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Sammanfattning 

Då vi lever i en tid med hög konsumtion som innebär en hög produktion av avfall måste vi 

tänka på hur vi kan möta problem som kan uppstå vid hantering av avfall. I detta arbete ligger 

fokus framförallt på den organiska fraktionen av avfall och specifikt på matavfall och 

avloppsslam. I Sverige har slam rötats länge med syfte att minska volymen av slammet, men 

idag är målet främst biogasproduktion. Att återvinna så långt som möjligt är ett av de mest 

effektiva sätten att möta dagens miljöproblem med avfall, genom att omvandla oönskad avfall 

till önskad material och/eller energi. 

Examensarbetet är genomförd på universitetet i Rio de Janeiro (Brasilien) under handledning 

av docent Isaac Volschan Jr. och Prof. Dr. Magali Christe Cammarota som en del av 

forskningsprojektet av Janaína dos Santos Ferreira. Syftet med arbetet var att undersöka ifall 

och på vilket sätt påverkas biogasproduktionen då olika volymprocentförhållanden av 

matavfall och avloppsslam tillämpas. 

Resultaten blev som förväntat, att ju högre andel matavfall desto högre biogasproduktion. 

Processen blev ostabil när mycket matavfall fanns i blandningen som en följd av 

överbelastning och det tog längre tid för mikroorganismer att återhämta sig från pH-

sjunkningar. 

Upplägget av försöken skulle ha behövts göras på ett annat sätt så att de olika 

blandningsförhållanden hade samma mängd VS, eftersom den var nyckelfaktorn. I de här 

försöken var det därför svårt att jämföra resultaten. 

Nyckelord: biogas, samrötning, matavfall, avloppsslam, volymprocentförhållande 

Abstract 

Since we live in an age of high consumption, which means a high production of waste, we 

have to think about how we can face these problems that can arise when handling waste. In 

this work, the focus is primarily on the organic fraction of the waste, and specifically on food 

waste and sewage sludge. Sweden has long been anaerobically digested the sludge with the 

aim of reducing its volume, but today the objective is mainly biogas production. To recycle as 

much as possible is one of the most effective ways to meet today's environmental problems 

with waste, by transforming unwanted waste to the desired material and / or energy. 

This thesis was completed at the University of Rio de Janeiro (Brazil) under the supervision 

of Associate Professor Isaac Volschan Jr. and Prof. Dr. Magali Christe Cammarota as part of 

the research project of Janaína dos Santos Ferreira. The aim of this work was to investigate 

whether and in what way the biogas production is affected when different volume ratios of 

food waste and sewage sludge are applied. 

The results were as expected, the higher the proportion of food waste in the system the higher 

the biogas production is. However, the process became unstable with higher amounts of food 

waste in the mixtures as a result of overloading and it took longer time for the 

microorganisms to recover due to the reduction in pH. 

The experimental setups of the tests could be made in a different way so that the different 

mixture ratios had the same amount VS anyway within the setups, as it is a key factor. In 

these experiments, it was therefore difficult to compare the results obtained. 

Keywords: biogas, co-digestion, food waste, sewage sludge, volume ratio
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Inledning 

Avfallshantering i Brasilien  

Som i många andra utvecklingsländer så är mängden producerad avfall i Brasilien nära 

kopplad till ekonomisk och industriell utveckling. En annan viktig faktor är befolkningens 

flytt från landsbyggden till städer. Befolkningen i Brasilien närmar sig 210 miljoner invånare 

av vilka 74% är bosatta i städer (Worldometers 2016). Den täta befolkningen och 

konsumtionen är en fara för folkhälsan på grund av den okontrollerade avfallshanteringen av 

hushållsavfallet. Mängden avfall som produceras per capita i Brasilien är i genomsnitt 383,2 

kg/år vilket är ungefär hälften av vad som produceras i USA och Västra Europa. Analys av 

avfallet visar att 51,4 % är organiskt vilket är mycket mer än i västerländerna. 

Hushållsavfallet för det mesta hamnar på deponier som inte möter kraven på ett kontrollerat 

avfallshantering (Waste Atlas 2016). Nedbrytningen av organiskt avfall på en deponi kan i 

brist på syre leda till att det bildas biogas. Biogas som är rik på metan läcker ut i atmosfären 

och påverkar starkt med sin växthuseffekt. Den bör samlas in och användas då den har ett 

högt energivärde och är en användbar resurs (Naturvårdsverket 2012). 

Avfall blir till resurs 

I ett hållbart samhälle är det viktigt med att i så hög grad som möjligt sträva mot att avfall inte 

hamnar på deponi. Istället bör miljömålet vara att återvinna så långt som möjligt för att 

utvinna mer energi och material ur det. Ett förebyggande steg är att se till att avfall i första 

hand inte uppkommer. Avfallet som väl uppkommer ska i så fall hanteras på ett säkert sätt så 

att hänsyn tas till både hälsan och miljön (Naturvårdsverket 2016a). Därför har det år 2001 i 

Sverige stiftats en ny lag om deponering av avfall där kraven har höjts. Ena av strategierna för 

att skydda miljön från deponier är att minska mängden och farligheten av avfallet som 

deponeras. Bland annat förbjuds det att deponera organiskt avfall (Naturvårdsverket 2015b).  

Allt mer matavfall skall rötas  

I Sverige samlas matavfall in från hushåll, livsmedelbutiker, storkök och restauranger. Det är 

knappt en tredjedel som sorteras ut och återvinns. Under år 2013 samlades det in drygt en 

miljon ton matavfall. Återvinningen sker med hjälp av biologisk behandling så som 

kompostering eller rötning. Mestadels av det sorterade matavfallet rötas så att både 

näringsämnen och energin tas tillvara. Resten av matavfallet komposteras där bara näringen 

kommer till nytta, medan energin förloras i form av värme. Därför blir det mer och mer 

vanligt med att använda rötning istället för kompostering när både energin och näringen ur 

matavfallet kan återvinnas (Naturvårdsverket 2016b). 

Resurs på fel plats 

Ämnen som kväve, fosfor och kalium hittas ofta i avloppsvatten och är vanligt förekommande 

i naturen. Det är först när dessa ämnen finns i koncentrerade mängder eller på en olämplig 

plats som de kan orsaka problem som bland annat eutrofiering eller s.k. övergödning. 

Övergödning orsakar primärproduktion av alger och när alger efteråt bryts ner går det åt en 

hel del syre vilket orsakar syrebrist. Dessa näringsämnen som orsakar övergödning kan 

istället användas inom jordbruket. Rötrester som blir kvar efter t.ex. samrötning av 

avloppsslamm och matrester blir en utmärkt gödningsmedel. (Naturvårdsverket 2015a). 
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Bakgrund 

 

Vad är biogas? 

