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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete för högskoleingenjör energiteknik gjordes i samarbete med Övertorneå kommun och 
Ylitornio kunta (kommun). Övertorneå kommun vill bli mer energismarta och ta vara på den förlorade 
energin i organiska ämnen. Det är därför det här projektet har utförts. Projektet behandlar en 
undersökning för förutsättningarna av en kommunal- och en gårdsbaseradbiogasanläggning i Övertorneå 
kommun.   
 
Biogas framställs genom rötning av organiska material i en syrefrimiljö. Rötning sker i en rötkammare där 
substrat matas in. Gasen består i huvudsak av metangas och koldioxid, samt lite föroreningar som kväve 
och fosfor. Biogasanläggningar har blivit väldigt populära. De vanligaste anläggningarna rötar kompost, 
avlopps slam, växter och flytgödsel. Gasen kan användas till produktion av el och värme samt konverteras 
till fordonsgas. I detta examensarbete är det rötning av flytgödsel i den gårdsbaserade anläggningen och 
avvattnat slam i den kommunala anläggningen som undersökts. Det sker ingen konvertering av biogasen 
till fordonsgas. Gasen som framställs skall förbrännas i en ottomotor som förser Polcirkelgården med el 
respektive kommunen med el och värme.   
 
En undersökning på allt tillgängligt substrat för en kommunal- respektive gårdsanläggning har tagits fram 
även placering av anläggningar, kalkyler på ekonomi, energi- och gasmängder. Lämplig användning av gas 
för respektive anläggning har setts över.  
 
Summering av resultat: För den kommunala delen är det inte lönt att driva en biogasanläggning i en 
våtrötningsanläggning men möjligt i en torrötningsanläggning, på grund av för torrt substrat. Den 
gårdsbaseradeanläggningen har visat sig att kanske vara lönsam beroende på mängden substrat, skulle 
varit lönsam ifall att överskottsvärme hade kunnat säljas. 
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Abstract 
 
This degree of Bachelor of Energy was done in cooperation with the municipality of Övertorneå and 
Ylitornio. 
 

Biogas is produced by digestion of organic materials in an anaerobic environment. Digestion takes place in 
a digester where the substrate is feed. The gas consists mainly of methane and carbon dioxide, impurities 
as nitrogen and phosphorus exist. 
 
Biogas plants have become extremely popular. The most common digested materials are compost, sewage 
sludge, compost, plants and liquid manure. The gas can be used in production of electricity and heat, also 
converted to CNG (Compressed Natural Gas). 
 
Övertorneå wants to become more energy-efficient and make use of the lost energy in the organic 
material, that is why this project was running. The project is an investigation of the conditions of a 
municipal and a farm-based biogas plant in Övertorneå. 
 
Research has been done too find all available substrate for a municipal plant respective farm-based plant. 
Studies were done too find the right placement of the plants, calculations in economics, energy- and gas 
quantities. Appropriate use of gas for each facility has been reviewed. 
 
Summary of results: For the municipal plant it is not profitable to run it in a wet fermentation plant but 
possible to run it in a dry fermentation plant, due to dry substrate. The farm-based plant has proven to 
might be profitable dependence of the amount of substrate, it would have been profitable if the excess 
heat could have been sold. 
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Förord 
 
Detta examensarbete ligger på 15 högskolepoäng har genomförts under höstterminen 2016. Det är ett 
avslutande moment för Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik, institutionerna Fysik, 
Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet. Projektet har utförts i samarbete med Tillväxtenheten i 
Övertorneå kommun samt Ylitornio kunta (kommun). 
 
Jag vill tacka Tomas Mörtberg som tipsade mig om detta projekt som är kommunalråd i Övertorneå och VD 
för Polcirkelgården. Stort tack till mina kollegor på Tillväxtenheten i Övertorneå kommun, Anna Andersson 
som har varit min projektledare som hjälpt mig mycket och väglett mig igenom projektet. Stig Kerttu som 
är chef på Tillväxtenheten som lät mig utföra examensarbetet åt dem. Mats Gustavsson på MMG-konsult 
för vägledning och expertishjälp. Patrik Wilhelmsson på Tekniska i Övertorneå kommun som sett över mina 
beräkningar. Jan Kohkoinen på tekniska i Övertorneå för siffror och vägledning. Sist men inte minst, min 
handledare på Umeå Universitet, Robert Eklund. 
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Definitionslista 
 
Avloppsslam – Restprodukt från reningsverk, det består av allt som finns i avloppet. 
 
Avloppsreningsverk - Reningsverk som rötar avloppsslam vilket resulterar i biogasproduktion. 
 
Biogas – Framställs genom rötning av organiska material i en syrefri miljö även kallad anaerob rötning, 
gasen består av metan 50-75%, koldioxid 25-50%. Även små mängder föroreningar som svavelväte, 
kvävgas och ammoniak. För att kunna användas som bränsle till fordon behövs metanhalten öka och 
koldioxid minska. 
 
Biogödsel - Rötrest från samrötningsanläggningar eller gårdsanläggningar.     
 
Biometan – Det är uppgraderad biogas framställd genom rötning, metanhalten på gasen är över 90 %. 
 
Deponigas – gasen har den lägsta metanhalten av gaserna. På grund av att metanbildningen i avfallsupplag 
inte är optimerad och kontrollerad som i en rötkammare. Den utvinns på reningsverk och soptippar. Där 
luft kan läcka in i deponin. Metanbildningen är långsam och kan hålla på i 30 till 50 år. 2015 förbjöd man 
deponering av organiskt material. [3] 
 
DoU – Drift och underhåll 
 
Flytande biogas – Det är desamma som flytande naturgas nedkyld (kondenserad metan). Den kondenserar 
vid temperaturen -162°C. Energiinnehållet är större vid flytande gas än vid gasform. Det i sin tur gör det 
lättare att frakta gasen. Även att det kan användas som bränsle i lastbilar och bussar. Räckvidden ökar 
mycket. [3] 
 
Flytgödsel – Gödsel blandat med urin. Nog mycket vätskeinnehåll så att den kan pumpas. 
 
Gasutbyte - Anger hur mycket biogas som bildas vid rötning av organiskt material. 
 
Gårdsanläggning - Biogasanläggning som till största delen rötar gödsel och annat rötbart material från 
gården.  
 
Hydralisk uppehållstid – Den tid ett material måste rötas i en rötkammare. 
 
Industrigasanläggning – Industrier som rötar sina egna avfallsprodukter. 
 
Matavfall – Biologiskt nedbrytbart avfall som kommer från livsmedel eller 
livsmedelsproduktion. 
 
Rötgas – Biogas som utvinns ur gödsel, matavfall, avloppsslam och lantbruksgrödor genom rötning kallas 
för rötgas. Gasen har relativt hög metanhalt, cirka 55 %. Vid samrötning får ofta gasen högre metanhalt. [3] 
 
Rötkammare – Sluten tank som rötning sker i. 
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Rötning – Syrefri nedbrytning (aerob miljö) av organiska substrat till biogas med hjälp av mikroorganismer. 
 
Rötrest - Produkt som bildas efter rötning av biomassa och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, 
näringsämnen och mikroorganismer.                                  
  
Rötslam - Bildas genom rötning av avloppsslam från ett reningsverk.               
 
Samrötningsanläggning - Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, men får inte 
röta avloppsslam.  
 
Substrat – Råvara som går in biogasanläggning. 
 
TS – Torrsubstans, den del av ett substrat som är kvar efter uppvärmning till 105°C i 24 timmar. Det är den 
mängd torrt material som blir kvar efter fullständig torkning av materialet.                                                                                                                                  
 
Uppgraderad biogas/ fordonsgas - Biogas som renats och har metanhalt på 97 %.  
           
Uppgraderingsanläggning – Där man renar biogas från koldioxid och andra föroreningar, slutprodukten är 
fordonsgas.  
 
VS – Glödförlust efter 550°C i 2 timmar, anger halten organiskt material i ett substrat.  
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Omvandling mellan energienheter 
 

Omvandling: 
 

Energi kWh MJ 

1 kWh 1 3,6 

1 MJ 0,278 1 

 

Prefix: 
 

k kilo 103 1 000 

M Mega 106 1 000 000 

G Giga 109 1 000 000 000 

T Tera 1012 1 000 000 000 000 

P Peta 1015 1 000 000 000 000 000 
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1. Inledning 
 
Detta projekt genomförs som ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom 
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik, Umeå Universitet. Examensarbetet behandlar 
en undersökning av förutsättningar för en kommunal- respektive en 
gårdsbaseradbiogasanläggning i Övertorneå kommun med samarbete med Ylitornio 
kommun som är en gränsande kommun till Finland. Det är tillväxtenheten i Övertorneå 
kommun som är projektägare.  
 
 

1.1. Bakgrund 
 
Tillväxtenheten i Övertorneå kommun satsar på näringslivet och-, vill bli mer efterfrågad för 
företagare. Behålla gamla företag och etablera nya. Lokalt samarbete är viktigt med 
närliggande kommuner och även gränsande kommuner i Finland.  
 
Övertorneå och Ylitornio kommun utreder möjligheterna att ha en gemensam 
biogasanläggning i framtiden som är placerad i Övertorneå, men avfall skall tas vara på från 
båda kommunerna. Det gäller både kommunaltavfall och gödsel. Kommunerna vill ta vara på 
den energin man går miste om i substrat som går att röta samt att slippa transportera bort 
avfall när det finns möjlighet för att ta hand om det själv, och kanske tjäna pengar på det. 
Kommunen vill även göra miljöbesparingar.  
 
Klimatet är en viktig aspekt, de vill ha ett fossilfritt samhälle i framtiden. För att uppnå det 
ska man utveckla landsbygden och producera förnybar energi, tillexempel biogas. För att 
uppnå detta jobbar man i olika projekt.  
 
Ett av kommunens utvecklingsprojekt är biogasprojektet som detta examensarbete 
behandlar, Övertorneå kommun vill ha en biogasanläggning som gör dem självförsörjande på 
värme och el, även sälja eventuellt överskott. Om inte det är möjligt i nuläget så är dem även 
intresserade av att hitta en privat aktör som vill bygga en anläggning samt driva den. Det 
som skulle funka bäst är nog en gårdsanläggning med anknytning till ett större jordbruk. Där 
kommer Polcirkelgården i Juoksengi in i bilden. 
 
Biogas får man fram genom rötning av ett organiskt nedbrytningsbart material. Biogas är en 
förnybar gas som består till största del av metan och koldioxid. Gasen får man fram genom 
att röta vilket betyder att organiskt material som avloppsvatten, gödsel, växter, 
hushållsavfall, slam och energigrödor bryts ner i en syrefri miljö av bakterier. Gasen måste 
renas efter att den rötats då den innehåller vatten och koldioxid. Reningen går ut på att 
metanhalten höjs, energivärdet ökar och koldioxid samt vatten avskiljs från gasen.  
 
Det finns tre stora användningsområden för gasen. Det är uppvärmning, produktion av el 
(grön el) och fordonsgas.  
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1.2. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett underlag för beslut om uppbyggnad av 
biogasanläggning, det innefattar underlag på investering, placering av anläggning samt 
förutsättningar för en biogasanläggning. 
 

1.3. Mål 
 
Målen har varit att jämföra ekonomin mellan anläggningar (kommunal respektive 
gårdsbaserad). Ta fram kalkyl på besparingar som kan göras på deponi- och 
transportkostnader. Jämföra substrat och dess gasbildning.  
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2. Produktion av biogas 
 
Här nedan beskrivs rötningsprocessen och de olika stegen i systemet. Vad som sker i 
rötkammaren, vilka typer av rötning som finns. Hur inmatning av substrat går till, skillnaden 
på inmatning av flytande material respektive fast material. Vad temperaturen spelar för roll i 
systemet, skillnaden på mesofil och termofil rötning. De vanligaste substraten för rötning, 
samt vad torrsubstans, glödförlust och näringssammansättning betyder.  
 

