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Local production of biogas  
– What are the prerequisites in the community of Älvdalen? 
 
Lena Eriksson 
 
Abstract 
 
To decrease the climate impact and the use of fossil fuels in the society we have to change our 
way of living so it becomes more sustainable and ecofriendly. Production of biogas can in 
different ways contribute to this change since it is a biological waste treatment method that 
takes advantage of the energy in the organic material, the substrate. The purpose with this 
thesis has been to study the prerequisites in the community of Älvdalen for local production 
of biogas. Data have mainly been collected from literature and from Nodava AB, the water 
and waste company of the community. The substrates in this study consist of food waste, 
manure, wastewater sludge and slaughter waste from fish. The manure represents the largest 
part with respect to the biogas potential. The results include a presentation for how much the 
calculated biogas potential corresponds in heating households, production of electricity and 
how many cars that can be filled up with upgraded gas per year. The result in the study show 
there are conditions for local production of biogas within the community of Älvdalen. 
Calculations show that there are possibilities to produce energy corresponding totally  
2,5 GWh from substrate occurring locally in the community. 
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Ordförklaring 
 
Avfall Sverige En expertorganisation inom avfallshantering och återvinning. 
 
Avfall Web Avfall Sveriges statistiksystem på internet dit kommuner och 

kommunala VA-bolag lämnar uppgifter om bland annat slam- och 
avfallsmängder. 

 
Biogödsel  Rötrest från biogasanläggningar som rötar relativt rena avfall 

såsom gödsel, källsorterat matavfall, avfall från 
livsmedelsindustrin, lantbruksgrödor, m.m. 

 
Gasutbyte Anger hur mycket biogas i normalkubikmeter som bildats per 

viktenhet organiskt substrat som matats in i biogasprocessen. 
 
Generationstid Generationstid är tiden från att en cell befinner sig i en viss fas i 

cellcykeln tills att cellen återkommer till denna fas. Denna tid är 
inte densamma som fördubblingstid på grund av att alla celler inte 
delar sig och att celler dör. 

 
Hygienisering  Hygienisering är värmebehandling/pastörisering i syfte att 

reducera antalet sjukdomsalstrande organismer i substratet. 
Substratet värms vanligen upp till 70 °C i en timme inför rötning. 

 
Kraftvärme Den spillvärme som bildas i samband med elproduktion. 
 
LBG Liquified Bio Gas, biogas som kylts ner och kondenserats. 

Flytande biogas har en volym som är 600 gånger mindre än 
gasformig biogas.   
 

Metanpotential Mängd metan i normalvolym som potentiellt enligt teoretiska 
beräkningar eller enligt utrötningsförsök kan bildas per viktenhet 
organiskt material vid rötning. Uttrycks t ex som N-ml/gram VS 
eller N-m3/ton VS. 

 
Nodava AB Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB, ett bolag som samägs av 

Mora, Orsa och Älvdalens respektive kommunala VA- bolag. 
Nodava AB har driftansvaret för kommunernas vatten-, avlopps-, 
och avfallsverksamheter. Älvdalens kommunala bolag som äger en 
del i Nodava AB heter Älvdalens Vatten och Avfall AB. 

 
Nm³ Normal-kubikmeter Gasvolymen vid normaltillstånd uttryckt i kubikmeter. 

Normaltillstånd innebär temperatur 0 °C och 1 atm tryck. 
 

Perkolationsvätska Vätska som ska infiltreras i en rötningsbädd. 
 
Rötrest   Den fasta, flytande eller slamformiga produkt som bildas efter 

rötning och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, 
näringsämnen och mikroorganismer (biomassa). 
 

Substrat  Organiskt material som ska rötas. 
 
TS  Torrsubstans, dvs. den mängd torrt material som återstår efter 

torkning av materialet (24 h i 150°C) 
 
Uppehållstid  Den tid substratet befinner sig i rötningsprocessen. 

 
 



 
Uppgradering Rening av biogas för att den ska kunna användas som fordonsgas. 
 
Utrötningsgrad Beskriver hur stor andel av det organiska råmaterialet som 

omsatts till biogas under en bestämd tid. Denna term används 
bland annat vid uppskattning av hur länge det är effektivt att röta 
ett visst material. 

  
VS  Volatile Solids, är ett närmevärde på provets innehåll av organiskt 

material och den del av torrsubstansen som kan rötas till biogas. 
VS fås genom att ett torkat prov (24 h vid 105°C) bränns under 2 h 
i 550°C. VS kallas ibland även glödgningsförlust. 

 
Värmevärde Anger hur mycket energi (värme) som uppstår vid fullständig 

förbränning av en viss mängd (massa eller annan fysisk enhet) av 
olika bränslen 
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1 Inledning 
För att minska klimatpåverkan och användning av fossila bränslen i dagens samhälle är vi 
tvungna att ändra vårt levnadssätt så att det blir mer hållbart, långsiktigt och miljövänligt. 
Biogasproduktion utgör en biologisk behandlingsmetod med möjlighet att ta tillvara på den 
energi som finns i det material som rötas, dvs som bryts ner i processen. En sådan 
behandling ligger bland annat i linje med Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö” och den 
nationella avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshållning” (Naturvårdsverket 2012b). 
Ett av målen i den nationella avfallsplanen, ”Återvinning av växtnäring och energi från 
matavfall”, syftar till att senast år 2018 sortera ut och behandla minst 50 % av matavfallet 
från hushåll, storkök, butiker och restauranger biologiskt så att växtnäring tas tillvara, varav 
minst 40 % ska behandlas så att även energi tas tillvara.  
 
Älvdalens kommun ligger i norra Dalarna. Det organiska avfall som uppkommer inom 
kommunen och som omfattas av det kommunala avfallsansvaret skickas idag till Forsbacka 
utanför Gävle för central kompostering. Det innebär att hushållsavfallet transporteras mellan 
200-340 km, enkel resa, beroende på var i kommunen avfallet samlas in. Undantaget är den 
del av mat- och trädgårdsavfall som hemkomposteras.  Älvdalens kommun förordar i sin 
kommunala avfallsplan att det organiska avfallet ska behandlas biologiskt med 
energiutvinning. Biogasproduktion är idag den enda behandlingsmetod som uppfyller dessa 
krav (Avfall Sverige 2011).  
 
Biogas innehåller vanligen en stor del energirik metangas CH4 som kan användas till 
exempelvis uppvärmning, elproduktion eller fordonsgas. Biogasens metan utgör en förnybar 
energikälla eftersom kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits 
in i växter via fotosyntesen. Den koldioxid som bildas när biogasen förbränns bidrar därför 
inte till växthuseffekten (Biogasportalen 2013a). Det som blir kvar av det organiska 
materialet efter rötningen kallas rötrest, rötslam eller biogödsel. Benämningen är kopplad till 
det material, dvs den substrattyp, som rötats. Förutom att en del kol har försvunnit i gasform 
innehåller rötresten i stort sett de ämnen som fanns i substratet innan rötningen. Rötningen 
bidrar oftast till att näringsämnena dessutom blir lättare för växterna att ta upp vilket gör 
rötresten till ett ypperligt gödselmedel. Detta så länge substratet inte innehåller för mycket av 
skadliga föroreningar som kan följa med till åkermark och påverka människors och djurs 
hälsa eller miljön. För att förhindra detta finns möjlighet att kvalitetscertifiera rötresten.  
 
Idag finns drygt 240 biogasanläggningar i Sverige. Huvuddelen av dessa är placerade i 
Sveriges södra och östra delar, främst i storstadsområdena. Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland står för drygt 50 % av landets biogasproduktion. Fordonsgas produceras vid 53 av 
Sveriges biogasanläggningar och antalet publika gastankställen uppgår till 140 stycken. 
Därutöver finns det drygt 50 gastankställen för tunga fordon (Energimyndigheten 2013). 
Inom Dalarnas län finns för närvarande (år 2014) tolv biogasanläggningar, tankställen för 
fordonsgas och saknas dock helt (Biogasportalen 2014). Den nordligaste biogasanläggningen 
inom länet finns i Rättviks kommun, där rötas avloppsslam till biogas. Utredningar har 
genomförts angående möjligheter till en eventuell storskalig biogasanläggning inom 
Siljansregionen i norra Dalarna. En studie (Johansson 2012) som granskade de tidigare 
genomförda utredningarna rekommenderade att istället för en storskalig anläggning inom 
regionen satsa på mindre lokala anläggningar. 
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1.1 Syfte och målsättning 
Syftet med studien är att sammanställa kunskap om biogasproduktion och utifrån denna 
undersöka vilka förutsättningar det finns att bedriva lokal produktion av biogas i Älvdalens 
kommun genom att besvara följande frågeställningar: 
 

1. Vilka olika typer och mängder av organiskt material, som skulle kunna användas för 
lokal produktion av biogas, finns att tillgå inom Älvdalens kommun i snitt per år?  

 
2. Hur mycket energi i form av biogas skulle det inventerade substratet totalt kunna 

generera i Älvdalens kommun? 
 