Biogas är ett biobränsle i gasform som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. 

Biogas kan framställas ur många olika substrat som bland annat slam vid vattenreningsverk, 

jordbruksavfall eller slaktavfall. Rågasen utgörs mestadels av metan (50-75%) och koldioxid 

(25-50%) samt mindre mängder andra gaser som t.ex. svavelväte och ammoniak (Jarvis 

2004). För att biogasen ska kunna användas som biobränsle måste gasen uppgraderas så att 

andelen metan förhöjs genom att koldioxid och andra kontaminerande gaser reduceras 

(Biogasportalen 2015). 

 

Anaeroba biogasprocessen 

Rötning är en anaerob biokemisk nedbrytningsprocess av organiskt material som utförs av en 

hel sammanslutning av olika mikroorganismer. Denna process är en omvandling av organiskt 

material till i huvudsak metan, koldioxid och vatten. Rötresten, det utrötade organiska 

materialet som finns kvar efter nedbrytningen vid slutet av processen är rikt på näringsämnen 

och kan i viss mån användas som gödningsmedel. 

Processen kan delas upp i fyra steg vilka sker 

simultant i en rötkammare (Figur 1).  

Hela processen börjar med hydrolysen där 

mikroorganismer klipper sönder stora molekyler med 

hjälp av sina enzymer. De extracellulära enzymer 

klipper isär proteiner, polysackarider och lipider till 

respektive aminosyror, monosackarider, fettsyror och 

glycerol.  

I det andra och tredje steget bryter syraproducerande 

bakterier (acidogener och acetogener) ned 

hydrolysprodukterna till fermentationsprodukter så 

som enkla organiska syror (ättiksyra, propansyra, 

butansyra), alkohol (metanol), vätgas och koldioxid.  

I det avslutande steget omvandlar de metanbildande 

bakterierna (metanogener) koldioxiden, vätgasen och 

ättiksyran till metangas. (Schnürer & Jarvis 2009, s. 7) 

Figur 1. Biogasprocessen (Biogasportalen 2015). 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biobr%C3%A4nsle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anaerob
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reningsverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaktavfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Metan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svavelv%C3%A4te
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
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Näringssammansättning 

Byggstenar 

Mikroorganismer utgörs till cirka 50 % av kol. Resten är syre, kväve och väte. Andra viktiga 

byggstenar är fosfor, svavel, kalium, natrium, kalcium, magnesium och järn. 

När nya celler byggs behövs det energi som bildas då energikällan oxideras. Om energikällan 

är organisk brukar denna även vara källa för byggstenar. Ifall den inte är det då är koldioxid 

(CO2) den mest vanliga källa för kol och ammoniak (NH3) för kväve. 

 

Komponent C O N H P S K Na Ca Mg Fe Övriga 
% av torrvikt 50 20 14 8 3 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Tabell 1. Ungefärlig sammansättning av en bakteriecell (Schnürer & Jarvis 2009, s. 4) 

 

Energikälla 

Mikroorganismer i en biogasprocess använder olika kemiska föreningar som energikälla för 

att vinna ut energi för både sin tillväxt och funktion. Dessa kan vara oorganiska föreningar 

som vätgas (H2) eller organiska molekyler som olika socker, fetter och proteiner, och dessa 

förekommer i substratet eller bildas under nedbrytningsprocessen. Inom de biokemiska 

processer som sker i cellen en ofta använd form av energi är nukleotiden Adenosintrifosfat 

(ATP). ATP bildas då energikällan oxideras och elektroner transporteras vidare till en slutlig 

elektronmottagare med hjälp av några intermediära bärare. 

 

Spårämnen och vitaminer 

Likt andra levande organismer måste mikroorganismerna också ha diverse spårämnen och 

vitaminer för att kunna fungera. Dessa behov är olika för varje mikroorganism. Vissa har 

förmåga att producera sina vitaminer själva medan andra organismer måste ta upp dessa från 

sin omgivning. Dock måste alla mikroorganismer alltid hämta spårämnen från omgivningen.  

Variationen av spårämnen är stor bland olika slags substrat. Spårämnen som är viktiga för 

metanogener är järn, zink, nickel, koppar, kobolt, molybden och ibland selen och wolfram 

(Jarrell, K.F. & Kalmokoff, M.L. 1988). Även då det är uppenbart att dessa spårämnen har en 

stor roll i biogasproduktionen finns det fortfarande inte någon anvisning för den mest 

gynnsamma kompositionen. 

 

Saltkoncentration 

För att fungera bra kräver alla mikroorganismer salter. Salterna som natrium, kalium och klor 

är viktiga byggstenar för mikroorganismerna. Dessa ämnen finns åtkomliga i många substrat 

och det finns inte något behov av att tillsätta till biogasprocessen var för sig. I vissa fall kan 

det bli så att avfallet innehåller för stora mängder salter upplösta och på grund av detta kan 

mikroorganismer och dess biogasprocess hindras på grund av salternas konserverande verkan. 

Karakteristiskt för biogasprocessen är att det för det mesta är de metanproducerande 

(metanogena) organismerna som först blir missgynnade av en förhöjd saltkoncentration. 
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Substrat 

Alla dessa ämnen som mikroorganismerna behöver måste finnas i substratet för att de ska 

kunna fungera och tillväxa. Substratens sammansättning och karaktär är avgörande för 

biogasprocessens stabilitet och effektivitet. Sammansättningen påverkar mängden gas som 

produceras och gasens kvalitet, men även rötrestens kvalitet. Alltså med ett lämpligt substrat 

kan man få mer utav processen, både i form av energi och rötresten som blir kvar. 

 

TS och VS 

Total solids (TS) eller torrsubstanshalten är parametern som anger det våta substratets 

innehåll av föreningar som blev kvar efter att vattnet har indunstats vid 105 °C i 24 timmar. 

Substrat med hög TS-halt (>10-15 %) måste för det mesta spädas ut för att kunna cirkulera i 

rör, pumpar och för att omrörning ska fungera. Då kan substrat med låg TS-halt (<10 %) 

användas för spädning för att sänka viskositeten hos substratet. 

 

Volatile solids (VS) eller glödförlust är parametern som anger substratets innehåll av 

föreningar förbränningsbara vid 550 °C i 2 timmar. Detta används för att beräkna ett substrats 

organiska innehåll. I allmänhet betyder det att hög VS-halt ger ett högt gasutbyte per mängd 

substrat som rötas därför att det enbart är den organiska beståndsdelen av TS som kan brytas 

ned och tillför biogasproduktionen. Undantaget är lignin som är en del av VS, men bryts inte 

ner av mikroorganismer (Carlsson & Uldal, 2009, s. 3). 