2.1. Rötningsprocess 
 
Det finns tre steg i rötningsprocessen. Den första är hydrolysen, andra är jäsningen och 
tredje är metanbildningen. I hydrolysen sönderdelas föreningar som socker och aminosyror 
med hjälp av enzymer. I Jäsningen bildas alkoholer, vätgas och fettsyror. Metanbildningen 
sker genom mikroorganismer och väldigt långsamt, måste vara syrefritt. Processen är väldigt 
känslig och det får inte ske snabba förändringar i temperatur eller pH. [2] 
 
Slutprodukten man får fram är biogas som består av 45-85 % metan, 15-45% koldioxid och 
liten andel svavelväte, kvävgas och ammoniak. Se tabell 1 för värden av biogas.  
 
Tabell 1, Innehåll Biogas [24] 

 
 
Som framgår ur tabell 1 ovan så har rötgas med spillvatten från industrin högst metanhalt på 
70-80% metan, därefter kommer rötgas från avloppsslam och källsorterat avfall från storkök, 
restaurang och hushåll som har en metanhalt på 60-70% metan. Sist kommer deponigas som 
har en metanhalt på 45-55% metan. 
 

2.2. Inmatning av substrat 
 
Inmatningen kan ske på tre olika sätt. Kontinuerlig pumpning, alltså jämnt flöde. Det funkar 
då substratet är vätskeformigt som till exempel avloppsvatten. Rötningen är då kontinuerlig. 
Semi-kontinuerlig rötning är när man rötar lite tjockare material som till exempel flytgödsel. 
Man kan även röta fast material, till exempel kompost, bär rester eller potatisblast. Det rötas 
en längre tid, matas in i stora mängder få gånger istället för i små mänger och ofta som de 
andra alternativen är. Men det är möjligt att späda ut fasta material med vätska så det går 
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att pumpa, på det sättet man kan ha en kontinuerlig inmatning i processen. Beroende på 
substrat och process rötar man från 15 till 30 dagar. [2] 

 
 

2.3. Rötkammare  
 
Rötkammaren är en stor behållare där rötningen sker. Biogasen tas upp i toppen av 
behållaren. Substratet pumpas in i botten. Rötresterna pumpas ut, antingen till lagring eller 
in i systemet igen för en till rötning.  
 
Enstegsrötning är enklast, för då behöver man bara en rötkammare, men man kan gå miste 
om lite biogas. Vid tvåstegsrötning rötar man substratet två gånger, första steget går det 
igenom hydrolysen och jäsningen, redan då bildas lite metan. Efter detta avskilds rötrest från 
lakvattnet och pumpas in i den andra rötkammaren där metanbildningen drar igång. Denna 
rötkammare har inbyggda bärarmaterial som gör att metan bildas snabbare och effektivare, 
metanhalten blir nära 85 %. 
 
I en rötkammare använder man sig av omrörare. Dessa rör om substratet i rötkammaren så 
att biogas lättare utvinns och sker under en jämnare process, det bildas inga skikt mellan 
substraten. Och temperaturen hålls jämn i hela kammaren. [7] 
 
 

2.4. Temperatur 
 
Det finns två olika rötningsprocesser vid anaerob rötning. Den ena är mesofil och den andra 
termofil. Mesofila rötningen sker vid 37 °C, den termofila rötningen sker vid 55 °C. Det är 
beroende på vad man ska röta. Vissa substrat lämpar sig bättre vid rötning till olika 
temperaturer.  
 
Rötkammaren måste värmas upp även fast den är nedgrävd i marken och bra isolerad. Man 
får räkna med att en tredjedel av den producerade effekten går tillbaka till att hålla värmen i 
rötkammaren.  
 
I vissa fall måste substratet hygieniseras före eller efter processen, oftast gäller det 
avloppsslam då det finns så mycket bakterier i det. Substratet värms upp till 70 °C i 30 
minuter i en behållare. [7] 
 

2.5. Substrat 
 
Nästan allt organiskt material går att röta. Några exempel är avloppsslam, flytgödsel, 
ensilage, potatis, potatisblast, växtrester, hushållsavfall (kompost), etc. Samrötning kan ge 
ett högre metanutbyte. Samrötning är när man rötar flera olika material samtidigt, vilka 
blandas ihop i rötkammaren istället för att röta materialen var för sig. Man kan få en 
jämnare process om man blandar material också. Till exempel justeras pH-värdet beroende 
på surhetsgraden på materialen. 
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2.5.1. TS - Torrsubstans 

 
Torrsubstanshalten anger det som finns kvar i ett material efter att vatteninnehållet har 
avdunstat med temperaturen 105°C. Har materialet för hög TS-halt måste det spädas ut nog 
mycket för att det ska kunna pumpas och för att omröraren ska fungera. Bästa sättet att 
späda ut ett material med hög TS-halt är att blanda det med ett material med låg TS-halt. TS-
halten vid våt rötning skall max vara 10 % för att det ska gå att pumpa. [8] 
 
 

2.5.2. VS - Glödförlust 

 
Volatile solids, betyder glödförlust. Det anger materialets innehåll av förbränningsbar 
substans vid temperaturen 550°C. Det anger även ett substrats organiska innehåll. Hög VS-
halt har ett högt gasutbyte, medan låg VS-halt har litet gasutbyte. Det beror på att bara det 
organiska av TS kan brytas ned och bli till gas. [18] 
 
 

2.5.3. Näringssammanssättning 

 
För att mikroorganismer ska kunna växa behövs kväve, vitaminer, kol och fosfor. Rötresten 
måste ha alla dessa ämnen i rätta mängder för att mikroorganismernas behov ska uppfyllas. 
Man vill att biogödsel ska innehålla höga mängder lättillgängliga näringsämnen. I 
rötningsprocessen omvandlas kväve till ammoniumkväve som växter lättare tar upp. 
Biogödsel kan till viss del eller helt byta ut konstgödsel ifall den innehåller nog mycket 
näringsämnen. [18] 
 

2.6. Torrötning 
 
Torrötning är rötning med torra material. Det är material som har en andel torrsubstans som 
ligger över 25 %. Det går inte att pumpa in i rötkammaren utan rötningen sker satsvis. Vid 
torrötning byts substrat i rötkammare ut efter 15 till 30 dagar, vissa substrat kräver längre 
tid i rötkammaren. I denna process behövs ingen omrörare. Denna process är driftsäker när 
inga rörliga delar behövs inne i kammaren. [3] 
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3. Användning av biogas 
 
Gasen kan användas på flera olika sätt, i detta kapitel beskrivs de vanligaste typerna. Samt 
vilka samhälls- och miljönyttor som biogasen bidrar till. Biogas används som bränsle i 
förbränningspannor. Som producerar kraftvärme eller fjärrvärme. Fördelen med att elda 
biogas är att NOx-halten i pannan sjunker. 

 

3.1. Samhällsnyttor 
 
Biogasen skulle bidra till ökad sysselsättning, då det berör många aktörer som behöver vara 
inblandade i till exempel förundersökning, ekonomisk kalkylering, byggande, produktion och 
distribution. Ett steg närmare för samhället att bli mindre beroende av oljan. Råvaror som 
biogasen kräver finns att få tag på lokalt och gynnar landsbygden då en anläggning kan 
byggas vart som helst där det finns material som är möjliga att röta. Med hjälp av att ta vara 
på energin från organiskt material blir hanteringen av avfall mindre som ofta sker genom 
förbränning. Metan är väldigt populärt inom industrin. Det beror på att metan har en hög 
reglerbarhet och hög förbränningskvalitet. Förbränningen är väldigt ren och smutsar inte ner 
motorer eller system med sot. [3] 

 
 

3.2. Miljönyttor 
 
Biogasprocessen har en del miljöfördelar, till exempel är två slutprodukten biogas och 
biogödsel. Biogas är det mest miljövänliga fordonsbränslet på marknaden, kan även 
användas för produktion av el och värme. Biogas är en förnybar energikälla som inte bidrar 
med koldioxid till atmosfären vid förbränning, den har lägst utsläpp av koldioxid, kväveoxider 
och partiklar av alla drivmedel. Samt att gasmotorn är mycket tystare än en dieselmotor som 
ger en bättre arbetsmiljö för yrkeschaufförer. Om biogas kan ersätta allt fossilt bränsle leder 
det till att koldioxidutsläppen per energienhet kan reduceras till 90 %. Biogödsel som är en 
restprodukt har ett bättre näringsinnehåll än icke rötad gödsel. Vid rötning blir fosfor, kväve, 
magnesium, kalcium och kalium kvar i gödslet. Som i sin tur leder till att en del av 
konstgödsel går att ersätta med biogödsel. [3] 
 

3.3. Kraftvärme 
 
Kraftvärme är när el och värme produceras samtidigt. I huvudsak producerar man el men tar 
även vara på värmen som bildas. Det är de mest energieffektiva sättet att utvinna el på då 
man tar hänsyn till värmen. I andra fall är det mycket överskottsvärme. [5] 
 
Kraftvärmeverk är lik en tryckkokare, ångan från vattnet driver turbiner. Turbinerna är 
kopplade till generatorer som producerar ström. Värmen som bildas används till 
fjärrvärmesystemet. Den vanligaste typen är en ångturbin. Finns även gasturbiner. [5] 
 
Det finns många små kraftvärmeverk i Sverige. På avfallsanläggningar används konverterade 
dieselmotorer för förbränning av metangas. [5] 
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Den modernaste typen av kraftvärmeverk kallas för gaskombikraftverk. Den drivs med 
naturgas. Gasen används i en gasturbin som producerar el. Avgaserna från gasturbinen 
genererar värme som i sin tur producerar ånga. Ångan används i en ångturbin som 
producerar el. Värmen som blir över används till fjärrvärme. Om man bara tar vara på elen 
har gaskombikraftverk en verkningsgrad på 60 %. Men tar man vara på värmen blir totala 
verkningsgraden 90 %. [5] 
 
Kraftvärmeverk har en totalverkningsgrad mellan 90-93 % oavsett bränsle, nästan all energi 
tas vara på. De flesta svenska kraftvärmeverk eldas med biobränsle, som är rester från 
skogsavverkningen eller naturgas. Av det blir 30-50 % el, resten blir värme. Kolkraftverk har 
en verkningsgrad på bara 40 %.  [5] 
 
Många anläggningar använder rökgaskondensering, Vilket kan ha en verkningsgrad på mer 
än 100 %.  
"Verkningsgraden definieras som förhållandet mellan utvunnen energi och tillförd energi, 
utan hänsyn tagen till den energi som är bunden i rökgaserna i form av vattenånga. Därför 
kan verkningsgraden överstiga 100 % när kondensationsvärme i rökgaserna frigörs och 
nyttiggörs via rökgaskondensering". [5] 
 

3.3.1. ORC – Organic Rankine Cycle, Organisk Rankincykel 

 
ORC - processen bygger på en turbingenerator, lik ångturbinen. Skillnaden är att turbinen 
istället drivs på förångad organisk vätska. Vätskan har en högre densitet än vattenånga. 
Vanligaste ORC-enheter ligger eleffekten på 300 till 1500 kW. [7] 
 

3.3.2. Rankincykel 

 
Rankincykeln är en ångdriven kraftprocess/ångcykel som används i värmekraftverk. Den kan 
använda sig av värmekällor som naturgas, kol, olja och biomassa, även kärnkraft. Tillförsel av 
värme i ångpannan och bortförsel av värme i kondensatorn sker under konstant tryck, det 
kallas för isobar process. I processen används en pump för att höja trycket i mediet i 
kondensatorn, det pumpas genom ångpannan där det förångas. Därefter expanderas ångan 
genom en turbin. Efter det kondenseras mediet till mättad vätska. Sen samma process igen. 
[7] 
 
 

3.4. Fjärrvärme 
 
Fjärrvärme är ett system som är sammankopplat till ett värmeverk som värmer vattnet. 
Vattnet pumpas i isolerade rör under högt tryck. Temperaturen ligger mellan 70 till 120 
grader Celsius. Det transporteras från värmeverket till hushåll. I varje hus finns en 
värmeväxlare som tar vara på det varma vattnet.  
 
