> [Hämtad 

140521] 

Ryde, D. (2004a) Motflödes värmeväxlare figur. 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlar

e_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg > 

[Hämtad 140822] 

Ryde, D. (2004b) Medflödes värmeväxlare figur. 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlar

e_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg> 

[Hämtad 140822]  

Ryde, D. (2004c) Korsflödes värmeväxlare figur. 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlar

e_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg> 

[Hämtad 140822] 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe4470395e/1387528575113/F%C3%B6rslag+till+g%C3%B6dselgasst%C3%B6d_131220.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe4470395e/1387528575113/F%C3%B6rslag+till+g%C3%B6dselgasst%C3%B6d_131220.pdf
http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2012-15
http://www.jti.se/uploads/jti/RKA-11AN.pdf
http://www.pumpportalen.se/pumphandbok/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrifugal_pump_volute_Richards_1894.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Motfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Medfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg#mediaviewer/Fil:Korsfl%C3%B6des_v%C3%A4rmev%C3%A4xlare_figur.jpg


 

43 

 

Svahn, J. (2006) Energioptimering av biogasproduktion: Hur primärenergibehov till 

biogasanläggningar kan minska med energiåtervinning och isolering. Examensarbete, 

Tekniska högskolan, Umeå universitet. Umeå: Universitet 

SMHI (2014) Temperaur- Kartor baserade på temperaturobservationer, 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur [Hämtad 140813] 

Thiele, J. H. (2009) Municipal sludge digester upgrade for biofuel production. In Proceedings 

of the Water New Zealand 2009 Annual Conference and Expo, Rotorua (Elektroniskt) 

<http://www.biogas.org.nz/Publications/Resources/10_MunicipalSludeDigesterUpgradePaper

-Thiele2009.pdf> [Hämtad 140708]  

Weiland, P. (2010) Biogas production: current state and perspectives. Applied microbiology 

and biotechnology, 85 (4), ss. 849 - 860. DOI: 10.1007/s00253-009-2246-7 

Wennerberg, P. (2009) Gödselpumpning över långa sträckor- en tekniköversikt (Elektronisk) 

<http://www.innovatum.se/files/rapporter%20energi%20miljo/g%C3%B6dselpumpning%20l

%C3%A5nga%20str%C3%A4ckor%202009.pdf> [Hämtad 140515] 

Wikipedia (2013) <http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare> [Hämtad 

140822] 

Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2012) Projektering av VVS-installationer. 1:5 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB   

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur
http://www.biogas.org.nz/Publications/Resources/10_MunicipalSludeDigesterUpgradePaper-Thiele2009.pdf
http://www.biogas.org.nz/Publications/Resources/10_MunicipalSludeDigesterUpgradePaper-Thiele2009.pdf
http://www.innovatum.se/files/rapporter%20energi%20miljo/g%C3%B6dselpumpning%20l%C3%A5nga%20str%C3%A4ckor%202009.pdf
http://www.innovatum.se/files/rapporter%20energi%20miljo/g%C3%B6dselpumpning%20l%C3%A5nga%20str%C3%A4ckor%202009.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare


 

44 

 

Bilaga 1. Principskiss över värmeflödena i typisk gårdsbiogasanläggning

 