 

 

 

Figur 2. TS och VS (Christensson, 2009) 

 

COD 

Chemical oxygen demand (COD) är en parameter som anger mängden syre som går åt för att 

bryta ner en viss mängd organiskt material. Detta är ett annat vanligt sätt att beräkna hur 

mycket organiskt material finns det i ett substrat och exakt som vid VS betyder det att en hög 

koncentration COD ger ett högre gasutbyte.  
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Slam 

Ett vanligt förekommande substrat för produktion av biogas är slam. Slammet kan hämtas 

från olika delar i processen på ett avloppsreningsverk. Avloppsreningsverken  i Sverige har en 

lång tradition av att röta slam eftersom metoden varit ett sätt att stabilisera och minska 

mängden avloppsslam. Nackdelen med slam är att den kan innehålla kemiska föreningar som 

metaller och andra organiska föroreningar vilka kan hämma biogasprocessen eller påverka 

rötrestens kvalitet. Även den jämförelsevist låga TS-halten som ligger runt 3-4% kan ses som 

en nackdel. Med tanke på att mycket av det organiska materialet finns kvar efter rötningen 

kan det i detta fall sägas att processen har en jämförelsevis låg effektivitet. Detta kan vara på 

grund av att uppehållstiden för substratet i processen är för kort och då hinner inte framför allt 

de mikroorganismer som ingår i hydrolysen bryta ner materialet, speciellt om det handlar om 

större och mer komplexa molekyler. En annan anledning kan vara förekomsten av de redan 

nämnda hämmande ämnen (Schnürer & Jarvis 2009, s. 51) 

Matavfall 

Ett annat mycket vanligt substrat för biogasproduktion är matavfall. Detta särskilt efter den 

nya lagen som förbjöd deponering av organiskt avfall. Det går att använda matavfall från 

hushåll, livsmedelsindustrier, restauranger och storkök. Mestadels av all matavfall i Sverige 

kommer från det källsorterade hushållsavfallet (Avfall Sverige 2015). Den stora fördelen är 

just den mycket varierade sammansättningen som innehåller både protein, fett, kolhydrater 

och olika spårämnen (Gunaseelan 1997). På grund av den stora halten organisk material i 

matavfallet, där TS-halten kan utgå med en tredjedel och av vilken det mesta är VS som är 

biologiskt nedbrytbart, kan en hög produktion av biogas fås. Nackdelen är dock att den 

lättnedbrytbara organiska andelen kan leda till en ansamling av fettsyror och därtill även en 

snabbt sjunkande pH under den gångna bioprocessen (Capela et al 2008). Däremot genom 

kontroll av den organiska belastningen, dvs hur mycket material som matas in i rötkammare, 

och uppehållstiden kan dessa problem undvikas. 

Samrötning 

Samrötning betyder att fler än ett substrat blandas jämnt och rötas sedan samtidigt. Vanligtvis 

har man en huvuddel av ett substrat och lägger till ett eller fler andra substrat så att TS hamnar 

mellan 8-15%, i så kallade våtrötningsprocesser. Då är det viktigt med att undersöka TS och 

VS för varje enstaka substrat och att följa upp värden i blandningen för att undvika över- eller 

underbelastning av systemet. Det finns många fördelar med samrötning (Poggi-Varaldo & 

Oleszkiewicz 1992, Carlsson & Uldal 2009, Schnürer & Jarvis 2009): 

 

 Ökad effektivitet och utbyte som följd av att bioreaktorns volym kan användas mer 

optimalt och biogasproduktionen ökas, medan själva investeringskostnaden är låg 

 

 Stabilare biogasprocess på grund av en bättre näringssammansättning och C/N-kvot 

 

 Struktur på substratet 

 

 Utspädning av potentiella giftiga föreningar 

 

 Synergieffekter för mikroorganismer 

 

 Ökad belastning av biologiskt nedbrytbart organiskt material 
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Biogassystemet 

Förbehandling 

Några skäl till att substratet förbehandlas innan det går in i en bioreaktor är: hygienisering, där 

syftet är att avdöda mikroorganismer som kan sprida sjukdomar; få bort ämnen som inte är 

nedbrytbara eller kan störa processen; öka TS-halten genom förtjockning, vilket innebär att 

substratets organiska innehåll koncentreras; öka löslighet och tillgänglighet på det organiska 

materialet i substratet genom att sönderdela och minska partikelstorlek i substratet. 

 

Förbehandlingarna kan ske på mekanisk, termisk, kemisk eller biologisk sätt bland annat 

genom ångexplosion, värmebehandling, tillsats av syror/baser, ultraljud, elektroporation eller 

tillsättning av hydrolytiska enzymer (Chynoweth & Isaacson 1987). 

Rötning 

Kontinuerlig rötning innebär att nytt material tillförs fortlöpande in i bioreaktorn för att få en 

så jämnt inflöde av substrat som möjligt vilket leder till en jämn gasproduktion. Detta 

förutsätter att substratet är likvid och har en torrsubstanshalt under 5%, som till exempel 

kommunala och industriella avloppsvatten. Om torrsubstanshalten ligger mellan 5 % och 15 

%, som till exempel flytgödsel och slam från reningsverk, då kan den matas in med 

regelbundna intervall. Det rör sig om så kallad semi-kontinuerlig rötning, där inmatning sker 

några gånger per dag. 

 

Med mer fasta material där torrsubstanshalten ligger mellan 20 och 35 %, så som växtrester 

och matavfall, brukar man mata bioreaktorn med nytt substrat färre gånger och med en större 

mängd, s.k. torrötning. Vid torrötning behövs ingen utspädning av substratet vilket medför en 

mindre mängd vätska i omlopp. Detta är fördelaktigt då mindre rör och pumpar kan användas 

och elförbrukning är lägre än vid våtrötning. Vidare blir det mer produktivt med att lagra och 

transportera substratet och rötrester. Förutom detta så kan även svårigheter kring skumning 

och svämtäcken kringgås. 

 

En motsats till kontinuerlig rötning är satsvis rötning där allt substrat rötas samtidigt och den 

får vara kvar i bioreaktorn till hela rötningsprocessen är över. När allt substrat har rötats klart 

kan rötresten tas ur kammaren och därpå kan en ny omgång med substrat matas in. 

 

I enstegsrötning sker alla steg i biogasprocessen samtidigt i samma bioreaktor. Enstegsrötning 

brukar oftast ske i totalomblandade processer där substratet pumpas runt för att få en så jämn 

fördelning som möjligt. 

 

Vid rötning av mycket lättnedbrytbart substrat, där hydrolysen sker snabbt, är det fördelaktigt 

med tvåstegsrötning. I tvåstegsrötning delas processen upp i två delar. Först matas substratet 

in i en bioreaktor där processens fokus ligger på hydrolys och fermentation. Rötresten eller 

lakvattnet efter denna process separeras och matas in i nästa bioreaktorn där fokus ligger på 

metanbildning. Här kan de metanbildande organismerna ”skyddas” från låga pH-värden. 