När det varma vattnet har använts pumpas det tillbaka till värmeverket och så rullar det på. 
Fjärrvärmesystemet behöver lite underhåll, den sköter sig själv, har en bra och enkel teknik, 
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låter inte mycket och luktar inte. Ibland utnyttjas returvattnet som går tillbaka till 
värmeverket, till exempel i Umeå så är en cykelbro uppvärmd av returvattnet från 
Universitetssjukhuset. 
 
Ett fjärrvärmesystem har en lång livslängd, upp till 100 år om det är professionellt gjort. Men 
det är dyrt, 2000 – 12000 kr/meter. Men då är livslängden lång och systemet driftsäkert. 
Olika bränslen används för eldning, ofta är det rester från skogsavverkningen som man flisar 
ner, majoriteten är förnybara men det varierar beroende på tillgång. Det som är bra med 
eldning av rester från skogsavverkningen är att det annars skulle gå till spillo och inte 
användas till något alls. [5] 
 
 

3.5. Fordonsgas 
 
Fordonsgas består av naturgas och biogas, de är ett betydligt renare bränsle än diesel och 
bensin. Gasen är under väldigt högt tryck, den komprimeras till 200 bar innan det är möjligt 
att tanka fordon med det. Fordonsgasen består i huvudsak av metan.  
 
Genom att fler bilar drivs på fordonsgas har dessa ersatt 110 000 bilar som drivs på diesel 
och bensin år 2014. Vilket ledde till en minskning på koldioxidutsläppen med 225 000 ton. 
Idag består hälften av den svenska fordonsgasen av biogas, förut var andelen naturgas 
större. Marknaden expanderar hela tiden, år 2013 såldes 146 miljoner normalkubikmeter 
vilket är 1493 GWh.   
 
För att försöka locka fler att köpa gasdrivna bilar har flera städer börjat med gratis parkering 
för gasdrivna fordon. Som i sin tur leder till minskad användning av bensin- och dieseldrivna 
fordon. Idag finns det fler än 155 tankställen. 
 
Gasmotorn utvecklas hela tiden för att bli mer effektiva, gasmotorn har en verkningsgrad på 
30 % medan dieselmotorn ligger över 40 %. Scania driver ett projekt och utvecklar en 
gasmotor för att få den mer effektiv, verkningsgraden på den ska ligga på nästan 40 %.  
 
Biometan – samlingsnamnet för de gaser som består av metan och kan utvinnas ur organiskt 
material genom rötning eller termisk förgasning och metanisering. Syntetisk naturgas får 
man från genom termisk förgasning och metanisering. Det har samma innehåll som naturgas 
och uppgraderad biogas och kan användas på samma sätt.  
 
Skillnaden på biogas och naturgas – Skillnad är att naturgasen ofta är svavelrenad vid källan 
och har låga halter CO2. Båda gaserna består i huvudsak av metan. Dock har 
metanmolekylerna inte samma ursprung. Biogas sker vid nedbrytning av organiskt material 
ovanför jordskorpan. Naturgasen sker på liknande sätt men i en syrefri nedbrytning som 
skett för flera miljoner år sedan i fossila lager långt ner i jorden. Skett under högt tryck och 
hög temperatur. Biogasen tillför inte koldioxid till atmosfären medan naturgasen gör det. [3] 
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3.6. Vätgas 
 
Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det 
vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas 
gasformigt.  Den förvaras i gasflaskor, komprimerad till 200 bar, fordonsbränsle 
komprimeras till 350 eller 700 bar beroende på motor. Vätgasen är en energibärare som 
elen. Den är inte någon ursprunglig energikälla utan kan användas för att lagra, transportera 
och tillhandahålla energi.  
 
Vätgas utvinns framförallt ur naturgas med ångreforming, men även olja, biogas och kol kan 
användas som råvara. Den framställs även från kemisk industri och kan användas som 
fordonsbränsle. Den kan även framställas genom elektrolys, men mycket dyrare då eftersom 
40 % av energin används vid elektrolysen. Det ger en låg verkningsgrad. Fördelen med vätgas 
är att den kan lagra energi från alla energikällor. [6] 
 
Vid transport kan man kyla ner gasen till flytande form. Det sker vid temperaturen -253°C 
och behöver mindre utrymme per energienhet. Vätgas transporteras med tankbil och tåg. 
Det går även att transportera genom pipelines, men det är bara lönt ifall det är väldigt stora 
volymer. 
 
I framtiden kommer bränsleceller att förbränna vätgas. Se mer om bränsleceller under rubrik 
3.7.6 Bränsleceller.  
 
Idag används vätgas som en råvara inom industrin. Med hjälp av vätgas framställer man 
ammoniak genom raffinaderier. [7] 
 
 

3.7. Förbränningsmotorer 
 
Det finns olika förbränningsmotorer. Här nedan följer en beskrivning av de vanligaste 
motorerna. 
 

3.7.1. Gasmotor 

 
Gasmotorn är egentligen en konverterad otto- eller dieselmotor. En ottomotor som är 
konverterad för förbränning av gas, kan den köras på 100 % biogas på grund av att den har 
ett tändstift som antänder gasen. En dieselmotor självantänder bränslet, men funkar inte att 
köra på endast biogas. Cirka 10 % av bränslet måste exempelvis vara diesel för att det ska 
fungera. Gasen måste ha en metanhalt på minst 97 % för att motorn ska fungera optimalt. 
Se tabell 2 för data. [27] 
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Tabell 2, Bränsleegenskaper för biogas vid förbränning [27] 

 
 

Ur tabell 2 avläses kvalitén för biogasen. Metanhalten skall vara 97 % 
+

−
1 %, vattenhalt får 

max vara 32 mg/m3, koldioxid + syrgas + kvävgas max får vara 1 %, svavelhalt max 23 mg/m3, 
kväveföreningar max 20 mg/m3 och max partikelstorlek 1 µm. 
 

3.7.2. Dieselmotor 

 
Dieselmotorn är en förbränningsmotor. Den komprimerar den insugna luften samt en del av 
restgasen från senaste cykel under högt tryck i cylindern. Efter det sprutas bränsle in i 
förbränningsrummet, även det under högt tryck. Det sker när kolven håller på att vända i 
övre delen av cylindern. Insprutningen självantänder på grund av att luftens temperatur är 
högre än antändningstemperaturen för bränslet.  
 
Effekten regleras med mängden bränsle som sprutas in. Det finns två olika sorters 
dieselmotorer, en med direktinsprutning och en med indirekt insprutning 
(förkammarmotor). Vid direktinsprutning sprutas bränslet in i cylinderns förbränningsrum. 
Förbränningsrummet är en öppen typ, konkav- eller kavitet- i kolvtoppen. Med indirekt 
insprutning så är förbränningsrummet av sfärisk- eller cylindrisk- typ som sitter ihop med 
cylindern. Förbränning av bränslet kan ske snabbare med indirekt insprutning, högre varvtal 
och effekt. Dock är bränsleförbrukningen större på indirekt- jämfört med direktinsprutning. 
Indirekt insprutning kan bara ha fyrtakt, medan direktinsprutning kan vara två- och fyrtakt.  
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Vid förbränning av diesel bildas kväveoxider, svaveloxider, kolväten, kolmonoxid, koldioxid 
och sotpartiklar. Det finns katalysator i de flesta avgassystems om renar avgaserna, vilket får 
bort majoriteten av alla föroreningar som bildas vid förbränning. 
 
Dieselmotorn går att konvertera till förbränning av gas, det har används vid småskaliga 
kraftvärmeverk i Europa. Konverteringen kallas för dual-fuel-teknik, där motorn startas med 
endast diesel och sedan övergår till en blandning av biogas. Verkningsgraden ligger på 90 %, 
där el är 30 %, värme 60 %. [2] 
 
 

3.7.3. Ottomotorn 

 
Ottomotorn kallas även för bensin-, insprutnings- och förgasarmotor. Förbränningen går till 
genom att bränsle och luft blandas och komprimeras till 8-15 bar och sedan antänds med en 
elektrisk gnista. Gnistan kommer ifrån ett tändstift. För att motorn ska gå jämnt är den 
beroende av rätt temperatur, tryck, bränslekvalitet, varvtal, kompressionsförhållande och 
tändtidpunkt. Effekten regleras med tillförd bränsle- och luft blandning. Se figur 1 för 
beskrivning av processen. Ottomotorn går att konvertera för drift med natur/biogas. 
 
Vid förbränning bildas föroreningar som kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. Dock renas 
dessa med hjälp av en katalysator i avgassystemet. Med denna reningsteknik är ottomotorn 
den renaste förbränningsmotorn. Dock måste katalysatorn komma upp i temperaturer 
mellan 250 °C och 300 °C, det vill säga funkar inte förrän motorn har varit igång ett tag. 
[2][7] 
 

 

Figur 1, Detaljerad beskrivning av ottomotor [2] 



Umeå Universitet                         Biogasprojekt 
Examensarbete                         2017-02-13 
Handledare: Robert Eklund 
 

12 
 

Figur 1 är en beskrivning av en ottomotor. Bensin byts ut mot gas, gasen pumpas in i 
förbränningsrummet där det antänds med en gnista från tändstiftet. När gasen antänds ökar 
volymen och det sätter kolven i rörelse, detta sker kontinuerligt. Kolven sitter ihop med en 
vevaxel som börjar rotera, vevaxeln sitter ihop med en generator i detta fall som genererar 
el.  
  
I figur 2 kan man se en jämförelse på verkningsgraden mellan Otto- och Dieselmotorn. 
 

 
Figur 2, Ottomotor jämförs med Dieselmotor. Tagen från [24] 

Figur 2 visar att dieselmotorn har en högre effekt jämfört med en ottomotor.  
 
 

3.7.4. Gasturbin 

 
Gasturbinen drivs av förbränningsgaser. Den består av en turbin, kompressor och 
förbränningskammare. Kompressorn komprimerar inkommande luften, den komprimerade 
luften och gasen antänds i förbränningskammaren. Luften och gasen trycks genom turbinen 
med högt tryck. Det finns gasturbiner med effekt på 15 till 500 kW. När värmeväxlare är 
ihopkopplad med en turbin får man ett kraftvärmeaggregat.  
 
Totala verkningsgraden ligger på 80 % på mikroturbiner, varav el 30 % och värme 50 %. Man 
kan höja verkningsgraden om man tar vara på värmen från avgaserna med hjälp av en 
rekuperator. [2] 
 
 

3.7.5. Stirlingmotor 

 
Stirlingmotorn är en kolvmotor med extern förbränning. I motorn finns ett medium som 
värms och kyls. Det kan vara luft eller väte. Processen går ut på att temperaturen ändras från 
varmt till kallt, det gör att kolven sätts i rörelse. Alla typer av bränsle kan användas då 
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förbränningen sker utanför motorn. Exempel på bränslen är biobränsle. Stirlingmotorn har 
en kontinuerlig förbränning, lite vibrationer och ger nästan inget ljud ifrån sig.  
 