3. Vilken typ av biogasanläggning, alternativt vilka typer av biogasanläggningar, skulle 
kunna vara lämpliga både utifrån tillgång till substrat och med avseende på 
anläggningens/-arnas möjliga placering?  

 
4. Hur skulle den producerade biogasen kunna användas lokalt? 

1.2 Avgränsning 
För att kunna besvara frågeställningarna angående vilka förutsättningar det finns för lokal 
biogasproduktion i Älvdalens kommun fördjupar sig examensarbetet i att undersöka vilka 
sorter och mängder av råvaror, substrat, som kan finnas tillgängliga för biogasproduktion på 
årsbasis inom kommunen. Studien omfattar dock inte substratmängdernas tillgång och 
variation under året.  
 
Substrattyperna som ingår i denna studie har begränsats till matavfall, avloppsslam, gödsel 
samt fiskrens från fiskanläggning. Det finns dock ytterligare organiska materialtyper inom 
kommunen som skulle kunna användas vid lokal biogasproduktion, som exempelvis 
trädgårdsavfall, kasserat foderensilage och slaktavfall från ren och vilt. 
 
Studien av hur den beräknade metanpotentialen kan användas har begränsats till en 
beräkning av hur mycket värme, kraftvärme och el, respektive fordonsgas som skulle kunna 
framställas ur den inventerade substratmängden. Studien omfattar inte hantering av rötrest 
mer än med avseende på rötrestanvändningens betydelse för möjligheten till samrötning av 
olika substrat. 
 
Trots att investeringskostnader, driftskostnader samt inkomster från försäljning av gas och 
rötrest har stor betydelse för bolag eller kommuner vid investering i en biogasanläggning har 
det inte funnits utrymme i detta examensarbete att inkludera ekonomiska kalkyler. Underlag 
och modeller för beräkningar av kostnader och intäkter för mindre biogasanläggningar finns 
exempelvis i ”Biogas på gården – en introduktion” och ”Affärsutveckling för gårdsbaserad 
biogas” som tagits fram av LRF och som är en form av handböcker för småskalig 
biogasproduktion.  
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2 Metod 
Insamling av fakta och data har i huvudsak skett genom följande metoder; litteraturstudie, 
enkätundersökning, personliga kontakter och Avfall Web. Därutöver har kunskap om 
substrat och biogasproduktion även inhämtats från seminarier och studiebesök. Förutom 
bakgrundskunskaper har insamlade uppgifter utgjort underlag för teoretiska beräkningar av 
bland annat substratmängder, metanpotential och energiinnehåll. 

2.1 Litteraturstudier, seminarier och studiebesök 
För att kunna besvara frågeställningarna har studier av aktuell forskning och litteratur 
genomförts angående biogasprocessen och de faktorer som är nödvändiga för att den ska 
fungera. Därutöver har litteraturstudier och seminarier gett svar på vilka typer av organiskt 
material som är möjliga att röta och deras teoretiska biogaspotential samt biogasens och 
rötrestens egenskaper och användningsmöjligheter. Litteraturstudie har skett av såväl tryckt 
material som av digitala källor. Sökorden har bland annat utgjorts av biogas, substrat, 
rötning och uppgradering. 
 
Deltagande i seminarier och studiebesök har genomförts för att få en nulägesanalys av 
biogasproduktionen regionalt men även för att inhämta information om substrat, olika typer 
av biogasanläggningar och rötningstekniker.  

 
Seminariet om rötning av hästgödsel gav information om regional biogasverksamhet och 
exempel på lämpliga biogasanläggningar för rötning av olika typer av organiska material med 
fokus på gödsel. Seminariet anordnades i februari 2012 på Rommehed i Borlänge av LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund. 
  
Det seminarium som genomfördes i september 2012 anordnades av Biogas Mitt och tog upp 
behovet av etablering av biogas som fordonsgas i Dalarna och Gävleborg samt ekonomiska 
aspekter och ägarformer vid uppförande av biogasanläggningar. 

 
Studiebesöket vid Kungsängens biogasanläggning i Uppsala i september 2011 bidrog till 
kunskap om hur biogasanläggningar fungerar i praktiken. Vid Kungsängens 
biogasanläggning utvinns biogas dels ifrån avloppsslam vid avloppsreningsverket och dels 
vid i en samrötningsanläggning vid lantbruksskolan. 

2.2 Datainsamling 
I syfte att kartlägga faktiska mängder rötbara avfall som uppkommer vid 
livsmedelsverksamheter inom kommunen planerades en kvantitativ enkätundersökning. 
Enkäten skickades ut till 80 st. livsmedelsanläggningar inom kommunen. Enkäten finns 
redovisad i bilaga 1. För att ta reda på gödselmängd utifrån antalet gödselproducerande djur 
inom kommunen har jordbruksverket, länsstyrelsen i Dalarnas län samt olika 
hästavelsföreningar kontaktats. Uppgifter om slammängder, matavfallsmängder och 
slaktavfallsmängder har inhämtats från verksamhetsutövare inom Älvdalens kommun. Från 
Avfall Web har uppgifter om uppkomna mängder matavfall från hushåll respektive mängder 
avloppsslam inom Älvdalens kommun inhämtats. Avfall Web är Avfall Sveriges 
statistiksystem på internet dit kommuner och kommunala VA-bolag lämnar uppgifter om 
bland annat slam- och avfallsmängder. 

 
3 

 



2.3 Beräkningar 
Substratmängder som inte inhämtats från verksamhetsutövare har beräknats med hjälp av 
uppgifter från myndigheter samt schablonvärden som återfunnits i studerad litteratur. 
Beräkningar har även gjorts för att ta fram substrattypernas totala metanpotential och 
energipotential. Beräkningarna har därutöver utförts i samband med redovisning av hur den 
framräknade biogasmängden skulle kunna användas. Resultatet från beräkningarna 
redovisas vanligen i tabellform i rapporten. Hur beräkningarna har genomförts redovisas i 
bilaga 2. 
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3 Bakgrund  
Biogas bildas genom att organiskt material bryts ner av olika mikroorganismer vid syrefria, 
anaeroba, förhållanden. Nedbrytningsprocessen, som kallas rötning, är en naturlig process 
som förekommer i miljöer runt om i världen där det inte finns tillgång till syre som 
exempelvis myrmarker och sjösediment, men även i magen hos idisslande djur (Jarvis och 
Schnürer 2009). Framställning av biogas från organiskt material i en biogasanläggning 
fungerar på samma sätt som vid den naturliga nedbrytningen. Den främsta skillnaden är att 
det i en anläggning finns möjlighet att kontrollera och optimera processen (Andersson 2011).  
 
Biogas utgörs främst av metan (CH4) och koldioxid (CO2). Därutöver kväve (N2), syre (O2) 
samt mindre mängder svavelväte (H2S) och ammoniak (NH3), se tabell 1. Metanhalten i 
biogas ligger vanligen runt 65 % (Landersjö 2000). Norén och Thunell (2001) anger att 
metanhalten kan variera mellan cirka 50-75 % medan Christensson et al. (2009) anger att 
metanhalten kan variera mellan 55-80 %. Gasens sammansättning varierar med det material 
som rötas, den processteknik som används och med det sätt som gasen samlas in på (Persson 
2003).  Biogas kan ha olika benämningar beroende på ursprunget. Den kallas sumpgas när 
den kommer från våtmarker, deponigas då den uppkommer på deponier eller rötgas vid 
produktion i biogasanläggningar. Naturgas är den form av biogas som likt råolja är ett fossilt 
bränsle som bildas när växter som brutits ner lagras in i berggrunden. 
 
Tabell 1. Biogassammansättning i jämförelse med deponigas och naturgas enligt  
Patterson et al. (2012)                                              

Analyserad parameter Biogas Deponigas Naturgas (dansk) 
 

Metan (CH4)   60-70 vol-% 35-65 vol-% 89 vol-% 
 

Andra kolväten  0 vol-% 0 vol-% 9,4 vol-% 
 

Koldioxid (CO2)   30-40 vol-% 15-50 vol-% 0,67 vol-% 
 

Kväve (N2)  0-1 vol-% 0-1 vol-% 0,28 vol-% 
 

Syre (O2)  0-0,5 vol-% Spår  0 vol-% 
 

Väte (H2)  0 vol-% -3 vol-% 0 vol-% 
 

Svavelväte (H2S) 0-4000 ppm 0-100 ppm 2,9 ppm 
 

Ammoniak (NH3)  0-100 ppm 0-5ppm 0 ppm 
 
Utöver de i tabell 1 redovisade komponenterna innehåller biogas även mer eller mindre 
vattenånga, beroende på rötningstemperaturen (Christensson et al. 2009). 