Denna separering av processen resulterar ofta i en snabb och effektiv bildning av biogas i det 

andra steget, med en ökning av metanutbytet (Schnürer & Jarvis 2009, s 19-21).  
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Processparametrar 

 

HRT 

Hydraulic retention time (HRT) eller den hydrauliska uppehållstiden är den tid som det tar att 

byta ut allt material i rötkammaren. För en biogasprocess ligger HRT vanligen mellan cirka 

10 och 25 dygn. Det som bestämmer vilken uppehållstid som ska användas är dels hur 

lättnedbrytbart materialet är och dels hur snabbt mikroorganismerna växer. För kort 
uppehållstid kan leda till att mikroberna sköljs ur snabbare än de kan växa till i 
processen, s.k. ”washout” (Christensson 2009). Uppehållstiden är också beroende av 
omgivningens temperatur om man inte använder uppvärmning och direkt 
temperaturkontroll i processen. I tropiskt klimat är den runt 30-50 dagar, medan i 
kallare klimat kan den gå upp till 100 dagar (Yadvika et al 2004). 
 

OLR 

Organic loading rate (OLR) eller organisk belastning är ett begrepp som uppger hur mycket 

nytt material som tillförs processen per volym- och tidsenhet. Man ska känna till substratets 

innehåll av torrsubstanshalt (TS) eller också glödförlusthalten (VS) för att kunna förse 

biogasprocessen med rätt belastning. Vid uppstart av en ny process börjar man oftast med en 

låg belastning, till exempel 0,5 kg VS m
-3

 d
-1

, för att med tiden gradvis höja belastningen 

medan mikroberna växer till (Baxter et al 2013). 

 

Den långsamma tillväxten av metanogener gör att det kan ta några månader innan 

belastningen når sin optimala värde. Om en större mängd substrat skulle tillföras i början av 

processen då antalet mikroorganismer är för låg skulle det leda till överbelastning. Då 

mikroorganismer, särskilt metanogener inte hinner bryta ner materialet i sista steg, som leder 

till att intermediära ämnen i nedbrytningen, såsom olika fettsyror ansamlas i följd med 

sänkning av pH värdet. En sådan reaktion leder till obalans i hela nedbrytningsprocessen och 

gasproduktion minskas eller avtar totalt. Dock om OLR är för låg blir produktiviteten också 

för låg. Medelvärdet på organiska belastningen i mesofila helt omrörda kontinuerliga tank 

reaktorer (CSTR) ligger oftast runt 3,0 kg VS m
-3

 d
-1

 (Drosg 2013). 

 

Omrörning 

Bioreaktorer förses gärna med någon slags mekanisk omrörare eller pump för att blanda om 

substratet vilket gynnar mikroorganismernas kontakt med substrat och näringsämnen. 

Omrörningen kan även förhindra att substratet sedimenteras på botten av biorektorn och 

minska risken för skumbildning vilket leder till att volymen på bioreaktorn används fullt ut. 

För övrigt bidrar omrörningen med en jämn temperatur under hela processen. En för kraftig 

omrörning skulle däremot ha en motsatt effekt på aggregatbildningen mellan organismerna 

och substratet och leda till att mikrober kan sköljas ut i vätskan (Schnürer & Jarvis 2009, s 

29). 
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Temperatur 

Mikroorganismer kan delas in i olika grupper beroende på var deras optimala temperatur 

ligger. Generellt för alla tillväxtintervall är att temperaturen som ger den högsta hastigheten 

ligger nära den så kallade maximala temperaturen och om den överstigs leder den till celldöd 

som följd av att cellernas proteiner och andra delar inaktiveras snabbt. Om temperaturen 

sänks under det optimala och produkter ansamlas då sjunker pH och processen avstannar 

(Mesbah & Wiegel 2008). 

 

Vanligtvis drivs biogasprocesser under temperatur kontroll, mesofilt vid 37°C eller termofilt 

vid 55°C. Temperaturen bör vara jämn och inte variera mer än halv grad. Små 

temperatursvängningar (2-3 grader) kan tålas om processen annars är stabil. En jämn 

temperatur i själva rötkammaren åstadkoms lättast med någon form av omrörning. Det är 

dessutom viktigt att rötkammaren är tillräckligt värmeisolerad. 

 
Figur 3. Mikroorganismers tillväxt vid olika temperaturer (Schnürer & Jarvis 2009, s 5). 

 

pH 

Majoriteten av mikroorganismer trivs med ett neutralt pH kring 7.0 - 7.5. Dock har 

biogasprocessen en stor variation av organismer och dessa har helt olika behov på sitt 

optimala pH-värde. De fermenterande bakterier, det vill säga de som bildar syror överlever 

jämförelsevist i ganska sura omgivningar ner till pH 5.0, medan stordelen av de metanogener, 

det vill säga de som genererar metan behöver ett neutralt pH-värde för dess aktivitet. Fastän 

metanbildande organismer mår bra vid det neutrala pH-värdet klarar de vanligen av att 

fungera även en vis del utanför den neutrala fälten (Whitman et al 2006). 

 

Mikroorganismers tillväxt vid diverse pH-områden har för det mesta likadana mönster som 

hos tillväxten vid olika temperaturer, vilket i allmänhet betyder att pH-värdet som genererar 

den högsta tillväxthastigheten befinner sig nära det pH-värdet som resulterar i att celler dör. I 

de flesta fall drivs biogasprocesser vid neutralt pH-värde eller lite över det området, ungefär 

mellan pH 7.0 till  8.5. För att det neutrala pH-värdet ska vara stabilt gäller det att hålla ett 

ganska högt och jämnt värde på alkalinitet. 
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Alkalinitet 

Varje biogasprocess har sin buffring och dess kapacitet mätts i alkalinitet. Det är alkaliniteten 

som skyddar processen mot att pH-värdet sjunker. Det finns inga generella värden som 

alkaliniteten ska ligga på, utan snarare har man kontroll över relationen mellan alkaliniteten 

och koncentrationen flyktiga fettsyror, (Volatile Fatty Acid (VFA)). Det värdet, dvs. 

VFA/alkalinitet, ska ligga på ≤ 0,3 (Gerardi 2003). 

Alkalinitet består för det mesta av bikarbonatjoner som befinner sig i jämvikt med koldioxid. 

Substrat som innehåller mycket proteiner och aminosyror är rika på kväve. När dessa bryts 

ner bildas det ammoniak som reagerar med löst koldioxid och ammoniumbikarbonat bildas. 