Stirlingmotorn har högre verkningsgrad än Otto- och dieselmotorn, men är svårare att 
reglera, samt har högre produktionskostnad. [2] 
 

3.7.6. Bränslecell 

 
I en bränslecell omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Vätgas, biogas, metanol och 
etanol används som bränsle. Om vätgas och luft används är det endast vatten som bildas i 
avgaserna.  
 
Fördelarna men bränsleceller är att elverkningsgraden ligger mellan 30–40 % i framtiden tror 
man att den kommer upp i 60 %, dessutom inga rörliga delar och väldigt tysta. 
 
Nackdelar, väldigt dyr att tillverka i småskaliga produktioner. [6] 
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4. Förutsättningar för projektet 
 
Här beskrivs de två kommunerna och lantbruket. Mängder på substrat från varje kommun 
och lantbruk har tagits fram. Effekten för varje substrat har beräknats och redovisats. 
 
 

4.1. Övertorneå kommun  
 
Övertorneå kommun ligger i Tornedalen i Norrbotten på gränsen till Finland. Övertorneå har 
en areal på 2 492,52 km². Bilaga C visar var Övertorneå ligger geografiskt. Gränsande 
kommun på finska sidan är Ylitornio. Befolkning ligger på 4 603 (2016-06-30) [29] 
 
I dagsläget måste kommunen skicka iväg kompost till Överkalix samt avvattnat slam som 
skickas som avtäckningsmassor till soptippen i Övertorneå, dock måste kommunen skicka 
iväg avvattnat slam till Boden i framtiden som är närmaste anläggning som tar emot slam. 
Stora besparingar skulle göras varje år om man istället kan ta hand om substratet själva och 
utvinna gas utav det. När dessa substrat rötats och hygieniserats kan man göra matjord av 
detta eller torka det och elda med i befintlig panna i fjärrvärmeverket. [23] 
 

4.1.1. Substrat, Avvattnat slam och kompost 

 
I Övertorneå kommun finns det avvattnat slam och kompost som är möjligt att röta. 
Avvattnat slam är restprodukten av avloppsvatten som gått igenom reningsprocessen i ett 
reningsverk. TS-halten på det avvattnade slammet ligger på 35 %. Finns även kompost som 
är organiskt hushållsavfall från kommunens invånare. Komposten har en TS-halt på 33 %. 
Siffror på kommunalt avfall finns i kapitel 7.1.1. Energivärden och gasmängd är avläst från 
bilaga B. [23]  
 
Organiskt hushållsavfall avråder alla experter från att röta, då det ställer till mer problem än 
vad det gör nytta. Processen blir mycket känsligare då det kan finnas vad som helst i 
komposten, all från plaster till metaller då folk är dåliga på att sortera. Måste ha en maskin 
som separerar bort allt skräp som finns i komposten. Komposthanteringen kostar idag 
Övertorneå kommun 200 000:- och får försätta göra det. Samt att det finns för lite substrat 
för att det ska vara lönt att använda sig av separatorn. [8][20][21] 
 
Det avvattnade slammet har en TS-halt på 35 %. Det måste spädas ut till en TS-halt på 
ungefär 10 %, det vill säga ska det blandas med vätska i detta fall vatten och det gör att 
volymen kommer att multipliceras 3,5 gånger för att få TS-halten till 10 %. [8][18] 
 

4.1.2. Användning av gas  

 
Fjärrvärme passar bra på den kommunala. I kommunen finns ett befintligt fjärrvärmesystem, 
dit skulle det vara möjligt att anknyta en gas panna/motor som förbränner gasen från en 
rötkammare. [23] 
 



Umeå Universitet                         Biogasprojekt 
Examensarbete                         2017-02-13 
Handledare: Robert Eklund 
 

15 
 

 

4.2. Ylitornio kunta (kommun) 
 
Ylitornio kunta som betyder kommun, ligger i Finska Lappland och gränsar till Övertorneå 
kommun. Kommunen har en befolkning på 4 278 och en yta på 2 212,49 km². I bilaga D ser 
man geografiskt var Ylitornio kommun ligger på en karta över Finland. [30] 
 
Ylitornio kommun blandar i dagsläget kompost med brännbart och skickas till Bottenvikens 
reningsverk i Torneå där det eldas upp. Det avvattnade slammet tar dem själv hand om och 
gör matjord av det. [31] 
 

4.3. Polcirkelgården 
 
Polcirkelgården är ett lantbruk som ligger i Övertorneå kommun, ca 2 mil norr om centrala 
Övertorneå. Gården har i dagsläget 210 kor och 230 ungdjur, totalt 440 djur. Tomas 
Mörtberg är VD för bolaget. Polcirkelgården producerar 10 000–12 000 ton flytgödsel och 
110 ton ensilage per år. TS-halten på flytgödsel ligger på 8 % och ensilaget ligger på 40 %. 
Gården har en elförbrukning på 450 000 KWh/år, varav ca 10 % (45 000kWh/år) är värme 
[4]. 
 

4.3.1. Substrat 

 
Substrat som finns möjligt för Polcirkelgården är flytgödsel och ensilage som inte används 
som foder. Detta behöver inte hygieniseras vilket man sparar pengar på. Rötrester sprider 
man ut på åkrar som energigröda. TS-halten på deras flytgödsel ligger på 8 % för ensilage är 
den på 40 %. [18] 
 

4.3.2. Användning av gas 

 
På gårdsanläggningen är man ute efter elen och inte värmen. Överskottsvärmen kan 
användas till ett växthus, som då skulle ge en bra intäkt varje år. Gårdsanläggningen är 
aningen större men med liknande process och komponenter som den kommunala. [8] 
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5. Genomförande/Metod 
 
Här beskrivs hur allt gått till väga samt alla beräkningar i rapporten. Det är substrat, effekt, 
producerad biogas, ekonomi, transporter och placering av anläggning 
 
Första som hände var att ett möte bokades med Tillväxtenheten i Övertorneå kommun som 
är projektbeställare. Anna Andersson är projektledare och drivit projektet i några månader. 
Mötet hade man för att få mer förståelse i projektet, vad dem vela utreda. Det som 
beslutades var följande. 
 

• Rapporten ska fungera som ett underlag för en framtida biogasanläggning. 

• Biogasanläggningen ska baseras på tillgängligt substrat i närliggande området av 

Övertorneå kommun.  

• Rapporten ska inkludera både en kommunal och en gårdsbaserad anläggning.  

• Undersöka om det är möjligt att röta kompost i små mängder.  

Arbetet har utförts i samarbetet med en projektgrupp bestående av personal på 
Tillväxtenheten och tekniska i Övertorneå kommun. Mats Gustavsson på MMG-konsult har 
bidragit med expertkunskap kring biogasanläggningar. Projektgruppen har haft regelbundna 
möten och gjort studiebesök tillsammans på olika anläggningar. Från dessa möten kom man 
fram till att dessa punkter ska utredas: 
 

• Vad gasen ska användas till? 

• Är det ekonomiskt hållbart om gasen används till kraftvärme respektive fjärrvärme? 

• Vart är det lämpligt att placera anläggningen? 

• Kan konstgödsel bytas ut mot biogödsel vid den gårdsbaseradeanläggningen? 

• Vid gårdsanläggning finns överskottsvärme, var skall detta användas? 

• Metanreduceringsstödet, när kan man söka det? 

 
Studier på de olika substraten, hur de lämpar sig för rötning och effekten som går att få ut ur 
dem med hjälp av rötning finns i kapitel 6.1, 6.2 och 6.4, för den kommunala. I kapitel 7.1, 
7.2 och 7.4 för Polcirkelgården. Placeringen av anläggning behandlas i kapitel 6.3 för den 
kommunala och kapitel 7.3 för Polcirkelgården. Överskottsvärmen behandlas i kapitel 7.6. 
 
Lösningar har tagits fram från studiebesök och jämförts med befintliga anläggningar. Mats 
Gustavsson och Anna Andersson har varit med i diskussionerna. 
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5.1. Kommunal respektive gårdsbaserad anläggning 
 
Här nedan har torrsubstans, rötkammarvolym, gas – och energimängd, ekonomi och 
transporter för den kommunala respektive gårdsbaseradeanläggningen beräknats.  
 
De flesta siffror till beräkningarna har hämtats ur bilaga B, som är substrathandboken. 
Substrathandboken innehåller siffror på olika substrat och dess TS-halt, VS-halt, Metan-halt, 
m3 CH4/ton VS, näringsinnehåll och diverse mekaniska problem. Står även om hur olika 
substrat lämpar sig för rötning och lite om biogas. 
 
De flesta formlerna i detta kapitel är tagna ur en rapport med referensnummer [28]. 
Beräkning av rötkammarvolym har referensnummer [8]. El- och fjärrvärmepris har 
referensnummer [10]. 
 
 

5.1.1. Uppskattning och beräkning av mängden substrat 

 
Projektet började med att kartlägga allt tillgängligt kommunalt substrat som finns i 
Övertorneå- och Ylitornio kommun, dessa substrat ska kunna användas i en 
biogasanläggning för rötning. De substrat som detta projekt har tagit hänsyn till är avvattnat 
slam, mängden och TS-halt på substratet har tekniska på respektive kommun gett ut som 
dem i sin tur fått från deras reningsverk för år 2015. Siffror på substrat finns i kapitel 6.1. 
 
En undersökning har även gjorts på en gårdsanläggning, Polcirkelns lantgård. För att få tag 
på fakta på substrat kontaktades VD:n för Polcirkelgården som get ut siffror för respektive 
substrat som gården producerar, det är flytgödsel och ensilage som inte används som foder. 
Siffror på substrat finns i 7.1. 
 
Med hjälp av formel 1 har torrsubstansen beräknats fram. Substrat motsvarar mängden 
avvattnat slam, flytgödsel eller ensilage. Andel torrsubstans motsvarar TS-halten i substratet. 
 
1.  𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [𝑡𝑜𝑛] =  𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑡𝑜𝑛] ∗  𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [%] [28] 
 
 

5.1.2. Beräkning av volym av rötkammare 

 
Volym av rötkammare har beräknats fram med hjälp av formel 2 nedan. Om substratet har 
för hög TS-halt och är för tjockt för att pumpas måste substratet spädas ut med ett substrat 
med lägre TS-halt eller vatten. Ny volym för substrat har beräknats fram med formel 3.   
 
Formel 2: Mängd substrat är volymen för substratet, 365 motsvarar antal dagar 
rötkammaren är i bruk och uppehållstid motsvarar antal dagar substrat ska rötas i 
rötkammaren.  
 

2.  𝑅ö𝑡𝑘. 𝑣𝑜𝑙. [𝑚3] = (
𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑚3]

365 [𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟]⁄ ) ∗ 𝑈𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 [𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟] [8] 
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Formel 3: Mängd substrat motsvarar vikten på substratet, koncentrationen är antalet gånger 
substratet ska spädas ut för att uppnå rätt TS-halt, Densiteten är densiteten för substratet 
ton/m3. Om gammalt TS-halt = 30 % skall den spädas ut till ny TS-halt = 10 %, det resulterar i 
en ny volym som är tre gånger större än den ursprungliga volymen.  

 

 3.  𝑁𝑦 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3, 𝑇𝑆 = 10%] =
𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑡𝑜𝑛]∗𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑔𝑟]

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑡𝑜𝑛

m3 ]
[8]  

 
 

5.1.3. Beräkning av producerad gas- och energimängd 

 
Den producerade gasmängd har beräknats fram med hjälp av formel 4 och energimängden 
har beräknats fram med hjälp av formel 5. Gas- och energimängd redovisas i kapitel 6.4 och 
6.5. Siffror på TS-halt har tekniska avdelningen för kommunerna gett ut, TS-halt för 
Polcirkelgården har VD:n för polcirkelgården gett ut, gasmängd per ton TS är hämtad ur 
bilaga B, verkningsgrad från substrathandboken [18] och torrsubstans har beräknats i kapitel 
5.1.1 och är redovisad i kapitel 6.1 och 7.1. 
 