3.1 Biogasprocessen 
I biogasprocessen är det kolet i det organiska materialet som används när biogasens metan 
(CH4) och koldioxid (CO2) bildas. Vätet i metanmolekylen kommer från den vätgas som 
bildas under biogasprocessen (Borggren 2007). Produktionen av metan och koldioxid sker 
genom en mängd olika kemiska reaktioner, där en stor variation av mikroorganismer är 
aktiva. När mikroorganismerna bryter ner substratet bildas nya celler, men också olika typer 
av avfallsprodukter. De avfallsprodukter som utsöndras av en viss organism kan vanligtvis 
inte användas vidare av densamma. Istället fungerar avfallsprodukterna ofta som substrat för 
en annan mikroorganism. Detta samarbete är utmärkande för biogasprocessen (Jarvis och 
Schnürer 2009).  Nedbrytningen i biogasprocessen delas vanligen upp i fyra huvudsakliga 
steg, hydrolys, syrabildning/fermentation, anaerob oxidation/ättiksyrabildning och 
metanbildning, se figur 1. De olika stegen förklaras mer ingående i avsnitten 3.1.1-3.1.4. 
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Figur 1. Biogasprocessens olika steg (bildidé från Bioenergiportalen 2012). 

3.1.1 Hydrolys 
Hydrolys betyder klyvning (lysis) med vatten (hydro) och innebär att en molekyl klyvs i två 
delar efter att en vattenmolekyl har lagts till (Wikipedia 2013a). I biogasprocessen innebär 
hydrolyssteget att stora organiska molekyler i exempelvis socker, stärkelse, fetter och 
proteiner bryts ner, spjälkas, till mindre ämnen som enkla sockerarter, fettsyror, aminosyror 
och glycerol (BioBio 2013). Detta första steg har en avgörande betydelse för 
biogasproduktionen eftersom de stora organiska molekylerna annars inte kan tas upp av 
mikroorganismerna för att användas som näringskälla då de är för stora för att kunna tas in i 

 

Organiskt material 
(långa kolkedjor i proteiner, kolhydrater, fetter etc) 

 

Lösliga organiska föreningar 
(kortare kolkedjor som aminosyror, socker etc) 

 

Mellanprodukter 
(fettsyror, alkoholer etc) 

 

HYDROLYS 
 

 

SYRABILDNING/FERMENTATION 
 

 

ANAEROB OXIDATION/ÄTTIKSYRABILDNING 
 
 

 
 

 Vätgas + koldioxid 
 

 

Ättiksyra 
 
 

 

METANBILDNING 
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(metan, koldioxid m.m.) 
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cellen. Vissa typer av mikroorganismer kan utsöndra olika sorters enzymer för att genomföra 
sönderdelningen. Enzymerna kan då ”klippa” upp de stora molekylerna till mindre delar som 
sedan mikroorganismen kan ta in i cellen och använda som energi- och näringskälla (Jarvis 
och Schnürer 2009). Hydrolysen sker utanför mikroorganismens celler (Agrigas 2002). 
Hydrolysen är vanligen relativt långsam och kan vara den del i biogasprocessen som är 
begränsande. Ju mer lösligt substratet är, desto snabbare kan hydrolysen ske. 
Hydrolyshastigheten ökar också med andelen tillgänglig yta hos det organiska material som 
ska brytas ner. Temperaturen är en annan viktig faktor under hydrolysen då den påverkar 
mikroorganismernas tillväxt och därmed även produktionen av enzymer (Borggren 2007).  

3.1.2 Jäsning – syrabildning (fermentation) 
Under detta steg omvandlas produkterna från hydrolysen främst till olika organiska syror, 
alkoholer, ammoniak, ketoner, acetat, koldioxid och vätgas. Vid jäsning av kolhydrater bildas 
oftast acetat.  När vissa typer av avloppsvatten rötas förekommer det även att acetat och 
vätgas bildas direkt från substratet utan hydrolyssteget (Borggren 2007). På samma sätt som 
i hydrolyssteget består fermentationssteget av flera olika reaktioner. Exakt vilka reaktioner 
som sker beror dels på vilka organismer som finns närvarande och dels på vilket substrat som 
behandlas i processen. Många av de mikroorganismer som är aktiva under fermentationen är 
desamma som utför hydrolysreaktionerna i det första steget men även andra organismer 
inom andra släkten är aktiva.  

 
I fermentationssteget är det fler organismer aktiva än i de andra stegen i biogasprocessen. De 
mikroorganismer, fermenterande och syrabildande, som är aktiva under detta 
nedbrytningssteg klarar oftast av att leva i relativt sura miljöer, ner till pH 5,0 (Jarvis och 
Schnürer 2009). Den mesta av produktionen av flyktiga fettsyror sker under den första dagen 
då substratet kommit in i den syrefria processen. Eftersom fettsyrorna är mellanprodukter i 
nedbrytningsprocessen kan de användas som en tidigare indikator än pH på störningar i 
processen. Exempelvis anrikas fettsyrorna vid överbelastning (Borggren 2007).  

3.1.3 Anaerob oxidation (ättiksyrabildning)  
Vid anaeob oxidation omvandlas fettsyror och alkoholer från det fermenterande/ 
syrabildande steget till acetat, vätgas (H2) och koldioxid. Omvandlingen sker genom många 
olika typer av reaktioner och med hjälp av acetatbildande bakterier (Jarvis och Schnürer 
2009, Borggren 2007). Denna grupp av bakterier kräver låg koncentration av vätgas för att 
omvandla fettsyror. Om vätgasnivåerna blir för höga reduceras istället bildningen av acetat 
och det organiska materialet omvandlas då till propionsyra, smörsyra och etanol istället för 
metanol (Borggren 2007). Detta steg är starkt sammankopplat med det sista steget där 
metanbildningen sker. Orsaken är att vätgasen som bildas under den anaeroba oxidationen 
hela tiden måste konsumeras av metanbildare för att vätgaskoncentrationen ska hållas på en 
tillräckligt låg nivå för att processteget ska kunna fortsätta (BioBio 2013, Jarvis och Schnürer 
2009). 

3.1.4 Metanbildning 
I det sista steget bildas metangasen. De metanbildande mikroorganismerna, metanogenerna, 
växer väldigt sakta (Borggren 2007).   På grund av den långsamma tillväxten blir 
metanbildningssteget ofta det hastighetsbegränsande steget i en biogasprocess (Jarvis och 
Schnürer 2009). Generationstiden sträcker sig från 3 dagar, vid 35 °C, och upp till 50 dagar 
vid 10°C. Fördubblingstiden för metanogenerna uppgår däremot till 1-12 dagar. De 
metanbildande mikroorganismerna kan delas in i två undergrupper, hydrogenotrofa 
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respektive acetotrofa metanogener. De hydrogenotrofa använder väte vid bildandet av metan. 
Därför är dessa metanogener väldigt viktiga i nedbrytningsprocessen eftersom de håller 
vätgaskoncentrationen nere i det anaeroba oxidationssteget. Förutom vätgas bildas även 
acetat i det anaeroba oxidationssteget. Acetat omvandlas till metan och koldioxid med hjälp 
av de acetotrofa metanogenerna. Förutom metanogenerna används acetat och vätgas även av 
sulfatreducerande bakterier. Vid höga acetatförhållanden kan dessa bakterier konkurrera ut 
metanogenerna, vilket ger sulfatreduktion istället för metanproduktion (Borggren 2007).  
Metanogenerna tillhör gruppen arkéer (Wikipedia 2013b) vilket innebär att de är väldigt 
känsliga och lättstörda vid ogynnsamma förhållanden. Metanbildarna tål inget syre alls och 
dör om de kommer i kontakt med luft. De flesta metanbildare trivs bäst vid neutrala pH-
värden, men är ändå aktiva utanför detta område. Det finns exempel på metanbildare som 
växer ända ner till pH 4,7 (Jarvis och Schnürer 2009). 

3.2 Substratets sammansättning och egenskaper 
För att en biogasprocess ska fungera effektivt måste mikroorganismerna i de olika stegen ha 
en optimal livsmiljö. Organismerna som bryter ner substratet till metan trivs bäst om 
temperaturen ligger på en jämn nivå, om miljön är neutral (pH strax över 7) och framförallt 
helt syrefri. Biogasprocessens utbyte och stabilitet påverkas därutöver i hög grad av 
substratets karaktär och sammansättning. Substratet bör ha ett gynnsamt förhållande mellan 
kol (C) och kväve (N), uppfylla mikroorganismernas näringskrav och även innehålla för 
mikroorganismer viktiga spårämnen och vitaminer (Jarvis och Schnürer 2009).  
 
Förhållandet i substratet mellan kol och kväve, den så kallade C/N-kvoten, som anses 
fungera i en biogasprocess varierar i litteraturen mellan 10-30. Optimum ligger någonstans 
mellan 15 och 25. Kolkvävekvoten för olika typer av substrat framgår av tabell 2. Kvoten kan 
variera något beroende på ursprung av ett visst material (Jarvis och Schnürer 2009). Ett 
överskott på kväve (kvot under 10-15) kan orsaka att ammonium ackumuleras, vilket kan 
utgöra ett gift för mikroorganismerna. Vid underskott på kväve (kvot över 30) tar det längre 
tid att bryta ner materialet (Carlsson och Uldal 2009).  