Detta leder till en ökad alkalinitet. Men om alkaliniteten blir för hög kan det leda till att 

ammoniak avges som i sin tur har en inhiberande effekt på metanogena mikroorganismer. 

Om värdet på alkalinitet blir lägre kan det leda till att de metanogena mikroorganismer inte 

mår bra. Då de inte hinner konsumera VFA, som alltmer ackumuleras, och i följd av detta 

förbrukas alkaliniteten och buffringskapaciteten blir mindre (Chernicharo 2007). Detta sker 

ofta vid uppstart, överbelastning eller vid temperaturförändringar. Kan också vara en följd av 

att mikroorganismer blir hämmade och deras funktion försämras. 

VFA – flyktiga fettsyror 

I biogasprocessen, under hydrolysen och fermentationen formas en mängd diversa fettsyror. 

Vidare bryts fettsyrorna ner i den anareoba processen och till slut metan och koldioxid 

formas. När metanogena mikroorganismer inte mår bra och deras förmåga att omvandla 

fettsyror försämras leder det till en ackumulering av fettsyror. 

Dock kan en ackumulering av fettsyror även hända då metanogena mikroorganismer mår bra. 

Då handlar det istället om en överbelastning till följd av att de hydrolyserande och 

fermentativa bakteriers tillväxt är snabbare än tillväxten hos de metanogena mikroorganismer. 

När metanogener inte hinner växa till i samma takt och fettsyrorna inte hinner brytas ner så 

ackumuleras fettsyror. Detta ackumulering av fettsyror leder till att pH sjunker och därigenom 

påverkas metanogeners aktivitet negativt. Därför är det väsentligt att följa upp värdena på 

fettsyror för dem kan peka på problem i bioprocessen. 

 

Ammonium 

Genom biogasprocessen omvandlas det organiska kvävet till ammonium (NH4
+
) och 

ammoniak (NH3) vilka står i jämvikt med varandra. Jämvikten är beroende av pH och 

temperatur och kan förflyttas åt olika håll. Högre temperatur och pH värde gynnar bildandet 

av ammoniak. Nedbrytning av substrat som är rika på protein genererar en hög andel 

ammonium i bioreaktorn och därefter även i rötresten som blir till biogödsel. När det bildade 

ammoniumkvävet kommer i kontakt med koldioxid bildas det ammoniumbikarbonat som 

tillför en bättre buffringskapacitet och ett starkare motstånd mot överbelastning. 

Beroende av pH och temperatur kan koncentrationen av ammonium bli dock för hög och bli 

giftig för mikroorganismer. Metanogena mikroorganismer oftast är mer sensitiva mot 

ammoniak än ammonium och det betyder att då koncentrationer av kväve stiger blir termofila 

bioprocesser snabbare drabbade av ammoniakförgiftning än dem mesofila bioprocesser 

(Schnürer & Nordberg 2008). 
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C/N kvot 

Kol/kväve-kvoten visar förhållandet mellan halten av kol och kväve i substratet. Kol och 

kväve är viktiga näringsämnen och mängden kol och kväve är därför oftast de begränsande 

faktorerna i en anaerob bioprocess och bestämmer i och med effektiviteten för bioprocessen. 

Energikälla för mikroorganismer kommer från kolet i substratet och andelen kväve står för 

mikroorganismers tillväxthastighet. 

Om C/N-kvoten är hög innebär det att kväve är det begränsande ämnet vilket leder till att 

mikroorganismers bestånd blir liten och bioprocessen avstannar. I och med det behöver 

mikroorganismer mer tid för att bryta ner substratet.  

Om C/N-kvoten är låg så blir det ett överflöde av kväve som kan leda till att ammonium 

ansamlas och förgiftar mikroorganismerna. 

Generellt ska C/N-kvoten vara mellan 15 och 30 med ett värde nära 20 för en optimal 

biologisk funktion (Jen & Brune 2007). 

  



11 

Processkontroll 

Utrötningsgrad 

Utrötningsgraden visar procentandelen av det organiska materialet som har brutits ner och 

bildat biogas under en bestämd tidsperiod. Vanligtvis har batch processer en högre 

utrötningsgrad än kontinuerliga processer. 

Utrötningsgraden kan variera mycket beroende på substratets nedbrytbarhet. I samband med 

substrat som är lätta att bryta ner (t.ex. pressvätska från sockerbetor) kan den hamna över 90 

%, samtidigt som fiberrika substrat som är svårare att bryta ner når högst 60 % utrötningsgrad 

(Edström & Nordberg 2004). 

 

Gasmängd 

Genom att mäta mängden gas som produceras och jämföra det med mängden substrat som 

matas in kan processens effektivitet kontrolleras. Skulle en minskning i produktionen uppstå 

eller inte motsvara den mängden substrat som matas in kan det betyda att processen funkar 

inte optimalt. Genomsnittligt produceras 1-3 m
3
 biogas per m

3
 bioreaktorvolym och dygn, 

beroende på vilket substrat som rötas (Schnürer & Jarvis 2009, s 73). 

 

Gassammansättning 

Rå biogas är mestadels sammansatt av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%). Förutom 

dessa två finns det andra gaser i mindre andel såsom svavelväte, ammoniak, syrgas och 

kvävgas och ofta är gasen också mättad med vattenånga. 

Gasens sammansättning fastställs i de flesta fall med gaskromatografi genom att antingen ta 

enskilda prover som analyseras på en annan plats eller att gasen kontinuerligt passerar en in 

situ analysinstrument. En allt mindre procenthalt metan kan visa tecken på en störning i 

bioprocessen. 

 

Biogasutbytet 

Biogasutbytet visar oss hur mycket biogas man kan få ut av ett viss substrat. Det räknas ut 

genom att mängden producerad gas delas med andelen VS. Dock är det viktigt att ta med i 

beräkningen nedbrytningsgraden på den enskilda substratet. Tabell 2 visar gasutbyte och 

gassammansättning för fett, protein och kolhydrat vid fullständig anaerob nedbrytning. 

 

Tabell 2. Biogas- och metanutbyten från substratkomponenter (Carlsson & Uldal, 2009, s. 4)  
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Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka ifall biogasproduktionen och reduktionen av 

organiskt material vid samrötning av slam och matavfall påverkas av olika 

volymprocentförhållanden (VPF) och hur dessa påverkas i så fall. 

Begränsningar 

Susbtratet hämtades bara från skolrestauranger på Federala Universitetet i Rio do Janeiro 

(UFRJ) och vattenreningsvärket Centro Experimental de Saneamento Ambiental (CESA). 

Det var endast möjligt att utföra försöken som satsvis rötning och genom att använda 

utrystning som fanns på universitetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen i detta arbete rör frågan om hur olika volymratio vid 

samrötning av avloppsslam och matavfall påverkar processen och dess resultat?  