Formel 4. TS står för mängden torrsubstans, gas per TS står för antal kubikmeter gas det 
finns per ton torrsubstans. 
 

4. 𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3] =  𝑇𝑆 [𝑡𝑜𝑛] ∗  𝐺𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑇𝑆 [𝑁𝑚3

𝑇𝑜𝑛 𝑇𝑆⁄ ] ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] [28] 

 
Formel 5. I formel 5 har effekten beräknats, mängden gas står för volymen för biogasen, 9,67 
är en konstant på hur stor effekt det går att få ut av varje kubikmeter biogas.   
 

5. 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊ℎ] =  𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3] ∗ 9,67 [𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3⁄ ] ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] [28] 

 
 

5.1.4. Transporter av substrat 

 
För att kunna beräkna transportkostnader för respektive substrat har varje substrat 
omvandlats från en massa [ton] till en volym [m3]. Det har beräknats med hjälp av formel 6.  
 

6.  𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] =
𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑡𝑜𝑛]

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡[
𝑡𝑜𝑛

𝑚3  ]
⁄  [8] 

 
Antal transporter har beräknats fram med hjälp av formel 7. Mängden substrat motsvarar 
den totala volymen substratet som behöver transporteras. Volymen för lastbil motsvarar 17 
kubikmeter, det är volymen för vad en lastbil kan transportera per gång.  
 

7.  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 [𝑆𝑡] =
𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑚3]

17 [𝑚3]⁄  [19] 
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Man behöver inte transportera substrat för den gårdsbaseradeanläggningen på grund av att 
anläggning placeras intill gödselbrunn. 
 
 

5.1.5. Placering av biogasanläggning 

 
Kommunalanläggningen skulle vara lämplig att placera vid befintligt reningsverk i 
Övertorneå kommun. För att minska transporter ska den vara nära tillgänglig. Se kapitel 6.3 
för placering. 
 
Polcirkelgården skulle vara lämplig att placera vid befintligt ladugården på Polcirkelgården i 
Juoksengi för att minska transporter vill man ha den så nära som möjligt till 
gödselbassängen. Se kapitel 7.3 för placering. 
 
 

5.1.6. Ekonomi 

 
Med hjälp av formlerna nedan har ekonomin beräknats. Se kapitel 6.6 och 7.6 för resultat. 
  
Formel 8. Investering står för totala investering av anläggning. Andel bidrag är en andel 
bidrag som går att söka från länsstyrelsen.  
 

8. 𝐵𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 [𝐾𝑟] = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝐾𝑟] ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 [%] [8] 
 

Formel 9. I denna formel har inkomsten för fjärrvärme beräknats. Mängden gas står för 
volymen biogas som förbränns, 9,67 är en konstant för effekten som går att få ut av varje 
kubikmeter biogas, 0,5 står för priset för värme per kilowattimme och 0,9 står för total 
verkningsgrad. 

 

9. 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝐹𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑘𝑟] =  𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3] ∗ 9,67 [𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3⁄ ] ∗ 0,5[𝐾𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ ] ∗ 0,9 [28] 

 

Formel 10. I denna har inkomsten för värme i kraftvärmen beräknats. Mängden gas står för 
volymen biogas som förbränns, 9,67 är en konstant för effekten som går att få ut av varje 
kubikmeter biogas, 0,5 står för priset för värme per kilowattimme, 0,9 står för total 
verkningsgrad och 0,6 står för värmverkningsgrad. 

 

10. 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 [𝑘𝑟] =  𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3] ∗ 9,67 [𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3⁄ ] ∗ 0,5[𝐾𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ ] ∗ 0,9 ∗ 0,6 [28] 

 

Formel 11. I denna formel har inkomsten för el i kraftvärme beräknats. Mängden gas står för 
volymen biogas som förbränns, 9,67 är en konstant för effekten som går att få ut av varje 
kubikmeter biogas, 0,5 är priset för fjärrvärme per kilowattimme, 0,9 står för total 
verkningsgrad och 0,3 står för elverkningsgrad. 

 

11. 𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝐸𝑙 [𝑘𝑟] =  𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3] ∗ 9,67 [𝑘𝑊ℎ
𝑁𝑚3⁄ ] ∗ 0,5[𝐾𝑟

𝑘𝑊ℎ⁄ ] ∗ 0,9 ∗ 0,3 [28] 
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I formel 12 har deponiavgifter för substrat beräknats. Avgift deponi står för priset per ton 
och mängden substrat är mängd substrat som körs till deponi. 

 

12. 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑛𝑖𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 [𝐾𝑟] = 𝐴𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑛𝑖 [𝐾𝑟
𝑇𝑜𝑛⁄ ] ∗ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 [𝑇𝑜𝑛] [28] 

 
I formel 13 har besparing på el beräknats ut. Producerad el står för effekten el 
Polcirkelgården har skulle producera per år och kostnad är elpriset + nätavgift per 
kilowattimme.  

 

13. 𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑙 [𝐾𝑟] = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑙 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝐾𝑟
𝑘𝑊ℎ⁄ ] [10] 

 
Formel 14. I denna formel har kostnad för konstgödsel beräknats. Mängden konstgödsel står 
för den mängd konstgödsel Polcirkelgården köper in per år och pris konstgödsel står för vad 
varje ton konstgödsel kostar.  
 

14. 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 [𝐾𝑟] = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 [𝑇𝑜𝑛] ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑔ö𝑑𝑠𝑒𝑙 [𝐾𝑟
𝑇𝑜𝑛⁄ ] [28] 

 
I formel 15 har metanreduceringsstödet beräknats. Producerad effekt står för hur stor effekt 
som Polcirkelgården producerat och pris står för hur mycket de skulle få betalt för varje 
producerad kilowattimme. 
 

15. 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡ö𝑑 [𝐾𝑟] = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑠 [𝐾𝑟
𝑘𝑊ℎ⁄ ] [28] 

 
 

5.1.7. Förbränningsmotor 

 
Beräkningar har gjorts och en rapport har studerats där olika förbränningsmotorer jämförts 
med verkningsgrad och investeringskostnad. Se kapitel 8. Det bevisar att en konverterad 
ottomotor v8:a är lämpligast. Andra förbränningsmotorer har för höga investerings- samt 
driftskostnader för den lilla skala som dessa anläggningar skulle ha. 
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6. Kommunal anläggning - Resultat 
 
Här beskrivs resultatet för en den kommunala anläggningen. De delar som beskrivs är 
ekonomi, rötningsprocess, substrat, transporter och placering av anläggning. 
 

6.1. Substrat 
 
Substrat som är tillgängligt och går att röta i Övertorneå- och Ylitornio kommun är totalt 
1279 ton avvattnat slam. Övertorneå har själv 759 ton avvattnat slam med TS-halt = 35 % 
och Ylitornio har 520 ton avvattnat slam med TS-halt = 30 %.  
 
Tabell 3, Kommunalt substrat, avvattnat slam i Övertorneå och Ylitornio 

Substrat Mängd [ton/år] Volym [m3/år] Torrsubstans [ton] 

Avvattnat slam Övertorneå 759 660 266 

Avvattnat slam Ylitornio 520 452 156 

 
Ur tabell 3 avläses att torrsubstansen för avvattnat slam för Övertorneå är 266 ton, 
avvattnat slam för Ylitornio är 156 ton, den totala torrsubstansmängden är 422 ton för 
Övertorneå och Ylitornio tillsammans. 
 

6.2. Rötkammare 
 
Övertorneå kommun har 759 ton avvattnat slam, som har en TS-halt på 35 %. För att detta 
skall vara möjligt att pumpa måste man få ner TS-halten till 10 %. Det leder i sin tur till att 
volymen på substratet ökar 3,5 gånger sin befintliga volym. Ylitornio kommun har 520 ton 
avvattnat slam, som har en TS-halt på 30 %. Även detta måste spädas ut till en TS-halt på 10 
%. Det ger en ny volym på substratet ökar 3 gånger sin befintliga volym. Densiteten för 
avvattnat slam på 1.15 ton/m3 har använts. Befintlig volym för Övertorneå är 660 m3, 
befintlig volym för Ylitornio är 452 m3. Ny volym för Övertorneå är 2310m3, för Ylitornio är 
den nya volymen 1357m3.  
 
Tabell 4, Kommunal rötkammare 

Mängd substrat m3 Rötkammarvolym m3 

3667 302 

 
Ur tabell 4 avläses att totala volymen för utspätt substrat är 3667 m3, som ger en volym på 
rötkammare på 302 m3.  
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6.3. Placering av biogasanläggning 
 
Placering av den kommunala anläggningen, se figur 3 för placering. 
 

 
Figur 3, Placering av kommunal anläggning i Övertorneå. 

Ur figur 3 ser man att anläggningen är placerad vid befintligt reningsverk i Övertorneå. 
 

6.4. Gas- och energimängd 
 
Gas- och energimängden redovisas i tabell 5. Mängden avvattnat slam för Övertorneå är 759 
ton och torrsubstans på 266 ton, mängden avvattnat slam för Ylitornio är 520 ton och 
torrsubstans på 156 ton.  
 
Tabell 5, Kommunalt biogasmängd och effekt 

Substrat Mängd [ton] TS [ton] Biogas [Nm3] Effekt [kWh] 

Avvattnat slam Övertorneå 759 266 72 800 703 973 

Avvattnat slam Ylitornio 520 156 42 751 413 400 

 
Ur tabell 5 avläses gas- och energimängd från avvattnat slam för Övertorneå som har 72 800 
m3 och 704 MWh, för Ylitornio ligger gasmängden på 42 751 m3 och effekten på 413 MWh. 
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6.5. Beräkning av transport- och deponikostnad 
 
Transporter är beräknade nedan, kostnaden är antagen till 1300 kr/timme exklusive moms. 
Ryms 17 m3 per lastbil 
Transporttid antaget. På och avlastning är inräknat, som antas ta 1 timme totalt. 
Transporttiden per 10 mil antas att ta 1,5 timmar.  
Avvattnat slam = 6 timmar. Till Boden tur och retur från Övertorneå. 
 
För transporter gällande till Sverige från Finland och tvärtom gäller specifika regler och lagar. 
Tillstånd för dessa gränsöverskridandetransporter krävs. Man söker tillstånd genom 
Naturvårdsverket. Se Bilaga A. Blanketten fylls i och skickas in till Naturvårdsverket som 
sköter resten, dem tar kontakt med Finska myndigheter.  
 
Tabell 6, Transport av avvattnat slam för Övertorneå kommun 

Transport, Avvattnat slam Summa: 

Antal transporter [st] 39 

Tid för transporter [h] 234 

Kostnad per timme [kr/h] 1 300 

Total kostnad transport [kr] 304 200 

 
Ur tabell 6 avläses kostnad för eventuella transporter för avvattnat slam som skulle 
motsvara 304 200 kr.  
 
Tabell 7 redovisar kostnader för eventuella deponiavgifter för avvattnat slam. Kostnad per 
ton avvattnat slam är 400 kr, mängden avvattnat slam är 759 ton.  
 
Tabell 7, Deponiavgifter för avvattnat slam 

Deponiavgift, Avvattnat slam Summa: 

Kostnad per ton [kr/ton] 400 

Mängd avvattnat slam [ton] 759 

Total kostnad deponiavgift [kr] 303 600 

 
Ur tabell 7 avläses kostnad för eventuella deponiavgifter för avvattnat slam som skulle 
motsvara 303 600 kr. 
 
Tabell 8 redovisar totala kostnaden för eventuelle transporter och deponiavgifter för 
avvattnat slam för Övertorneå. Eventuella kostnader för transporter av avvattnat slam är 
304 200 kr, kostnad på deponiavgifter på avvattnat slam är 303 600 kr och det blir en total 
kostnad på 607 800 kr.   
 