 
Tabell 2. C/N-kvoten hos några olika material som kan användas som substrat 
för biogasproduktion (Jarvis och Schnürer 2009) 
Material C/N-kvot 
Nötgödsel-flyt  6-20 
Svingödsel-flyt 5 
Halm  50-150 
Gräs  12-26 
Spannmål  16-40 
Frukt och grönsaker 7-35 
Blandat matavfall  15-32 
Slakteriavfall – mag/tarm 22-37 
 

 
Substratet kan också vara begränsande i andra avseenden än på kol eller kväve, bland annat 
vid lågt innehåll av andra ämnen som är viktiga för mikroorganismerna, som exempelvis 
fosfor, vitaminer eller spårämnen. Detta kan då påverka processen i större utsträckning än 
C/N-kvoten (Jarvis och Schnürer 2009). Substratets sammansättning och struktur har också 
betydelse för biogasprocessen. Nedbrytningen tar lång tid för material som innehåller en stor 
andel cellulosa, som exempelvis vallgrödor, halm och gödsel. Om materialet även innehåller 
lignin försvåras nedbrytningen ytterligare. Däremot bryts stärkelse och protein ned snabbt, 
medan fett kan variera i nedbrytningshastighet (Carlsson och Uldal 2009).  

 
8 

 



Generellt sett ger samrötning av olika material ofta ett högre metanutbyte. Det vill säga den 
producerade mängden metan per inmatad mängd organiskt material ökar jämfört med om 
varje råvara rötas var för sig (Nordberg och Nordberg 2007). En förklaring är att ett blandat 
material har större förutsättning att innehålla alla de komponenter som är viktiga för 
mikroorganismernas tillväxt. En blandning kan till exempel ge bättre tillgång på spårämnen 
eller en mer optimal C/N-kvot. Dessutom, om substratet är komplext och inte alltför ensidigt, 
gynnas tillväxten av flera olika typer av mikroorganismer i rötkammaren. Ett varierat 
substrat är alltså önskvärt då det förbättrar förutsättningen för en stabil och robust process. 
Om mikroorganismerna redan från början har fått utvecklas under nedbrytning av många 
olika typer av organiska material klarar processen fortsatt också en högre variation i substrat-
sammansättning över tiden (Jarvis och Schnürer 2009). Slutligen kan också samrötningen 
förbättra de tekniska förutsättningarna, till exempel genom att bättre pumpbarhet och 
omrörningsmöjligheter (Nordberg et al. 2007). 

3.2.1 Förbehandling och hygienisering av substrat 
För att mottagningssystem, pumpning och omrörning i biogasprocessen ska fungera optimalt 
behöver många substrat förbehandlas på något sätt (Avfall Sverige 2009). Förbehandling 
innebär ofta någon form av frånskiljning, finfördelning eller förlagring (Christensson et al., 
2009). Det innebär även att torra material kan behöva blötas upp, medan alltför vattenrika 
substrat, som till exempel avloppsvatten och slam från reningsverk, måste avvattnas för att 
inte ta alltför stor plats i rötkammaren (Naturvårdsverket 2012a). Avvattning innebär också 
att koncentrationen av materialets organiska innehåll ökar (Jarvis och Schnürer 2009). 
Ibland behöver det organiska materialet sönderdelas, d.v.s. minskas i partikelstorlek. 
Partiklarna i ett grovkornigt material blir vid finfördelning mindre i storleken, men fler till 
antalet. Detta innebär i sin tur en större angreppsyta för mikroorganismerna och materialet 
kan därmed oftast brytas ner snabbare (Martins 2009). Sönderdelning är också en typ av 
förbehandling som ofta tillämpas inför rötning av exempelvis matavfall, som inte sällan har 
en mängd olika strukturer i sitt innehåll. Ett mer finfördelat och homogent material gör att 
behandlingstiden i rötkammaren kan kortas ner, och mer biogas kan utvinnas per inmatad 
mängd substrat. Sönderdelning kan ske med hjälp av kvarnar och skärande skruvar eller 
genom att substratet mals, krossas eller hackas (Naturvårdsverket 2012a). Förbehandling 
kan också innebära att metall, plast, förpackningar och annat som kan påverka 
biogasprocessen negativt avlägsnas. Ensilering av grödor och liknande substrat kan också 
utgöra en form av förbehandling då ensileringen bidrar till att substratets beståndsdelar blir 
mer lättillgängligt för mikroorganismerna i biogasprocessen (Martins 2009).  
 
Ett alternativ till förbehandling vid biogasanläggningen är att förbehandla substratet redan 
vid källan, som till exempel avfallskvarnar och urinseparering i avloppsanläggningar. En 
sådan hantering minskar behov av lagringsutrymme vid källan, medför färre transporter och 
innebär att rötningen kan ske vid en enklare utformning av biogasanläggning då 
förbehandlingsstegen kan minskas eller uteslutas. Vid förbehandling i satsvisa 
torrötningssystem kan det vara en fördel om substratet inte sönderdelas i alltför hög grad. 
Materialstrukturen i substratet underlättar cirkulationen och genomströmningen av 
perkolationsvätska. En minskad partikelstorlek innebär att substratet inte blir lika poröst 
vilket medför svårigheter såväl för vätska att tränga ner i materialet som för gasen att ta sig 
upp genom det (Nordberg och Nordberg 2007). 

 
Vissa substrat måste genomgå ett hygieniseringssteg för att få användas vid 
biogasproduktion. Syftet med hygieniseringen av substrat är att minska antalet 
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sjukdomsframkallande mikroorganismer, patogener, för att det inte ska innebära någon risk 
för människors hälsa, djur eller växter vid användning av rötresten eller biogödseln (Norin 
2007). Standardbehandlingen för hygienisering är 70 ºC under en timme (Vinnerås 2013). 
Tid och temperaturkrav kan dock variera, men för de flesta substrat är denna upphettning 
tillräcklig under förutsättning att partikelstorleken är högst 12 mm (Norin 2007). 

3.2.2 Substratets biogaspotential 
Ett substrats biogaspotential, det vill säga hur mycket biogas som skulle kunna produceras 
från en viss mängd av substratet, kan enligt Jarvis och Schnürer (2009) beräknas teoretiskt 
baserat på ett substrats kemiska sammansättning. Eftersom det är många faktorer som 
inverkar på den slutliga nedbrytningsgraden i biogasprocessen, och därmed också på 
mängden metangas som bildas, finns det flera anledningar till att det förekommer skillnader 
mellan teori och praktik: 

 

• Den energi som finns tillgänglig i substratet används inte enbart för bildning av 
metan, utan även för produktion av nya mikroorganismer (Jarvis och Schnürer 2009)  
  

• För kort uppehållstid i rötkammaren gör att svårnedbrytbara partiklar inte hinner 
brytas ner och användas för metanproduktion (Angelidaki och Sanders 2004) 
 

• En del av den organiska fraktionen kan vara svårtillgänglig för mikroorganismerna 
och bryts då inte ner i någon större omfattning, till exempel lignin och cellulosa 
(Carlsson och Uldal 2009) 
 

• Olika komponenter som exempelvis protein, som i teorin ger mycket gas, kan i för 
höga halter leda till en minskning av metanhalten på grund av ammoniakhämning av 
de metanbildande mikroorganismerna (Jarvis och Schnürer 2009) 

 

Genom experimentella försök i laboratorieskala, så kallade utrötningsförsök, är det möjligt 
att få en bättre uppfattning om ett visst substrats metanpotential. Carlsson och Uldal (2009) 
har gjort en sammanställning över gasutbytet från olika typer av substrat, se bilaga 3. I 
laboratorier är däremot de förhållanden som påverkar metanproduktionen oftast väl 
övervakade och substratet utgörs av små mängder som ofta är homogent och finfördelat 
vilket gör att metanproduktionen kan bli något högre än i en rötkammare (Berglund och 
Börjesson 2003). 

 
Hur mycket biogas som kan produceras av ett substrat i praktiken beror på flera olika 
omständigheter, en av dessa är uppehållstiden, det vill säga den tid det tar att byta ut allt 
material (hela volymen) i en biogasprocess (Carlsson och Uldal 2009). Uppehållstiden 
påverkas bland annat av substratets nedbrytbarhet och hur snabbt mikroorganismerna kan 
växa till (Björnsson 2010). Om uppehållstiden blir för kort finns det risk att 
mikroorganismerna inte hinner växa till i den takt som material tas ut ur processen (Carlsson 
och Uldal 2009). Vanligen ligger uppehållstiden på 10-25 dygn, men längre tid kan behövas 
(Jarvis och Schnürer 2009). De dominerande metanbildarna i en biogasprocess har ofta 
fördubblingstider på upp till 12 dygn. Det gör att uppehållstiden för materialet i 
rötkammaren sällan kan vara kortare än så (Carlsson och Uldal 2009). Ett substrat som 
innehåller mycket socker och stärkelse kan mikroorganismerna i allmänhet bryta ner på 
kortare tid (Jarvis och Schnürer 2009). Exempelvis kan potatismos brytas ned totalt på ett 
par dagar, medan hackad halm behöver över 100 dagar för att brytas ner helt (Björnsson 
2010).  
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3.2.3 Substrat som används för biogasproduktion inom Sverige 
Avloppsslam är det substrat som rötas i störst omfattning vid biogasanläggningar i Sverige 
enligt Energimyndigheten (2013), se tabell 3. Därefter följer gödsel och matavfall. Vid 
avloppsreningsverk rötas i huvudsak avloppsslam medan gödsel utgör det huvudsakliga 
substratet vid gårdsanläggningar.  Gödsel utgör även det vanligaste substratet vid 
samrötningsanläggningar enligt tabell 3, tätt följt av organiskt avfall från livsmedelsindustri 
samt matavfall.  
 