För att få svar på detta undersöktes följande: 

 Hur ser processen ut? 

 

 Hur påverkas volymen producerad biogas? 

 

 Hur påverkas procenthalten metan i den producerade biogasen? 

 

 Hur påverkas utrötningsgraden? 

 

 Hur påverkas metanutbytet?  
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Material och metod 

Försöken genomfördes på Federala Universitetet i Rio do Janeiro (UFRJ). Vi hade tillgång till 

några av laboratorier vid den teknologiska centrum inom området för miljö och vatten. 

Mestadels av arbetet utfördes i Laboratório de Tecnologia Ambiental. 

Försöken ingick i doktoranden Janaína dos Santos Ferreiras forskningsprojekt under 

handledning av Prof. Dr. Magali Christe Cammarota. 

 

LEMA – Laboratório de engenharia do meio ambiente 

En laboratorie kopplat till Institutionen för vattenresurser och miljö på Polytekniska institutet. 

LEMAs totala fysiska yta är på 200 m² med 20 m² bänkyta där det utförs fysikalisk-kemiska 

och mikrobiologiska analyser av dricksvatten, avlopp och industriutsläpp. 

 

LTA – Laboratório de Tecnologia Ambiental 

En laboratorie kopplat till Institutionen för biokemi och kemiteknik, och anläggningen finns 

på 90 m
2
 yta. Laboratoriet används för praktiska moment inom grundutbildning och forskning 

och till tjänster inom miljöområdet så som fysikalisk-kemiska och biologiska analyser av 

avlopp och industriutsläpp. 

 

CESA – Centro Experimental de Saneamento Ambiental 

Den experimentella centrum för miljösanering (CESA/UFRJ) är en utomhus laboratorium för 

undervisning och forskning som upptar en yta på 2.500 m
2
 och ligger längs en av de 

viktigaste ingångarna till UFRJ campus. Den består av en uppsättning av anläggningar i 

pilotskala, mestadels för avloppsvattenrening. Anläggningens huvudsakliga roll inom detta 

projekt var att förse experimenten med avloppsslam. Bland de enheter som används för detta 

ändamål var primärsedimentation, aktiv slam processen, membranbioreaktorn (MBBR) och 

upflow anaerobic sludge blankett (UASB) reaktor. 

 

Figur 4. Upplägg av försöken 
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Förberedning 

Försöken genomfördes som satsvis rötning, under mesofila (30⁰ C) förhållanden med en HRT 

på 45 dagar (Figur 4). För att få pålitliga resultat gjordes fyra upprepningar av varje 

volymprocentförhållande. Förutom de fyra olika volymprocentförhållanden fanns en 

kontrollförhållande enbart av slam. 

Först beräknades den totala mängden substrat som behövdes för försöket och flaskorna 

förberedes genom att tvättas och låtas torka under natten i ett värmeskåp. Efteråt märktes 

flaskorna enligt planeringen med olika förhållanden och upprepningar. 

Matavfall som användes i försöken var redan insamlade från skolrestauranger och förberedda, 

dvs. malade, blandade och förvarade genom att frysas in tills det var dags att använda det. 

Innan det färdigblandade matavfallet frystes in bestämdes dess VS innehåll. När det var dags 

att använda matavfall, tinades det upp. Blandningen med matavfall hade en lägre 

vatteninnehåll än avloppsslammet och därför späddes den ut enligt följande beräkning: 

𝑥 + 𝑉(𝑚𝑎𝑡𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙)

100 + 𝑥
=  

𝑉(𝑎𝑣𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑎𝑚)

100
 → 𝑥 = ? 

där värdet på x betyder att 100 ml av matavfall behöver spädas ut med x ml vatten för att få 

samma vattenhalt som avloppsslammet. 

Avloppsslammet, som användes, var det ingående slammet från CESA. Efter att slammet har 

samlats in fick det stå still för att sedimenteras och på det sätt få en högre andel VS och 

framför allt bakterier. 

Vi blandade till de olika volymprocent förhållanden var för sig och testade deras pH värde i 

rumstemperatur och ifall det behövdes korrigerades detta till ett värde av 7.0 för första 

försöket och till 7.5 för det andra. En test av det totala organiska innehållet i form av VS 

gjordes för att kunna kontrollera (avlägsnandet av VS) rötningsgraden efteråt. 

Under omrörning, för att undvika att tunga matpartiklar hamna på botten och som ger oss en 

ojämn fördelning, fylldes 90 ml av blandningen i varje 100 ml flaska. Vid förslutning 

användes ingen inertgas utan det blev luft vilket dock inte skulle störa processen då syret i 

luften skulle upptas av de fakultativa aeroba bakterier som verkar i början av processen. 

Flaskorna förslöts med en gummipropp och metallkapsel för att förhindra gasläckage. Varje 

flaska kopplades med kanyler och sonder till en 60 ml spruta för att samla in den producerade 

gasen under processens gång. Flaskorna stod stilla under processen, förutom då mätningen 

skulle genomföras (Figur 4). 

Mätning 

Innan avläsningen av gasvolymen rörde vi om innehållet i flaskorna. Kolven i sprutan drogs 

försiktigt ut en liten bit och släpptes så att den automatiskt återställdes till sitt rätta position, 

detta för att få ett rätt värde av biogasvolymen. Avläsningen skedde varje vardag till en början 

och sedan mer sällan. 

Efteranalys 

Efteråt samlades biogasen in för varje volymprocentförhållande och analyserades med hjälp 

av gaskromatografi (GC) för att bestämma biogasens komposition. Rötresten analyserades för 

VS och pH. 
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Försök 

Två försök genomfördes på grund av att det första försöket fick problem i form av läckage. 

Läckaget var till följd av den alldeles för höga biogasproduktionen i början, då VS-innehållet 

i flaskorna var ganska högt från början. I det andra försöket minskades VS-innehållet genom 

att tillsätta en mindre andel matavfall. 

Försök 1 

I det första försöket testades fyra volymprocentförhållanden (Tabell 3) samt en 

kontrollförhållande med enbart slam. 

VPF slam (%) utspätt 

matavfall (%) 

C – kontroll 100 0 

I 80 20 

II 60 40 

III 40 60 

IV 20 80 

Tabell 3. Volymprocentförhållanden som testades i första försöket 

Matavfallet späddes ut enligt följande beräkning: 

𝑥 + 77,6

100 + 𝑥
=  

98,7

100
 → 𝑥 = 1623 

Vilket betyder att matavfallet behövde spädas ut med 1623 ml vatten för varje 100 ml. 

Beräknad mängd slam och matavfall förbereddes (Tabell 4). 