Tabell 8, Kostnader för deponiavgift och transport 

Resultat Summa kr: 
Transport 304 200 
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Deponiavgift 303 600 

Total besparing 607 800 

 
Ur tabell 8 avläses att totala kostnaden för eventuella transporter och deponiavgifter för 
Övertorneå skulle motsvara 607 800 kr.  
 

6.6. Ekonomi för biogasanläggning 
 

Här redovisas ekonomin för den kommunala anläggningen. 
 
Investeringen går på 4 000 000kr, den siffran gav Mats Gustavsson [8], bidrag från 
länsstyrelsen ligger på 40 % vilket motsvarar 1 600 000kr. Kommunen måste själv bekosta 
anläggningen med 2 400 000kr. Deponiavgiften från Ylitornio är beräknad på 520 ton och 
400kr/ton, vilket blir 208 000kr. Eventuella transport- och deponiavgifter ligger på 607 
800kr. Intäkter varierar beroende på om man ska använda gasen till fjärrvärme eller 
kraftvärme. 
 
Tabell 9 redovisar intäkter på kraftvärme, där är enbart intäkt på försäljning av el och värme 
är inräknad.  
 
Tabell 9, Kommunala intäkter – Kraftvärme, enbart el och värme 

Intäkter/år: Summa kr: Kraftvärme 

Kraftvärme, El 167 606 

Kraftvärme, Värme 167 606 

Totalt 335 212 

 
Ur tabell 9 avläses intäkter på kraftvärme. Intäkten för el skulle vara 167 606 kr och för 
värme 167 606 kr. Den total intäkt för kraftvärme skulle vara 335 212 kr. 
 
Tabell 10 redovisar intäkter på fjärrvärme, där enbart intäkt på försäljning av värme är 
inräknad.  
 
Tabell 10, Kommunala intäkter – Fjärrvärme, enbart värme 

 
 
 
 

 
Ur tabell 10 avläses intäkt för fjärrvärme som motsvarar 167 606 kr. 
 
Utgifter för den kommunala anläggningen är beräknad på följande uppgifter. En 
avbetalningsplan på 10 år och ränta på 2 %. Personalkostnad är beräknad på 45 minuter 
varje dag, året om med en timpenning på 200kr. Drift och underhåll för pumpar, fläktar och 

Intäkter/år: Summa kr: Fjärrvärme 

Fjärrvärme, Värme 167 606 

Totalt 167 606 
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omrörare. Drift och underhåll för generator kostar 0,15kr per producerad kWh el. Se tabell 
11 och 12. [8] 
 
Tabell 11, Kommunala utgifter - Fjärrvärme 

Utgifter/år: Summa kr: 
Ränta 2 % 48 000 

Amortering, 10 år 240 000 

DoU Pumpar/Fläktar 35 000 

Personalkostnad 54 750 

Totalt: 377 750 

 
Ur tabell 11 avläses utgifter för fjärrvärme för Övertorneå per år. Utgifterna är ränta på 48 
000 kr, amortering på 240 000 kr, drift och underhåll för pumpar och fläktar på 35 000 kr och 
personalkostnad på 54 750 kr. Det blir totalt 377 750 kr. 
 
Tabell 12, Kommunala utgifter - Kraftvärme 

Utgifter/år: Summa kr: 

Ränta 2 % 48 000 

Amortering, 10 år 240 000 

DoU Pumpar/Fläktar 35 000 

DoU Generator 50 282 

Personalkostnad 54 750 

Totalt: 428 032 

 
Ur tabell 12 avläses utgifter för kraftvärme för Övertorneå per år. Utgifterna är ränta på 48 
000 kr, amortering på 240 000 kr, drift och underhåll för pumpar och fläktar på 35 000 kr, 
drift och underhåll för generator på 50 282 kr och personalkostnad på 54 750 kr. Det blir 
totalt 428 034 kr. 
 
Tabell 13 redovisar resultatet för den kommunala anläggningen med ett fjärrvärmesystem, 
där även besparing på deponi och transport är inräknad samt deponiavgift från Ylitornio. 
Deponiavgift från Ylitornio är beräknad på 400 kr per ton slam samt 520 ton slam.  
 
Tabell 13, Kommunala resultat, Fjärrvärme – Inklusive besparing på transporter och deponiavgift på slam, intäkt på 
fjärrvärme och deponiavgift från Ylitornio 

Resultat Summa kr: Fjärrvärme 
Besparing 608 000 

Deponiavgift Ylitornio 208 000 

Fjärrvärme, Värme 168 000 

Total Intäkt 983 000 

Utgift 378 000 

Resultat 605 000 
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Ur tabell 13 avläses resultatet av den kommunala ekonomin med fjärrvärme, inklusive 
besparingar på transport och deponiavgift för Övertorneå på 608 000 kr och intäkt på 
deponiavgift från Ylitornio på 208 000 kr, det motsvarar totalt 816 000 kr. För fjärrvärme 
skulle totala intäkter vara 983 000 kr och totala utgifter vara 378 000 kr, resulterat i vinst 
med 605 000 kr.  
 
Tabell 14 redovisar resultatet för den kommunala anläggningen med ett kraftvärmesystem, 
där även besparing på deponi och transport är inräknad samt deponiavgift från Ylitornio. 
Deponiavgift från Ylitornio är beräknad på 400 kr per ton slam samt 520 ton slam.  
 
Tabell 14, Kommunala resultat, Kraftvärme – Inklusive besparing på transporter och deponiavgift på slam, intäkt på 
kraftvärme och deponiavgift från Ylitornio 

Resultat Summa kr: Kraftvärme 
 Besparing 608 000 

Deponiavgift Ylitornio 208 000 

Kraftvärme, El 168 000 

Kraftvärme, Värme 168 000 

Total Intäkt 1 151 000 

Utgift 428 000 

Resultat 723 000 

 
Ur tabell 14 avläses resultatet av kommunala ekonomin med kraftvärme, inklusive 
besparingar på transport och deponiavgift för Övertorneå på 608 000 kr och intäkt på 
deponiavgift från Ylitornio på 208 000 kr, det motsvarar totalt 816 000 kr. För kraftvärme 
skulle totala intäkter vara 1 151 000 kr och totala utgifter vara 428 000 kr, resulterat i vinst 
med 723 000kr.  
 
Tabell 15 redovisar resultat av kommunala ekonomin som är beräknad på fjärrvärme med 
enbart intäkter och utgifter, inga besparingar eller deponiavgifter från Ylitornio inräknade.  
 
Tabell 15, Kommunala resultat, Fjärrvärme  

Resultat Summa kr: Fjärrvärme 

Intäkt, Fjärrvärme 168 000 

Utgift, Fjärrvärme 378 000 

Totalt, Fjärrvärme – 210 000 

 
Ur tabell 15 avläses resultat av den kommunala ekonomin. Fjärrvärmen har en intäkt på 168 
000 kr, utgift på 378 000 kr som resulterar i förlust med 210 000 kr.  
 
Tabell 16 redovisar resultat av kommunala ekonomin som är beräknad på kraftvärme med 
enbart intäkter och utgifter, inga besparingar eller deponiavgifter från Ylitornio inräknade.  
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Tabell 16, Kommunala resultat, Kraftvärme  

Resultat Summa kr: Kraftvärme 
Intäkt, Kraftvärme 335 000 

Utgift, Kraftvärme 428 000 

Totalt, Kraftvärme – 93 000 

 
Ur tabell 16 avläses resultat av den kommunala ekonomin. Kraftvärmen har en intäkt på 
335 000 kr, utgift på 428 000 kr som resulterar i förlust med 93 000 kr. 

 
  



Umeå Universitet                         Biogasprojekt 
Examensarbete                         2017-02-13 
Handledare: Robert Eklund 
 

28 
 

7. Polcirkelgården - Resultat 
 
Här nedan redovisas resultatet för den gårdsbaseradeanläggningen vid Polcirkelgården. De 
delar som beskrivs är ekonomi, rötningsprocess, substrat, transporter och placering av 
anläggning. 
 
 

7.1. Substrat 
 
Tabell 17 redovisar substrat som finns tillgängligt på Polcirkelgården för rötning, det är 
flytgödsel och ensilage. 
 
Tabell 17, Gårdsanläggning substrat 

Substrat Mängd [ton/år] Torrsubstans [ton] 

Flytgödsel 10 000 800 

Flytgödsel 12 000 960 

Ensilage 110 44 

 
Ur tabell 17 avläses substratmängdes för flytgödsel som varierar mellan 10 000 ton och 12 
000 ton per år och ensilage på 110 ton. Torrsubstansen för flytgödsel är 800 ton TS för 10 
000 ton och 960 ton TS av 12 000 ton, för ensilage skulle TS vara 44 ton av 110 ton.  
 
 

7.2. Rötkammare 
 
Tabell 18 redovisar rötkammarvolymen för olika mängder substrat. En volym för 10 000 ton 
flytgödsel, en för 10 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage, en för 12 000 ton flytgödsel och 
en för 12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage. 
 
Tabell 18, Gårdsanläggning rötkammare 

 

Mängd substrat ton Rötkammarvolym m3 
10 000 822 

10 110 831 

12 000 986 

12 110 996 

 
Ur tabell 18 avläses volymen för rötkammaren. För 10 000 ton flytgödsel motsvarar 
rötkammarvolymen 822 m3,för 10 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage motsvarar 
rötkammarvolymen 831 m3, för 12 000 ton flytgödsel motsvarar rötkammarvolymen 986 m3, 
för 12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage motsvarar rötkammarvolymen 996 m3.  
 



Umeå Universitet                         Biogasprojekt 
Examensarbete                         2017-02-13 
Handledare: Robert Eklund 
 

29 
 

7.3. Placering av anläggning 
 
Figur 4 visar placering av gårdsbaserad anläggning. 
 

 
Figur 4, Placering av biogasanläggning intill gödselbrunn vid Polcirkelgården. 

Ur figur 4 ser man att biogasanläggning skall placeras vid befintlig gödselbrunn på 
Polcirkelgården i Juoksengi.  
 

7.4. Gas- och energimängd 
 
Gas- och energimängden redovisas i tabell 19. Mängden flytgödsel varierar mellan 10 000 
ton till 12 000 ton per år och ensilage ligger på 110 ton. Torrsubstansen för flytgödsel 
varierar mellan 800 och 960 ton, för ensilage ligger torrsubstansen på 44 ton.  
 
Tabell 19, Gårdsbaserad anläggning gasmängd och effekt 

Substrat Mängd [ton] TS [ton] Biogas [Nm3] Effekt [MWh] 

Flytgödsel 10 000 800 136 320 1 318 

Flytgödsel 12 000 960 163 584 1 581 

Ensilage 110 44 11 880 115 

 
Ur tabell 19 avläses gas- och energimängden för Polcirkelgården. För flytgödsel varierar 
gasmängden mellan 136 230 m3 och 163 584 m3, effekten varierar mellan och 1 318 MWh 
och 1 581 MWh, som beror på att mängden substrat varierar. För ensilage är mängden gas 
11 880 m3 och har en effekt på 115 MWh.  
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7.5. Transport av substrat 
 
Finns inga transporter på substrat för den gårdsbaseradeanläggningen. Då anläggningen 
placeras vid befintlig gödselbrunn, substrat transporteras med hjälp av pumpar eller 
självavrinning.  
 