Tabell 3. Substrat till biogasproduktion i Sverige år 2012, ton våtvikt (Energimyndigheten 2013) 

 

Anläggningstyp 
 

Matavfall 
 

Avloppsslam 
 

Gödsel 
 

Livsmedels-
industri 

 

Slakteri inkl. 
verksamhetsslam 

 

Energi- 
grödor 

 

Övrigt 
   

  

   

Avloppsreningsverk 
 

59 310 
 

5 982 878 0 
 

60 675 
 

0 
 

0 
 

36 838 
 

Samrötnings-
anläggningar 

185 540 0 222 532 217 150 102 348 16 394 113 122 

 

Gårdsanläggningar 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

231 125 
 

 

2 925 
 

 

8 160 
 

 

5 476 
 

 

336 
 

TOTALT 
 

244 850 5 982 878 453 657 280 750 110 508 21 870 150 296 

3.3 Rötningstekniker  
I en biogasanläggning kan de olika nedbrytningsstegen (som beskrivs i avsnitt 3.1) ske 
antingen i en och samma tank, så kallad enstegsrötning (se avsnitt 3.3.5), eller i flera olika 
syrefria tankar, tvåstegsrötning (se avsnitt 3.3.6). Antalet och utformningen av tankarna, som 
även kallas rötkamrar eller reaktorer, varierar mellan olika typer av anläggningar men 
principen är ungefär densamma. En rötkammare kan bestå av exempelvis betong eller stål 
men det finns en mängd varianter gällande utformning (Jarvis och Schnürer 2009). 
Substratets karaktär kan påverka valet av rötningsteknik. Om substratet är av fastare 
material kan torrötningsteknik (se avsnitt 3.3.1) vara aktuell. Substratet kan också vara av 
flytande eller slamformig karaktär och då är ofta våtrötning (se avsnitt 3.3.2) att föredra. 
Rötningens effektivitet och stabilitet påverkas i stor utsträckning av vilken temperatur som 
råder i processen (se avsnitt 3.3.7). För att kunna reglera temperaturen i rötkammaren är den 
ofta utrustad med värmeslingor (Jarvis och Schnürer 2009) och någon form av isolering. 
Förutom minskning av energiåtgång vid uppvärmning vintertid underlättar även isoleringen 
att hålla temperaturen konstant under sommartid (Andersson 2011). Påfyllning av substrat i 
rötkammaren kan ske kontinuerligt (se avsnitt 3.3.4) eller satsvis (se avsnitt 3.3.3). Den 
rötrest som blir kvar efter rötningen kan tas ut genom pumpning, via bräddavlopp eller köras 
ut med traktor eller liknande beroende på om den är av flytande eller fastare slag (Jarvis och 
Schnürer 2009). Enligt Nordberg och Nordberg (2007) har följande faktorer stor betydelse 
vid val av lämplig rötningsteknik; 

 
- Substrattyp 
- Rötrestanvändning 
- Ekonomiska aspekter 
- Energibehov 
- Enkelhet och processäkerhet 
- Praktisk erfarenhet 
- Kommersiella och typgodkända koncept 
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3.3.1 Torrötning  
Med torrötning menas generellt rötning av substratblandningar där torrsubstansen (TS-
halten) ligger kring 20-35 viktprocent, vilket vanligen innebär stapelbara substrat (Jarlsvik 
och Tamm 2009). Vid torrötning i satsvisa system sker inlastning av nytt rötningsmaterial i 
varje rötkammare ca en gång per månad. Utlastning, blandning och inlastning vid torrötning 
tar ungefär 4 – 8 h per rötkammare, beroende på rötkammarstorlek och vilken typ av maskin 
som kan användas (Nordberg och Nordberg 2007). Torrötning på gårdsnivå innebär att 
gårdens befintliga traktorer, vagnar och liknande kan användas vid hanteringen av 
substratet. Satsvis torrötning kräver inte någon omfattande sönderdelning av substratet. 
Eventuella störande ämnen som jord, sand, sten, trä m.m. påverkar inte hantering och 
materialtransport på samma sätt som vid våtrötning. De relativt små vätskemängder som 
cirkuleras vid torrötning kräver mindre dimensioner på rör och pumpar och lägre elåtgång. 
Lagring och transport av material och rötrest blir också effektivare eftersom vattenhalten är 
mindre än vid våtrötning. Arbetsinsatsen för materialhantering under uppehållstiden i 
rötkammaren är låg (Nordberg och Nordberg 2007).  

3.3.2 Våtrötning 
Våtrötningstekniken har utvecklats under en betydligt längre tid jämfört med torrötning 
(Nordberg och Nordberg 2007). Utrustningen i befintliga biogasanläggningar i Sverige är 
vanligen utformad och dimensionerad för våtrötning, som innebär hantering och inmatning 
av substrat med ca 10 % eller lägre halt TS till rötkammaren. Torra substrat kan också rötas i 
en våt process om de blandas med våta substrat eller späds med vatten (Bioenergiportalen 
2014).  Vid våtrötning måste substratet finfördelas för att förbättra substratets 
pumpningsegenskaper, men även för att mikroorganismerna får en större angreppsyta. En 
större angreppsyta för mikroorganismerna medför en kortare nedbrytningstid och en kortare 
uppehållstid i rötkammaren. Detta innebär i sin tur anläggningskapaciteten blir högre. 
Våtrötning kräver en viss daglig insats om inte automatiseringen är hög (Nordberg och 
Nordberg 2007). 

3.3.3 Satsvis rötning  
Satsvis rötning innebär att allt material placeras i rötkammaren där det får ligga tills 
metanproduktionen har klingat av (Jarvis och Schnürer 2009). Nytt substrat tillsätts inte 
under tiden och ingen rötrest tas ut. När materialet är färdigrötat töms kammaren. Vid 
satsvis rötning får mikroorganismerna i processen god tid på sig att bryta ner det organiska 
materialet. En svårighet med satsvis rötning är att uppnå en hög och jämn genomrötning av 
allt material. Detta gäller främst material med hög TS (Jarvis och Schnürer 2009). Satsvis 
rötning innebär även att gasproduktionen blir ojämn (Borggren 2007). Detta kan lösas 
genom att flera tankar med satsvis rötning lastas i tur och ordning samt med jämna 
mellanrum, så kallad sekventiell rötning. Då uppnås totalt en jämnare gasproduktion. 
Sekventiell rötning innebär också en robustare gasproduktion eftersom störningar i en 
reaktor inte medför att nedbrytningen i övriga reaktorer avstannar (Nordberg och Nordberg 
2007). 

3.3.4 Kontinuerlig rötning 
Vid kontinuerlig rötning pumpas nytt material in i kammaren i ett jämnt flöde över dygnet. 
Det krävs då att substratet är vätskeformigt, vilket normalt innebär att TS-halten ligger under 
5 %. En variant av kontinuerlig rötning är så kallad semi-kontinuerlig rötning (Jarvis och 
Schnürer 2009) eller pluggflödesteknik (Borggren 2007). Det innebär att nytt substrat 
tillsätts regelbundet, mellan 1-8 tillfällen per dygn, istället för kontinuerligt. Denna variant 
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passar för slamliknande substrat med en TS-halt mellan 5 % och 15 %. Tekniken ger en 
jämnare gasproduktion än satsvis rötning, men utrötningsgraden minskar (Borggren 2007). 
En jämnare tillförsel av substrat kan göra det möjligt att öka den totala belastningen då 
risken minskar för att mikroorganismerna ska bli överbelastade, vilket kan ske efter en 
inmatning med av större mängd vid ett tillfälle (Jarvis och Schnürer 2009). Torrötning med 
kontinuerligt pluggflöde kräver högre sönderdelningsgrad än satsvis behandling. Substratet 
blandas i reaktorn med hjälp av exempelvis paddlar eller skovlar vilket medför att vätska får 
möjlighet att komma i kontakt med så stor del av partiklarnas ytor som möjligt (Borggren 
2007). 

3.3.5 Enstegsrötning  
Enstegsrötning är den vanligaste och enklaste rötningsmetoden (Blom et al. 2012). Vid 
enstegsrötning sker alla processteg i den mikrobiella nedbrytningskedjan samtidigt och i en 
och samma rötkammare (Jarvis och Schnürer 2009). 