VPF volym slam 

(ml) 

volym slam x 

upprepningar 

(ml) 

volym utspätt 

matavfall (ml) 

volym utspätt 

matavfall x 

upprepningar 

(ml) 

C – kontroll 90 360 0 0 

I 72 288 18 72 

II 54 216 36 144 

III 36 144 54 216 

IV 18 72 72 288 

Totalt  1080  720 

Tabell 4. Mängd slam och utspätt matavfall som behövdes för försök 1. 
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Försök 2 

I det andra försöket testades andra fyra volymprocentförhållanden istället, med mindre andel 

av matavfall (Tabell 5). 

VPF slam (%) utspätt 

matavfall (%) 

C – kontroll 100 0 

I 90 10 

II 85 15 

III 80 20 

IV 75 25 

Tabell 5. Volymprocentförhållanden som testades i andra försöket. 

Matavfallet späddes ut enligt följande beräkning: 

𝑥 + 77,6

100 + 𝑥
=  

98,1

100
 → 𝑥 = 1079 

Vilket betyder att matavfallet behövde spädas ut med 1079 ml vatten för varje 100 ml. 

För försöket förbereddes beräknade mängd slam och matavfall (Tabell 6). 

VPF volym slam 

(ml) 

volym slam x 

upprepningar 

(ml) 

volym utspätt 

matavfall (ml) 

volym utspätt 

matavfall x 

upprepningar 

(ml) 

C – kontroll 90 360 0 0 

I 81 324 9 36 

II 76,5 306 13,5 54 

III 72 288 18 72 

IV 67,5 270 22,5 90 

Total  1548  252 

Tabell 6. Mängd slam och utspätt matavfall som behövdes för försök 2. 
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Resultat 

Försök 1 

Medelvärdet för producerad volym biogas för varje enskilt förhållande beräknades och 

plottades mot tiden (Figur 5). I figuren syns att en högre andel matavfall gav en högre 

produktion av biogas i början av försöket. Dock ledde den höga andelen VS, till största delen 

från matavfall, till en explosiv biogasproduktion. Därefter föll värden drastiskt neråt. Det 

misstänktes läckage, så försöket avslutades efter nio dagar. Sprutorna höll inte emot det ökade 

trycket och volymen av sprutorna var alldeles för små i jämförelse med hur mycket gas som 

producerades. 

 
Figur 5. Genomsnittligt volym producerat biogas per procentförhållande plottat mot tiden. 

Det höga värdet på VS, som kom från den ökande andelen matavfall, ledde till en 

överbelastning. I VPF 60:40 har pH-värdet sjunkit till 5.0 (Tabell 7), vilket hade ett starkt 

hämmande effekt och därmed ledde till en minskad reduktion av VS. Rötningsgraden för 

kontrollen som endast bestod av slam var väldigt låg. Den ökade andelen matavfall ledde 

också till en ökad biogasproduktion. Förutom i VPF 80:20 där någonting hade blivit fel. *Det 

var också något fel med analysen av värdet på VSi för VPF 20:80. Det låg helt ur trend och 

därför uppskattades det till 10977 mg/L. 

Tabell 7. Tabellen visar värden av pH och VS före och efter försöket. Utifrån dessa värden 

har rötningsgraden beräknats. Med värden på producerat biogas beräknades värde på hur 

mycket biogas det gick att producera per mängd reducerat VS. 
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VPF slam:matavfall pHi pHf VSi 

(mg/L) 

VSf 

(mg/L) 

Rötningsgrad 

(%) 

Volym 

biogas 

(ml) 

biogas/VS 

(ml/g) 

C 100:0 7.0 7.0 1526 1197 21,7 6,9 233 

I 80:20 7.0 6.5 3070 900 70,7 4,6 23,6 

II 60:40 7.2 5.0 5833 3487 40,2 33,1 157 

III 40:60 7.0 4.1 8830 7310 17,2 73,9 540 

IV 20:80 7.0 4.6 10977* 7933 27,7 93,3 341 

slam:matavfall 
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Försök 2 

Medelvärdet för producerad volym biogas beräknades för varje enskilt förhållande och 

plottades mot tiden (Figur 6). I figuren syns också en explosiv höjning av biogasproduktionen 

i början av försöket hos VPF med högre andel matavfall (20% och 25%). Efter den plötstliga 

ökningen av volymen ”försvann” biogasen precis som i det första försöket, men försöket 

fortsatte och efter några dagar stabiliserades processen och försöket kunde slutföras. VPF 

85:15 och 90:10 har varit mycket mer stabila med nästan ingen gasförlust alls. Kontrollen 

hade en stabil men låg tillökning som det var förväntat. 

 

Figur 6. Genomsnittligt volym producerat biogas per procentförhållande plottat mot tiden. 

Efter det stora pH-sjunkandet i första försöket bestämdes ett högre pH-värde (7.5) i början av 

andra försöket (Tabell 8). Detta visades som fungerande. Både rötningsgraden och 

procenthalten metan hade ett fallande värde ju större andelen matavfall blev, förutom 

kontrollen som består endast av slam. Mest volym biogas kom från VPF 80:20. Något lägre 

värde fick VPF 75:25 då det tog längre tid för den att återhämta sig. 

VPF slam:matavfall pHi pHf VSi 

(mg/L) 

VSf 

(mg/L) 

Rötningsgrad 

(%) 

Volym 

biogas 

(ml) 

%CH4 CH4/VS 

(ml/g) 

C 100:0 7,5 7,0 920 450 51,1 21,0 77,0 383 

I 90:10 7,5 7,3 3087 1013 67,2 76,7 86,1 353,6 

II 85:15 7,5 7,2 4807 1666 65,3 74,5 85,4 225 

III 80:20 7,5 7,3 5077 2143 57,8 107,3 85,4 346,9 

IV 75:25 7,5 7,2 6770 3256 51,9 97,5 83,9 258,7 

Tabell 8. Tabellen visar värden av pH och VS före och efter försöket. Utifrån dessa värden 

har rötningsgraden beräknats. Med värden på mängden producerat biogas och procenthalten 

metan beräknades metanutbytet. 
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Diskussion 

I båda försöken kan man se att processen blir mer ostabil ju högre andel matavfall, detta pga 

högre värden på VS. Den ostabila processen kännetecknas av att biogaskurvan skjuter i höjd i 

början av försöken och sedan kommer ner och står still under återhämntning tills den börjar 

växa stadigt igen. Att volymen biogas minskades kan bero på flera orsaker.  

Mest troligt är det att det handlar om gasläckage då den plötsliga och kraftiga produktionen av 

gas skulle kunna orsakat ett ökad tryck i sprutorna som gjorde att kurvan gick ner. Sedan när 

produktionshastigheten hade sjunkit allt eftersom, då det var en satsvis rötning, blev det 

utjämning av trycket och sedan gick det att mäta gasproduktionen i sprutorna igen.  