7.6. Ekonomi för biogasanläggning 
 
Här redovisas ekonomin för Polcirkelgården. Intäkter är beräknade på kraftvärme, den 
varierar på grund av att mängden flytgödsel varierar mellan 10 000 ton och 12 000 ton. 
Totala investeringen ligger på 5 000 000 kr, bidraget får man från länsstyrelsen och ligger på 
40 % som motsvarar 2 000 000 kr. [8]  
 
Tabell 20 redovisar intäkter på den gårdsbaseradeanläggningen med 10 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. En besparing på elräkning, besparing på att inte behöva köpa 
konstgödsel, metanreduceringsstöd och intäkt på överskottsvärme som säljs till ett växthus. 
 
Tabell 20, Gårdsanläggning intäkter, med alla tänkbara intäkter. 10 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage 

Intäkter/år: Summa kr: 

Besparing el 214 964 

Konstgödsel 264 000 

Metanreduceringsstöd 263 643 

Växthus 116 098 

Totalt: 858 705 

 
Ur tabell 20 avläses intäkter på den gårdsbaseradeanläggningen med 10 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. Intäkterna är följande: besparing på elräkning på 214 964 kr, Besparing 
på att inte behöva köpa konstgödsel på 264 000 kr, metanreduceringsstöd på 263 643 kr och 
intäkt på överskottsvärme som säljs till ett växthus på 116 098 kr. Det ger en total intäkt på 
858 705 kr.  
 
Tabell 21 redovisar intäkter på den gårdsbaseradeanläggningen med 10 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. Intäkter är endast beräknade på besparing på elräkning och 
metanreduceringsstödet. 
 
Tabell 21, Gårdsanläggning intäkter på besparing av elräkning samt metanreduceringsstöd. 10 000 ton flytgödsel och 110 
ton ensilage 

Intäkter/år: Summa kr: 
Besparing el 214 964 

Metanreduceringsstöd 263 643 

Totalt: 478 607 

 
Ur tabell 21 avläses intäkter för den gårdsbaseradeanläggningen med 10 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. Intäkterna är besparing på elräkning på 214 964 kr och 
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metanreduceringsstödet på 263 643 kr inräknad. Som motsvarar en total intäkt på 478 607 
kr. 
 
Tabell 22. Redovisar intäkter på den gårdsbaseradeanläggningen med 12 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. En besparing på elräkning, sälja överskott av el, besparing på att inte 
behöva köpa konstgödsel, metanreduceringsstöd och intäkt på överskottsvärme som säljs till 
ett växthus.  
 
Tabell 22, Gårdsanläggning intäkter, med alla tänkbara intäkter. 120000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage 

Intäkter/år: Summa kr: 

Besparing el 225 000 

Sälja el 29 511 

Konstgödsel 264 000 

Metanreduceringsstöd 316 371 

Växthus 135 871 

Totalt: 970 753 

 
Ur tabell 22 avläses intäkter för den gårdsbaseradeanläggningen med 12 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. En besparing på elräkning på 225 000 kr, sälja överskott av el för 29 
511 kr, besparing på att inte behöva köpa konstgödsel på 264 000 kr, metanreduceringsstöd 
på 316 371 kr och intäkt på överskottsvärme som säljs till växthus på 135 871 kr. Det 
motsvarar en total intäkt på 970 753 kr.  
 
 
Tabell 23 redovisar intäkter på den gårdsbaseradeanläggningen med 12 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. Endast besparing på elräkning, försäljning av överskott på el och 
metanreduceringsstödet. 
 
Tabell 23, Gårdsanläggning intäkter på besparing av elräkning, försäljning av överskott på el samt metanreduceringsstöd. 
12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage. 

Intäkter/år: Summa kr: 

Besparing el 225 000 

Sälja el 29 511 

Metanreduceringsstöd 316 371 

Totalt: 570 882 

 
Ur tabell 23 avläses intäkter för den gårdsbaseradeanläggningen med 12 000 ton flytgödsel 
och 110 ton ensilage. Endast besparing på elräkning på 225 000 kr, försäljning av överskott 
på el för 29 511 kr och metanreduceringsstödet på 316 371 kr inräknad. Det ger en total 
intäkt på 570 882 kr. 
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Utgifter är beroende på mängden flytgödsel. Gården måste själv bekosta anläggningen med 
3 000 000 kr, med en avbetalningsplan på 10 år och ränta på 5 %.  
 
Tabell 24. Redovisar utgifter på Polcirkelgården med 10 000 ton flytgödsel och 110 ton 
ensilage. Utgifterna är ränta på 5 %, amortering av 3 000 000 kr på 10 år, drift och underhåll 
på generator kostar 0,15 kr per producerad kWh el, personalkostnad och drift och underhåll 
på pumpar och fläktar. [8][22] 
 
Tabell 24, Gårdsanläggning Utgifter, 10000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage 

Utgifter/år: Summa kr: 

Ränta 5 % 150 000 

Amortering, 10 år 300 000 

DoU, generator 59 320 

DoU, pumpar och fläktar 35 000 

Personalkostnad 54 750 

Totalt: 599 070 

 
Ur tabell 24 avläses utgifter för Polcirkelgården med 10 000 ton flytgödsel och 110 ton 
ensilage. Utgifterna är ränta som motsvarar 150 000 kr, amortering på 300 000 kr, drift och 
underhåll på generator på 59 320 kr, drift och underhåll på pumpar och fläktar på 35 000 kr 
och personalkostnad på 54 750 kr. Totala utgifter blir 599 070 kr.  
 
Tabell 25 redovisar utgifter på Polcirkelgården med 12 000 ton flytgödsel och 110 ton 
ensilage. Utgifterna är ränta på 5 %, amortering av 3 000 000 kr på 10 år, drift och underhåll 
på generator, personalkostnad och drift och underhåll på pumpar och fläktar. 
 
 
Tabell 25, Gårdsanläggning utgifter, 120000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage 

Utgifter/år: Summa: 

Ränta 5 % 150 000 

Amortering, 10 år 300 000 

DoU, generator 71 184 

DoU, pumpar och fläktar 35 000 

Personalkostnad 54 750 

Totalt: 610 934 

 
Ur tabell 25 avläses utgifter för Polcirkelgården med 12 000 ton flytgödsel och 110 ton 
ensilage. Utgifterna är ränta som motsvarar 150 000 kr, amortering på 300 000 kr, drift och 
underhåll på generator på 71 184 kr, drift och underhåll på pumpar och fläktar på 35 000 kr 
och personalkostnad på 54 750 kr. Som resulterar i totala utgifter på 610 934 kr. 
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Tabell 26 redovisar resultatet av ekonomin för Polcirkelgården på 10 000 ton flytgödsel och 
110 ton ensilage samt för 12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage. Intäkter är från tabell 
21 och 23, utgifter är från tabell 24 och 25.  
 
Tabell 26, Resultat ekonomi, Polcirkelgården 

Resultat: Summa/år kr: 

10 000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage – 120 000 

12 000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage – 40 000 

 
Ur tabell 26 avläses resultatet av ekonomin för Polcirkelgården på 10 000 ton flytgödsel och 
110 ton ensilage resulterar i förlust på 120 000 kr per år. För 12 000 ton flytgödsel och 110 
ton ensilage resulterar i förlust med 40 000 kr per år.  
 
Figur 5 redovisar break-even för ekonomin för den gårdsbaseradeanläggningen.  
 

 
Figur 5, Ekonomi för Polcirkelgården med varierande mängd substrat. 

Ur figur 5 avläses följande värden som bevisar hur ekonomin varierar beroende på mängden 
substrat: 
Med 10 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 120 000 kr. 
Med 10 500 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 100 000 kr. 
Med 11 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 80 000 kr. 
Med 11 500 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 60 000 kr. 
Med 12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 40 000 kr. 
Med 12 500 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen med förlust på 20 000 kr. 
Med 13 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage går anläggningen break-even. 
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Tabell 27 redovisar resultatet av ekonomin för Polcirkelgården, intäkter är beräknade med 
besparing på elräkning, besparing på att inte köpa konstgödsel, försäljning av överskott på 
el, metanreduceringsstödet och försäljning av överskott av värme till ett växthus. Intäkter är 
från tabell 20 och 22, utgifter är från tabell 24 och 25. 
 
Tabell 27, Resultat på Polcirkelgården med alla tänkbara intäkter och befintliga utgifter. 

Resultat: Summa/år kr: 

10 000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage 260 000 

12 000 ton flytgödsel, 110 ton ensilage 360 000 

 
Ur tabell 27 avläses resultat för den gårdsbaseradeanläggningen med alla tänkbara intäkter. 
För 10 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage resulterar i vinst med 260 000 kr per år. För 
12 000 ton flytgödsel och 110 ton ensilage resulterar i vinst med 360 000 kr per år.  
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8. Förbränningsmotor 
 
Den förbränningsmotor som har valts för både den kommunala- och 
gårdsbaseradeanläggningen är en ottomotor, Chevrolet Vortec v8 konverterad för biogas. 
Generatorn har en el-effekt på 55 kW och har en totalverkningsgrad på 90 %, el 30 % och 
värme 60 %. [8] 
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9. Diskussion 
 
Här diskuteras följande: Varför man inte ska röta kompost. Orsaken till att ingen 
konvertering till fordonsgas ska ske. Vart anläggningen ska placeras och varför. Vilka bidrag 
man kan få beviljat. Om man kan byta ut konstgödsel mot biogödsel. Diskussion kring 
förbränningsmotor. Vad överskottsvärmen kan användas till. Besparingar man gör på 
deponi- och transportkostnader om man tar hand om avfallet själva. Vad avvattnat slam kan 
spädas ut med för att uppnå lägre TS-halt. 
 

9.1. Kommunal anläggning, Övertorneå kommun 
 
Finns mer slam som inte tagits med i denna rapport. Det är blött slam som inte lämpar sig att 
köras i reningsverket i Övertorneå för avvattning.  Det blöta slammet har en väldigt låg TS-
halt. Detta slam körs till Husavaara från reningsverk och pumpstationer i Aapua, Rantajärvi, 
Svanstein, Juoksengi, Pello, Neistenkangas, Suokolojärvi, Armasjärvi, Hedenäset och 
Risudden. Mängden blött slam 1323 m3 siffror från 2016. 
 
Det är i dagsläget inte lönsamt att röta kompost (organiskt hushållsavfall). I alla fall inte i små 
mängder som Övertorneå kommun har. Eventuellt i framtiden när Ylitornio kommun börjar 
ta vara på deras kompost, idag blandas det med brännbart. Samt att det lär finnas bättre och 
billigare teknik i framtiden.  
 
Problemet är att processen blir sårbar, mycket driftstörningar. Det beror på att det finns så 
mycket skräp i komposten. Folk är dåliga på att sortera sopor och slänger fel. Alla 
studiebesök och tips från experter har verkligen avrått från att röta komposten. En stor extra 
investering skulle vara att köpa en separator men det är inte lönt i en så liten skala som den 
kommunala anläggningen skulle vara.  
 
Det finns olika alternativ på vad som kan göras med komposten. Alternativ ett är att 
fortsätta skicka det till Överkalix som man gör idag och låta dem ta hand om det. Om inte 
kan man ha ett samarbete med närliggande kommuner och ha en gemensam 
rötningsanläggning för komposten, då alla kommuner i närheten har för lite substrat för att 
röta det själva. Då skulle det kanske vara möjligt att separera och röta det.  
 
Alternativ två är att röta komposten med hjälp av torrötning då det är väldigt svårt att få 
processen att fungera vid våtrötning. 
 
Fordonsgas skulle ge en betydligt bättre inkomst. Men finns ingen marknad för det i 
närheten av Övertorneå och är inte hållbart att transportera det, vinsten direkt på 
transporter. Och investeringen är väldigt dyr, andra anläggningar och experter har sagt att 
den ligger på cirka 10 miljoner kronor. Dock är deras anläggningar mycket större än 
Övertorneås skulle vara, men kostar oavsett jättemycket pengar som inte betalar sig tillbaka 
då det inte finns användning av fordonsgas i Övertorneå.  
 