3.3.6  Tvåstegsrötning 
Tvåstegsrötning innebär att råmaterialet förs in i en rötkammare där hydrolysen och 
syrabildningen (fermentationen) sker (Jarvis och Schnürer 2009). Pressvätska samlas upp 
från rötkammaren och leds därefter till en separat metanbildningskammare, ett så kallat 
anaerobt filter där metanbildande mikroorganismer koloniserar. Nedbrytning av organiskt 
material sker då både i rötkammaren och i det anaeroba filtret. Vätska från filtret får sedan 
sippra ner, perkolera, genom substratet och medför att materialet återfuktas med innehåll av 
metanbildande mikroorganismer, och det anaeroba filtret tillförs kontinuerligt med organiskt 
material som följer med vätskan. I samband med detta finns en risk för att vätskan sprids till 
kammarens väggar istället för på substratet. Vätskan rinner då direkt ner via golvet och 
tillbaka till uppsamlingstanken utan att sippra ner genom substratet. Det finns även en risk 
för att vätskan inte fördelas jämt över hela ytan och därmed inte sprids till hela 
substratmassan. Ojämn perkolation medför att vissa delar av substratmassan får en lägre 
nedbrytningsgrad (Nordberg och Nordberg 2007).  

3.3.7 Rötningstemperaturer  
Temperaturen är en mycket viktig faktor vid rötning. När syre är närvarande vid nedbrytning 
av organiskt material frisätts värme. Det är anledningen till att enluftad kompost värmer sig 
själv. I en syrefri biogasprocess frisätts enbart mycket små mängder energi i form av värme. 
Det mesta av den energi som frigörs vid cellandningen binds istället in i metanet, som i sin 
tur blir väldigt energirikt, medan själva processen inte värms upp nämnvärt (Jarvis och 
Schnürer 2009). I en rötningsanläggning är temperaturen oftast kontrollerad för att kunna 
optimera tillväxten av mikroorganismerna och temperaturen ligger vanligen mellan 30-35°C 
(Landersjö 2000). 

 
Biogas kan produceras vid följande temperaturintervaller (Jarvis och Schnürer 2009); 
• Psykrofil rötning, 4-25°C 
• Mesofil rötning, 25-40°C 
• Termofil rötning, 50-60°C 
• Hypertermofil rötning, > 65°C 

 
Vanligen sker rötningen i temperaturer som ligger runt 37°C, mesofil, respektive runt 55°C, 
termofil (Jarvis och Schnürer 2009). Fördelar respektive nackdelar med dessa två olika 
temperaturintervall beskrivs nedan. I Sverige använder sig biogasanläggningarna 

 
13 

 



övervägande av mesofil rötningsteknik (Energimyndigheten 2013). När temperaturen når 
60-70°C upphör gasproduktionen (Christensson et al. 2009). 

Mesofil rötning, 25-40°C 
Fördelar: Den mesofila processen har en stor mångfald av mikroorganismer och kan 
därigenom vara mer stabil och bättre rustad för förändringar. En större variation av 
organismer kan också vara orsaken till att mesofila processer generellt har en bättre 
nedbrytningsgrad av vissa organiska föroreningar i jämförelse med termofila processer. En 
mesofil process kan anpassas till termofil temperatur, bara den ges tillräckligt med tid. En 
höjning med ca en grad per dag kan vara en riktlinje för att de termofila organismerna ska 
hinna växa till (Jarvis och Schnürer 2009). Energiåtgången för att värma en mesofil 
rötningsprocess är lägre än hos en termofil process. 

 
Nackdelar: Anläggningar som hygieniserar det ingående substratet vid 70°C har ett 
värmeöverskott som gör att substratet behöver kylas ner mer före inmatning till mesofila 
processer jämfört med till termofila system (Jarvis och Schnürer 2009).  

Termofil rötning, 50-60°C 
Fördelar: Biogasprocessen går generellt snabbare vid högre temperatur. En högre 
temperatur kan även öka tillgängligheten av vissa organiska föreningar eftersom lösligheten 
generellt ökar med stigande temperatur (Jarvis och Schnürer 2009). Temperaturen påverkar 
dock inte metanutbytet nämnvärt, så länge temperaturen är högre än 30° (Andersson 2011).  
Den höga temperaturen innebär även en naturlig hygienisering av materialet, dvs. oönskade, 
sjukdomsframkallande mikroorganismer som till exempel salmonella avdödas mer effektivt 
ju högre temperaturen är. Erfarenheter från några svenska anläggningar visar att rötning vid 
en lägre termofil temperatur kan ha en positiv inverkan vid rötning av kvävehaltiga material. 
En väl fungerande termofil biogasprocess kan efter uppstartsfasen i regel belastas med mer 
organisk substans, i storleksordningen 4-5 kg VS per m3 rötkammare och dygn, än en mesofil 
process som normalt har en belastning på cirka 2-3 kg VS per m3 rötkammare och dygn. Även 
högre belastningar kan vara möjliga (Jarvis och Schnürer 2009). 

 
Nackdelar: Termofila förhållanden kan göra processen mer känslig för störningar. Detta 
beror bland annat på att mikroorganismernas optimala temperatur ligger nära den maximala 
temperatur vid vilken många mikroorganismer dör eller inaktiveras. En höjning av 
temperaturen med några få grader kan därför leda till processtörning. Det är svårare att 
ändra från termofil till mesofil rötningstemperatur med bibehållen biogasproduktion jämfört 
med ändring från mesofil till termofil (Jarvis och Schnürer 2009).  

3.4 Gasproduktionen och biogasens användningsmöjligheter 
Den biogas som bildas i rötkammaren är lättare än luft och samlas därför oftast in från 
toppen av kammaren (Sgc 2012).  När produktionen är större än konsumtionen kan gasen 
ledas till en gasklocka där gasen lagras. Gasklocka förekommer vanligen inte vid småskalig 
biogasproduktion som exempelvis på gårdsanläggningar. Biogas kan även förvaras och 
transporteras flytande. När metan kyls ner till -162° vid atmosfärstryck övergår gasen till 
vätskefas och volymen minskar cirka 600 gånger. Flytande metan lagras under tryck 
eftersom temperaturen i tanken som gasen förvaras i är högre än -162. Oavsett tryck kan inte 
metan vara i flytande form om den har en temperatur över -80°C. Flytande metan används 
som samlingsbegrepp för Liquefied Natural Gas, LNG och Liquefied Biogas, LBG (Energigas 
Sverige 2014). 
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Uppgradering av biogas till fordonsgas är idag det vanligaste användningsområdet för biogas 
i Sverige enligt Energimyndigheten (2014), se tabell 4. Mängden biogas som uppgraderas har 
mer än fördubblats från år 2008 och fram till år 2012. Efter fordonsgas är det främst värme 
som biogasen används till. Fackling innebär att den producerade gasen bränns upp i en 
gasfackla. Anledningen kan vara exempelvis ett tillfälligt driftstopp och då måste biogasen 
omhändertas för att inte släppas ut till luften. 
 
Tabell 4. Användning av biogas i Sverige, år 2008-2012 i GWh (Energimyndigheten 2013) 

 2008 2009 2010 2011 2012 
      

Värme 720 667 606 562 524 
El 59 64 56 47 41 
Uppgradering 355 488 608 734 845 
Fackling 195 135 112 115 165 
Saknad data  30 9 3 16 15 
 

TOTALT 
 

1 359 
 

1 363 
 

1 387 
 

1 473 
 

1 589 

3.4.1 Värme 
Det enklaste sättet att använda biogas är att förbränna den i en gaspanna (Persson 2003). En 
gaspanna fungerar på samma sätt som en panna för fasta eller flytande bränslen. Skillnaden 
ligger i att brännaren är specialanpassad för gas (Energimyndigheten 2014). Nyproducerad 
och varm gas innehåller en viss del vattenånga. När gasen utsätts för tryckökning eller 
temperatursänkning fälls vatten ut som kondens (Christensson et al. 2009). Det innebär 
bland annat att så fort temperaturen sjunker i biogasen kondenseras vattnet ut i 
gasledningarna (Björnsson 2010). Anläggningen bör därför alltid vara konstruerad så att det 
är möjligt att tappa av kondensvattnet utan att biogas läcker ut, oavsett vad biogasen ska 
användas till (Christensson et al. 2009). Vattnet kan dessutom bilda korrosiva syror 
tillsammans med svavelväte och koldioxid. För att minska slitaget på utrustning kan det 
därför vara nödvändigt att avskilja ytterligare vatten från biogasen (Björnsson, 2010). Biogas 
innehåller även mindre mängder svavelväte. Avskiljning av svavelväte är inte nödvändigt för 
förbränningen i sig, men bör däremot ske ur miljösynpunkt eftersom svavelväte bildar 
svaveloxider vid förbränning (Persson 2003). 

 
En bra gaspanna har en verkningsgrad på 95-100 % (Energieffektivisering 2014). 
Överskottsvärme från biogasproduktion kan föras ut till externa lokaler, antingen direkt via 
gasledning eller indirekt via fjärrvärmenät. I mindre anläggningar är det vanligt att en viss 
del av biogasen måste facklas bort, särskilt sommartid då värmebehovet är lägre 
(Naturvårdsverket 2012a).  