Andra orsaker skulle kunna vara att det handlar om en kemisk reaktion som sker i den 

ansamlade biogasen eller en biokemisk reaktion i substraten. Inga av de två sistnämnda kunde 

bevisas och förblir bara antaganden. 

I andra fall med mindre VS sker biogasproduktionen jämnt och stadigt.Trots problem med 

belastningen i de olika batch försökupplägg så har VPF med högre andel mat gett en högre 

produktion av biogas, vilket är ganska logiskt då mera näring ger mera biogas.  

Halten metan var mycket hög, vilket är ju bara positivt. Dock har den fått en lägre värde ju 

mer VS fanns i substratblandningen. Troligtvist på grund av överbelastningar, som ledde till 

lägre pH, och den känsligaste gruppen, metanogener, hämmades. 

I första försöket var pH värdet i början 7.0 vilket föll snabbt ner, speciellt i fallen med högre 

andel matavfall, och processen hämmades vilket ledde till en drastiskt sjunkning av 

rötningsgraden. I andra försöket höjdes detta initiala värdet till 7.5 och mängden VS 

minskades. Detta visades fungera mycket bättre och pH värdet hade ett bra slutligt värde. 

Detta speglas framförallt i värden på rötningsgraden. Anledning till detta kan vara en bättre 

balans mellan antalet bakterier mot mängden substrat. 

Resultaten av metanutbytet var svårtolkade och de visar ingen tydlig trend. Metanutbytet är  

beroende av flera faktorer såsom mängden VS som finns tillgängligt och bryts ner och 

volymen metan som blir producerad. 

Hela upplägget av försöken hade många brister. Problem med att biogasen försvann berodde 

mest möjligt på utrustningen. Utrustningen för insamling av gas var inte riktigt anpassad för 

det. 

  

Resultat av analyser från båda försöken visar olika VS värden på avloppsslam. Det fanns 

dubbelt så mycket VS i första försöket än i det andra. Detta kan bero på den dagliga 

variationen av ingående avloppsslammet på anläggningen CESA, då avloppsslammet för båda 

försöken hämtades vid två olika tillfällen. En annan orsak kan vara skillnaden i 

sedimenteringen. Det kan ha hänt att vid förberedelserna till andra försöket har detta moment 

varat för kort så att partiklarna i vätskan inte hade hunnit sjunka ner ordentligt.  

I vilket fall som helst var VS värden för avloppsslam alldeles för låga eftersom VS substrat 

och VS ymp förhållanden måste ligga runt ½, för att vara säkra på att det finns tillräckligt 

med mikroorganismer i systemet som tar hand om substratet. Dessutom måste VS substrat 

och VS ymp förhållanden vara samma i varje flaska/försöksupplägg för att kunna få fram 

jämförbara resultat. 
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Då det inte hade räknats med ett omförsök så räckte inte matavfallet heller till så att ny 

matavfall fick tas fram. Därför finns det variationer i VS värden av matavfall. 

 

Utan att ens utföra försöken kunde resultaten förutses. Att mer VS ger mer biogas betyder 

också att större procent matavfall skulle generera mer biogas. Om frågan på vilket 

procentförhållande mellan avloppsslam och matavfall som är mest fördelaktigt, dvs. genererar 

mest biogas, borde förutsättningarna för de olika förhållanden vara samma för att kunna 

jämföras. I de här försöken har detta gjorts genom att jämna ut vattenhalten i substraten innan 

dessa blandades ihop. Detta är bristfälligt då det var värdet på VS som var nyckelfaktorn. 

Problemet med detta upplägg var att det fanns olika mängd VS i varje förhållande, så det var 

svårt att jämföra värdena. 

Eftersom inget extra ymp tillsattes, alltså bakterierna som gjorde rötningen kom med 

slammet, alltså när slamvolymen i blandningen minskades, minskades också bakterierna som 

utför själva rötningen. Det blev mindre bakterier och samtidigt ökade mängd substrat, dvs 

andel matavfall. Detta leder till en överbelastning. 

Istället borde försöken lagts upp så att det initiala värdet på VS är likadan och bestäms med 

tanke på den optimala belastningen för en sådan satsvis rötning. Vidare skulle försöket gå ut 

på att jämföra olika förhållanden mellan substraten genom att andelen VS från dessa varieras. 

En sådan upplägg skulle ge förutsättningar för en vetenskaplig jämförelse av olika substrat, 

vilket försöken som genomfördes inte riktigt hade. 

Slutsats  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att mer VS genererar mer biogas. Dock 

gäller det att ha balans mellan mängden bakterier och VS-belastningen så att det inte kommer 

till en överbelastning av processen. Överbelastningen leder till en pH-sjunkning som i sin tur 

har en hämmande effekt på framförallt metangenererande bakterier och processen avstannar 

vilket innebär att mindre eller ingen alls biogas produceras och utrötningsgraden sjunker 

kraftigt. 

Sedan kan slutsatsen dras att det är viktigt att upplägget av studien har en vetenskaplig 

planering så att resultaten efteråt kan jämföras. I denna studie har inte det varit fallet då olika 

förhållanden som jämförts haft olika förutsättningar. Den viktigaste faktorn för resultatet har 

varit VS mängden och den har inte varit samma mellan dem jämförda förhållanden. 

Förslagsvist skulle försöket planerats så att alla förhållanden hade samma ursprungliga VS 

värde.  

En annan viktig förutsättning för en bra studie är att ha fungerande utrustning anpassad till 

syftet, så att resultaten blir pålitliga. I det här fallet fanns inte möjligheter eller resurser till 

detta, så de finns luckor som fick tolkas och slutsatser som fick dras utan underlag. Men ändå 

räckte utrustningen och resultaten till att skapa sig en bild om hur biogasprocessen vid 

samrötning ser ut och vilka parametrar som är viktiga att se över under processen.  
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Figurer 

Figur 1: Biogasportalen (2015). Biogasprocessen. [2015-08-20] 

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas 

Figur 2: Christensson, K. (2009). Gårdsbiogashandbok. (Rapport SGC 206) Svenskt 

Gastekniskt Center. http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC206.pdf 

Figur 3: Schnürer, A. & Jarvis, Å. (2009). Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar. 

(Rapport SGC 207) Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige. 

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC207.pdf 

 

Tabeller 

Tabell 1: Schnürer, A. & Jarvis, Å. (2009). Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar. 

(Rapport SGC 207) Svenskt Gastekniskt Center, Avfall Sverige. 

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC207.pdf 

Tabell 2: Carlsson, M. & Uldal, M. (2009). Substrathandbok för biogasproduktion. (Rapport 

U2009:14) Avfall Sverige 

http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/U2009-14.pdf 
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