Umeå Universitet                         Biogasprojekt 
Examensarbete                         2017-02-13 
Handledare: Robert Eklund 
 

37 
 

Ett alternativ skulle vara att alla kommunens bilar i framtiden är gasdrivna, samt att alla 
bussar ska gå på gas. Problemet där är att de flesta sträckorna i Övertorneå är väldigt långa 
så inte säkert att gasen räcker till i bussarna om inte större tankar utvecklas eller mer 
effektiva motorer. I Luleå- och Umeå kommun finns det bussar som drivs på gas. 
 
Här har man tagit hänsyn till att slippa transportkostnad, därför är det lämpligt att placera 
anläggning intill reningsverk samt gödselbrunn beroende på om det är en kommunal- eller 
gårdsbaserad anläggning. 
 
Bidrag kan man söka från länsstyrelsen och de beviljar bidrag till anläggningar som rötar till 
exempel avloppsslam.  
 
Den förbränningsmotor som anpassar sig bäst för den kommunala anläggningen är en 
konverterad ottomotor, v8 med eleffekt på 55kW. Det behövs ingen större motor för den 
mängden biogas, den är även ur ekonomisk synvinkel mycket billigare jämfört med en 
gasturbin som används i större anläggningar. Fördelen med konverterade v8:an är att den är 
relativt billig, anpassar sig till mindre anläggningar, lite underhåll och billiga reservdelar. Om 
det skulle vara så att effekten inte räcker till kan man alltid köpa in en till och köra två 
stycken samtidigt och få ut 110kW. Det här projektet har jämfört med andra anläggningar i 
samma storlek som lett till valet av förbränningsmotorn.  
 
För kommunens del så är besparing på deponiavgift och transporter avgörande för att 
anläggningen inte ska gå i förlust. Med dessa inräknad så går anläggningen vinst varje år.  
 
Hur vida resultaten är säkra eller inte. Många värden som finns med i beräkningarna i denna 
rapport har man fått fram muntligt av sakkunniga personer, inga exakta siffror utan alltid på 
ett ungefär. Som till exempel för avvattnat slam angavs TS-halt på ungefär 30-40 % för 
Övertorneå och Ylitornio, i en annan rapport var TS-halt för samma substrat 70 % som inte 
låter trovärdigt, som i sin tur leder till att TS-halt på 35 % antas och beräknas på. Detta leder 
till att anläggningen får en varierad ekonomi som är beroende av mängden substrat. 
 
Elpriset ligger på cirka 0,70 kr/kWh för konsument, för producent ligger den på cirka 0,50 
kr/kWh efter skatter. Fjärrvärmepriset ligger på 0,82 kr/kWh, men finns skatter och utgifter 
som leder till att producenten får in cirka 0,50 kr/kWh av det som konsumenten betalar. 
Detta är priser från 2015/2016 och varierar lite från år till år. Som leder till att ekonomin 
varierar beroende på el- och fjärrvärmepriset. 
 
Transporterna kan bli billigare om kommunen skulle lägga dem på anbud, det skulle göra att 
anläggningen blir mer lönsam. Är relativt dyrt att ha en kostnad per timme, borde vara 
billigare med ett fast pris. 
 
Besparingar på deponi är antagna, i dagsläget skickas kompost som motsvarar cirka 180 ton 
till Överkalix och kostar 200 000kr totalt. Avvattnat slam som motsvarar cirka 760 ton skickas 
till Orjasjärvi soptipp som avtäckningsmassa, som ligger i Övertorneå kommun men cirka 3 
kilometer från centrala Övertorneå. Dock är detta inte tillåtet så länge till. När detta blir 
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förbjudet måste det avvattnade slammet skickas till Boden som kan ta emot det, dem hade 
ingen exakt siffra på deponiavgiften men trodde att den var cirka 400kr/ton.  
 
För att späda ut TS-halten på avvattnade slammet måste man tillsätta ett substrat med låg 
TS-halt till exempel avloppsvatten, i denna rapport har man antagit avloppsvatten som 
material. Inga beräkningar har gjorts på det på grund av svårt att hitta siffror på kostnad för 
själva processen.  
 
 

9.2. Gårdsbaserad anläggning, Polcirkelgården 
 
Här har man inte tagit hänsyn till transportkostnad, då anläggning skall placeras vid befintlig 
gödselbrunn. Det vill säga inga transporter, om det skulle förekomma transporter kommer 
dessa vara väldigt korta och kan försummas.  
 
Bidrag kan man söka från länsstyrelsen och de beviljar bidrag till anläggningar som rötar till 
exempel flytgödsel, bidraget man kan få är max 200 000 euro till anläggningen. Den gör det 
möjligt framförallt för ett lantbruk att investera i en anläggning. Finns även rätt till att få 
metanreduceringsstödet för lantbruk som rötar flytgödsel, det ger ett tillskott på 0,20kr per 
producerad kilowattimme.  
 
Det finns dem som endast sprider biogödsel på åkrar istället för att använda sig av vanligt 
flytgödsel blandat med konstgödsel. Med enbart biogödsel kan man öka intäkter på till 
exempel mjölken man säljer, då gården skulle bli kravmärkt vilket ger mer betalt. Besparing 
skulle även göras på att slippa köpa in konstgödsel. Det är bevisat att rötad flytgödsel har 
högre energiinnehåll än icke rötad. Dock inte lika bra som konstgödsel, det kostar 3300 per 
ton.  
 
Förbränningsmotorn för den gårdsbaserade anläggningen är den samma som för den 
kommunala anläggningen. Det är en konverterad ottomotor, v8 med en eleffekt på 55kW. 
Denna motor är billig, anpassar sig till mindre anläggningar, billiga reservdelar samt lite 
underhåll.  
 
Man har inte tagit hänsyn till flytgödsel från andra gårdar i denna rapport. Dock skulle 
gården behöva ta emot cirka 1 000 ton flytgödsel. Den är inte dimensionerad för mer 
substrat än gården själv producerar. Eftersom att investeringen samt drift och underhåll blir 
dyrare med större anläggning.  
 
I resultatets ekonomidel på intäkter för gårdsanläggningen har endast besparingen på el 
samt metanreduceringsstödet tagits hänsyn till. Det beror på att dessa intäkter alltid 
kommer att finnas där. Svenska politiken vill satsa mer på förnybar energi i framtiden som 
kan leda till mer bidrag för produktion av biogas. En stor bonus hade varit ifall att ett växthus 
eller hushåll köpte överskottsvärmen, ett lokalt företag vid namn Hietalas handelsträdgård 
har lämnat uppgifter på att dem är villiga att betala 0,25Kr/kWh. Det skulle vara en stor 
ekonomisk fördel ifall att ett växthus byggdes och nyttjar värmen som annars skulle gå 
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förlorad. Ett tillskott på intäkter skulle även vara om en del eller allt konstgödsel byts ut mot 
biogödsel.  
 
I en gårdsbaserad anläggning är man ute efter el och inte värme då djuren redan värmer upp 
ladugården. Lönsamheten är ofta beroende på om man kan sälja överskottsvärmen som 
bildas, vilket är 30 % av totala producerad effekten. I detta projekt har man tagit hänsyn till 
det.  
 
Siffror på substrat har Tomas Mörtberg angett, han är VD för Polcirkelgården. Inte fått någon 
exakt siffra utan de varierar mellan 10 000 ton till 12 000 ton flytgödsel varje år. Vilket i sin 
tur ger en osäker kalkyl på ekonomin som är beroende av mängden substrat. Rapporten 
visar att anläggningen är beroende av att ha 13 000 ton flytgödsel för att det ska vara 
lönsamt.  
 
Ingen beräkning på restvärdet av anläggningen är gjord på grund av osäkert hur lång 
livslängd olika komponenter har i anläggningen. Livslängden på rötkammaren uppskattas till 
30 år. Livslängden för förbränningsmotor, fläktar och pumpar antas vara betydligt kortare, 
dock är de mycket billigare än en rötkammare. Ingen stor kostnad för att byta ut dessa 
tidigare nämnda komponenter.  
 
Räntan för anläggningen är antagen till 5 %, den kan dock variera lite. Amorteringen är 
beräknad på att hela anläggningen skall vara betald på 10 år, det vill säga efter 10 år ser 
ekonomikalkylen annorlunda ut. Då är alla stora kostnader betalda och anläggningen går 
med vinst. 
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10. Slutsatser 
 
Slutsatserna från detta projekt sammanfattas i punktform nedan som är uppdelat i slutsatser 
för kommunal- respektive gårdsbaserad anläggning. 
 
 

10.1. Kommunal anläggning, Övertorneå kommun 
 

• Kompost är inte lämpligt att röta i en våtrötningsanläggning på grund av för mycket 

skräp, processen får för mycket driftstörningar och alldeles för små mängder kompost 

för att det skall vara lönsamt att röta.  

 

• Kompost är dock möjligt att röta med hjälp av torrötning, då det inte finns rörliga delar 

i denna process. Driften är mycket säkrare i en torrötningsanläggning.  

 

• Förbränningsmotor som valts är en konverterad Chevrolet Vortec v8 ottomotor med 

eleffekt på 55 kW. Den är billig, lämplig storlek effektmässigt, bra verkningsgrad. 

Möjligt att ha två stycken i bruk ifall det utvinns mer biogas i framtiden. 

 

• Ekonomin ser inte bra ut om man inte tar hänsyn till deponiavgifterna, finns ingen 

lönsamhet med den lilla mängd substrat som finns. Dock med besparing inräknad på 

deponi- och transportkostnader får man kalkylen att gå ihop med en tidsperiod på 10 

år och ränta på 2 %. 

 

• Rekommenderar inte att kommunen gör en anläggning baserad på våtrötning på det 

substrat som finns idag, för substratet måste först spädas ut för att kunna pumpas. 

Eventuellt att det fungerar i framtiden med en gemensam anläggning med närliggande 

kommuner som Pajala, Kalix, Överkalix, Haparanda, Ylitornio, Kolari och Pello. Alla 

dessa kommuner ligger inom en radie på cirka 10 mil till Övertorneå.  

 

• Rekommenderar att kommunen tittar på alternativ för torrötning, på grund av att 

substratet kommunen har lämpar sig bättre för torrötning.  
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10.2. Gårdsbaserad anläggning, Polcirkelgården 
 

• Rötkammare gällande Polcirkelgården. Den bör vara 1 000 kubikmeter på grund av att 

den ska klara av att röta 12 000 ton flytgödsel per år. Eventuellt större om gödsel från 

andra lantbruk tas till vara på och rötas i denna anläggning. 

 

• Ekonomin är beräknad på en paybacktid på 10 år och ränta på 5 % som resulterar i att 

anläggningen går med förlust. Dock är intäkter endast beräknade på besparing på el 

och metanreduceringsstödet. Ifall anläggningen skulle ha 13 000 ton flytgödsel istället 

för 10 000-12 000 ton skulle ekonomin gå break-even. Ett eventuellt tillskott skulle 

kunna vara att en del av konstgödsel går att ersätta med biogödsel och att någon köper 

överskottsvärmen. 

 

• Förbränningsmotor som valts är en konverterad Chevrolet Vortec v8 ottomotor med 

eleffekt på 55 kW. Den är billig, lämplig storlek effektmässigt, bra verkningsgrad. 

Möjligt att ha två stycken i bruk ifall det utvinns mer biogas i framtiden. 

 

• Detta arbete visar att Polcirkelgården bör investera i en biogasanläggning, framförallt  

om mängden flytgödsel ökar till 13 000 ton per år. Dock har anläggningen en längre 

livslängd än 10 år. Det vill säga att efter 10 år är de stora kostnaderna som amortering 

och ränta avbetalad, som ger en bättre lönsamhet.  
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