3.4.2 El och kraftvärme 
Vid elproduktion bildas alltid värme. När denna värme tas till vara istället för att kylas bort 
kallas den kraftvärme (Svensk Fjärrvärme 2014). Biogas kan användas för att generera 
elektricitet och kraftvärme med hjälp av flera olika tekniska lösningar. Vanligast är 
konventionella motorer som anpassats för biogas, men det finns också små gasturbiner, 
stirlingmotorer, ottomotorer, bränsleceller och andra tekniska lösningar tillgängliga på 
marknaden (Christensson et al. 2009). Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen 
torkas på vatten innan den kan användas för produktion av kraftvärme och el. Dessutom 
måste den renas från stoft och eventuellt vissa korrosiva ämnen som till exempel svavelväte 
(Naturvårdsverket 2012a).  
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Ungefär 30 % av energin i biogasen kan utvinnas som el medan verkningsgraden för 
kraftvärmen blir cirka 60 %. Resterande 10 % utgörs av förlust (Gästrikevatten 2014). Värdet 
av den elektricitet som produceras vid en småskalig biogasanläggning beror på om den 
används internt eller om den säljs ut på elnätet. Den totala energin som krävs för att driva en 
biogasanläggning uppgår till ca 20-40 % av den producerade biogasens energiinnehåll. 
Denna mängd ökar med drygt 10 % om anläggningen utökas med en 
uppgraderingsanläggning för fordonsgas (Berglund och Börjesson 2003).  

3.4.3 Fordonsgas 
Biogas kan användas som fordonsbränsle. Biogasen måste dock först uppgraderas, det vill 
säga renas från vattenånga, korrosiva komponenter och partiklar (Johansson och Nilsson 
2007). Det finns en svensk standard för biogas som fordonsbränsle, SS 15 54 38. Förutom att 
följa standarden måste vattenhalten, svavelhalten och andra lösliga sulfider samt 
syrgashalten understiga de värden som anges i Sprängämnesinspektionens föreskrifter 
(SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon, den så kallade 
tankstationsföreskriften, för att biogasen ska få säljas som fordonsgas (SGC 2012). Vid 
uppgradering av biogas till fordonsgas renas den även från gaser som inte har något eller 
väldigt lågt energiinnehåll eller värmevärde. Kvar blir då i stort sett bara metangas (Kågesson 
och Jonsson 2012). De tekniker som i huvudsak används idag för uppgradering av biogas till 
fordonsgas är relativt kostsamma och främst anpassade för större biogasanläggningar.  
 
I slutet av 2011 fanns det 11 grundmodeller av gasdrivna personbilar i Sverige, totalt fanns ca 
30 olika varianter av dessa modeller (Kågesson och Jonsson 2012). Personbilar som 
använder fordonsgas som bränsle är ofta så kallade tvåbränslebilare (dualfuel), som har 
separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används för båda bränslena och 
bilen kopplas automatiskt om till bensindrift om gasen skulle ta slut. Vid fullständig 
förbränning av ren metangas blir slutprodukterna enbart koldioxid (CO2) och vatten. 
Uppgraderad gas innehåller dock en liten mängd svavel, vilket bildar svaveloxider (SOx) vid 
förbränning (Lloyd 2011). 
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4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten från de fyra frågeställningarna som arbetet baseras på. 
Resultaten för de två första frågeställningarna om vilka typer och mängder substrat som 
förekommer inom Älvdalens kommun samt hur mycket energi i form av biogas dessa 
substrat skulle kunna generera redovisas i avsnitt 4.1. Resultaten för de två övriga 
frågeställningarna om vilken typ av biogasanläggning som skulle kunna vara lämplig utifrån 
tillgång till substrat och med avseende på anläggningens placering respektive hur den 
producerade biogasen skulle kunna användas lokalt redovisas i avsnitt 4.2 och avsnitt 4.3. 
Förklaring till var uppgifterna i tabellerna hämtats eller hur de beräknats finns i bilaga 2.  

4.1 Typer och mängder av substrat samt beräkning av dess 
energiinnehåll 

En sammanställning av resultatet för typer och mängder av substrat inom Älvdalens 
kommun samt dess energiinnehåll redovisas i tabell 5. Den totala substratvolymen motsvarar 
46 m3 per dygn medan gasproduktionen utifrån beräknad metanpotential skulle uppgå till 
692 Nm3 per dygn. Beräkningarna i detta arbete resulterar i en potentiell energiproduktion 
från matavfall, avloppsslam, gödsel och fiskrens (slaktavfall från fisk) inom Älvdalens 
kommun på ca 2,5 GWh per år. 
 
Tabell 5. Beräknade energimängder från olika substrat inom Älvdalens kommun  

 Mängd Volym Metanpotential    Energiinnehåll 
     

Matavfall1 287 ton 1 148 m3 31 570 Nm3 per år      309 702 kWh 
     

Avloppsslam (TS 2,3 %)2 10 000 ton 10 000 m3 73 140 Nm3 per år 716 772 kWh 
     

Gödsel3 3 642 ton        4 926 m3 125 692 Nm3 per år               1 231 783 kWh 
     

Hästgödsel4 416 ton   832 m3 20 800 Nm3 per år                204 048 kWh 
     

Fiskrens5 2,5 ton 2,8 m3 1 343 Nm3 per år 13 175 kWh 
     

TOTALT 14 348 ton 16 909 m3 252 545 Nm3 per år             2 475 480 kWh 
 

1 Mängd matavfall som år 2012 samlades in av Nodava AB (Avfall Web 2014) 
2 Beräknad mängd avloppsslam som uppkom inom kommunen år 2012, se bilaga 2 
3 Mängd gödsel som beräknats från antal djur (nöt, gris, får och get) inom Älvdalens kommun 
enligt registerutdrag från jordbruksverket (SJV 2012) 
4 Mängd hästgödsel som beräknats inom Älvdalens kommun baserat på uppgifter från 
hästavelsförening (Svenska travhästförbundet 2012) 
5 Mängd fiskrens harhämtats från verksamhetsutövare (Hjort 2014, muntl) 
 
De olika substratens metanpotential redovisas i tabell 6 utifrån de inventerade 
substratmängderna och dess beräknade metanpotential enligt tabell 5. Notera att exempelvis 
metanpotentialen för gödsel utgör ett genomsnitt för de mängder av olika gödselslag (nöt, 
får, get och gris) som innefattas i denna studie. Hästgödsel redovisas dock separat. 
 
Tabell 6. Metanpotential baserat på beräkningar (se tabell 5) i detta examensarbete    

Substrat Metanpotential 
  

Matavfall 110 Nm3/ton 
 

Avloppsslam (TS 2,3 %) 7 Nm3/ton 
 

Gödsel 35 Nm3/ton 
 

Hästgödsel 50 Nm3/ton 
 

Fiskrens 537 Nm3/ton            
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4.1.1 Matavfall i Älvdalens kommun 
Uppgifter från Avfall Web visar att det under år 2013 samlades in totalt 286 ton matavfall i 
Älvdalens kommun. Den insamlade mängden omfattar såväl matavfall från hushåll som 
hushållsliknande matavfall (Avfall Web 2014). Av tabell 7 framgår den insamlade mängden 
matavfall i Älvdalens kommun för åren 2010-2013. I tabellen redovisas även en beräkning av 
hur mycket avfall som uppkommer per person och år baserat på befolkningsstatistik från 
Statistiska Centralbyrån, SCB (2014).  

 
Tabell 7. Insamlade mängder matavfall i Älvdalens kommun, år 2010-2013 

År Insamlad mängd matavfall1 Antal invånare2   Beräknad mängd per invånare 
2013 286 ton 7 096 st. 40 kg per år 
 

2012 287 ton 7 139 st. 40 kg per år     
 

2011 299 ton 7 184 st. 42 kg per år     
 

2010 290 ton 7 207 st. 40 kg per år     
1  (Avfall Web 2014) 
2 (SCB 2014) 

 
Volymvikten för matavfall från restauranger, butiker och liknande motsvarar enligt 
litteraturen 450 kg/m3. Fast matavfall i påsar lagda i kärl motsvarar däremot 250 kg/m3 
(Avfall Sverige 2006). Inom Älvdalens kommun ska matavfall från hushåll sorteras ut och 
kastas i papperspåsar (Nodava 2012). Därför har 250 kg/m3 använts vid beräkning av 
matavfallets volym, se tabell 8. I tabell 8 redovisas även matavfallsmängdernas beräknade 
energipotential.  
 
Tabell 8. Beräknad mängd energiinnehåll för insamlade mängder matavfall i Älvdalens kommun med avseende 
på avfallets metanpotential, år 2010-2013 
År           Insamlad mängd            Beräknad volym                       Beräknad mängd           Beräknad mängd 
                            matavfall1                       matavfall                            metan2                  energi3 
2013 286 ton 1 144 m3 31 460 Nm3 per år 308 308 kWh 
 

2012 287 ton 1 148 m3 31 570 Nm3 per år 309 386 kWh 
 

2011 299 ton 1 196 m3 32 890 Nm3 per år 322 322 kWh 
 

2010 290 ton 1 160 m3 31 900 Nm3 per år 312 620 kWh 
1 (Avfall Web 2014) 
2 Metanpotential per ton matavfall (våtvikt) enligt Avfall Sverige (2011)   
3 Beräknad mängd energipotential i matavfallet baserat på metangasens energiinnehåll motsvarande  
9,8 kWh/Nm3 (Avfall Sverige 2014). 

 
I denna studie antas metanpotentialen hos matavfallet vara 110 Nm3/ton matavfall (våtvikt) i 
likhet med Avfall Sveriges (2011) antagande. Metanpotentialen för matavfall varierar dock i 
litteraturen, se tabell 9.  

 
Tabell 9. Metanpotential hos olika typer av matavfall 

Substrat Mängd biogas Metanhalt Mängd metan 
Matavfall1 --- --- 110 Nm3/ton våtvikt 
Källsorterat matavfall – handel2 120 Nm3/ton våtvikt 59 %     71 Nm3/ton våtvikt 
Källsorterat matavfall – storkök2 146 Nm3/ton våtvikt 59 %     86 Nm3/ton våtvikt 
Källsorterat matavfall – restaurang2 186 Nm3/ton våtvikt 63 %  117 Nm3/ton våtvikt 
Källsorterat matavfall – hushåll2 204 Nm3/ton våtvikt 63 %  129 Nm3/ton våtvikt 
1 (Avfall Sverige 2011) 
2 (Carlsson och Uldal 2009) 
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Enkätutskick 
Den mängd matavfall som samlas in genom kommunens avfallsansvar innefattar till stor del 
även matavfall från restauranger och butiker. Enkäter skickades ut till 80 stycken 
livsmedelsanläggningar med frågor om deras avfall, se bilaga 1. Av de utskickade enkäterna 
inkom enbart 11 stycken enkätsvar, dvs 14 %. En sammanställning av enkätsvaren finns i 
bilaga 3. I enkätens punkt 3 efterfrågades vilka avfallsmängder som uppkommer inom 
verksamheten i snitt per år. En sammanställning av svaren som lämnats vid punkt 3 framgår 
av tabell 10. Svaren är knapphändiga, vilket kan betyda att enkätfrågan borde formulerats på 
ett annat sätt. Med anledning av detta genomfördes inte något påminnande enkätutskick. 
Uppgifterna om mängder matavfall begränsades därmed till de uppgifter som inhämtats från 
Avfall Web. 

 
Tabell 10. Sammanställning av enkätsvar från livsmedelsanläggningar i Älvdalens kommun 
Enkät Typ av livsmedelsanläggning  Svar på enkätens punkt 3 om mängd matavfall 
B45 Butik   ”---”  
B20 Butik   ”Vet ej” 
B35 Café-liknande verksamhet  ”Halvfull 140l-kärl varannan vecka” 
B65 Café-liknande verksamhet  ”Hemkompost 300 liter” 
B68 Café-liknande verksamhet  ”---” 
B43 Butik   ”Har inget matavfall” 
B11 Restaurang   ”Hemkompost för 80 hushåll” 
B16 Restaurang   ”Vet ej” 
B28 Restaurang   ”Inte mycket” 
B64 Restaurang (säsongsverksamhet) ”0,5 ton i snitt per år (känd mängd)”  
B77 Restaurang   ”Ca 6,5 m3 per år (uppskattad mängd)” 

4.1.2 Avloppsslam i Älvdalens kommun 
I Älvdalens kommun fanns det 1 752 stycken enskilda små avloppsanläggningar år 2013 
(Avfall Web 2014). Därutöver finns 12 stycken reningsverk som drivs av det kommunala VA-
bolaget Nodava AB. De enskilda avloppsanläggningarna töms regelbundet på avloppsslam, 
vanligen en eller två gånger per år. Av tabell 11 framgår de mängder avloppsslam som 
samlades in under respektive år, från 2010-2013, antalet enskilda anläggningar under dessa 
år samt en beräkning av hur mycket slam som i snitt hämtades från respektive enskild 
anläggning.  
 
Tabell 11. Insamlade mängder avloppsslam från enskilda avloppsbrunnar i Älvdalens kommun 

År  Insamlad mängd   Antal enskilda Beräknad mängd avloppsslam 
 avloppsslam1  anläggningar1      i snitt per enskild anläggning 
2013 4 487 ton 1 752 st. 2,56 ton per anläggning 
2012 4 647 ton 1 734 st. 2,68 ton per anläggning     
2011 4 735 ton 1 701 st. 2,78 ton per anläggning   
2010 5 000 ton 1 693 st. 2,95 ton per anläggning    
1 (Avfall Web 2014) 
 
Avloppsslammets TS-halt, har betydelse vid beräkning av slammets metanpotential. 
Hellstedt et al. (2009) anger att ett avloppsreningsverk som i snitt tagit emot 1 453 ton 
avloppsslam per dygn har producerat metan motsvarande 693 Nm3 per timme (vilket 
motsvarar 16 632 Nm3 metan per dygn). Torrsubstansen, dvs TS-halten, i det mottagna 
avloppsslammet uppgick till 3,6 % eller 52 ton TS per dygn. Detta ger 318 Nm3 metan per ton 
TS från avloppsslam. Denna uppgift om mängd metan per ton avloppsslam används i denna 
studie som underlag vid beräkning av metanpotential och energiinnehåll hos insamlat 
avloppsslam i Älvdalens kommun, se tabell 12. TS i avloppsslammet som samlas in från 
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enskilda anläggningar uppskattas till ca 2-3 % TS (Wiberg 2014, muntl). Enligt Almedal 
(1998) uppgick medelhalten TS i slam från provtagning av elva olika enskilda 
avloppsanläggningar till 2,3 %. Denna TS-halt används i den här studien vid beräkning av 
metanpotential i slammet från enskilda anläggningar inom Älvdalens kommun, se tabell 12. 
 
Tabell 12. Beräknad mängd metan respektive energiinnehåll för insamlade mängder avloppsslam från enskilda 
avloppsanläggningar i Älvdalens kommun, år 2010-2013 

År Insamlad mängd        Beräknad mängd Beräknad Beräknat  
 avloppsslam1  TS2 metanpotential3          energiinnehåll4 
2013 4 487 ton 103 ton  32 754 Nm3 per år 320 989 kWh  
 

2012 4 647 ton 107 ton  34 026 Nm3 per år  333 455 kWh  
 

2011 4 735 ton 109 ton  34 662 Nm3 per år  339 688 kWh  
 

2010 5 000 ton 115 ton  36 570 Nm3 per år  358 386 kWh  
1 (Avfall Web 2014) 
2 TS antas uppgå till 2,3 % av den insamlade slammängden 
3Beräknat på en metanpotential på 318 Nm3/ton avloppsslam 
4 Beräknad mängd energiinnehåll i avloppsslammet baserat på metangasens energiinnehåll motsvarande  
9,8 kWh/Nm3 

 
Slammet som samlas in från de enskilda anläggningarna transporteras till något av de tre 
största reningsverken inom Älvdalens kommun; Idres, Särnas respektive Mjågens renings-
verk. Driften av kommunens reningsverk ansvaras av Nodava AB. Även slam från övriga 
kommunala reningsverk transporteras till något av dessa tre reningsverk för avvattning. I 
tabell 13 anges de mängder avvattnat slam som uppkom vid de tre största reningsverken 
under år 2012. Dessa mängder innefattar såväl de mängder avloppsslam som samlas in från 
fastigheter med enskilda avloppsanläggningar som slam från de övriga kommunala 
reningsverken. 
 
Tabell 13. Behandlade slammängder (avvattnade) vid Älvdalens kommuns tre största reningsverk under år 2012 
 Volym 

(m3)1 
      Vikt 

(ton)2 
Halt TS 

(%)1 
Beräknad 
mängd TS 

(ton TS)1 

Beräknad 
metanpotential 

(Nm3)3 

Beräknat 
energiinnehåll 

(kWh)4 
       

Idre reningsverk 600 540 305 162 51 516 504 857 
       

Särna reningsverk 70 63 24,4 15 4 770 46 746 
       

Mjågens reningsverk 283 255 20,8 53 16 854 165 169 
       

TOTALT 953 858  230 73 140 716 772 
 

1 Enligt uppgift från Nodava AB (Wiberg 2014, muntl) 
2 Beräknad vikt på avvattnat slam baserat på en medelvikt på 900 g per liter (Öman 1998).  

3Beräknat på en metanpotential på 318 Nm3/ton avloppsslam 
4 Beräknad mängd energiinnehåll i avloppsslammet baserat på metangasens energiinnehåll motsvarande  
9,8 kWh/Nm3 
5 Analysresultat för Idre reningsverk visade en TS-halt på 46, men låg mer troligt på 30, enligt uppgift från 
driftingenjör på Nodava AB (Wiberg 2014, muntl) 
 
Då Idre reningsverks TS-halt på 46 % i tabell 13 troligen är felaktig enligt Nodava AB används 
istället den av Nodava AB uppskattade lägre halten på 30 % i beräkningarna (Wiberg 2014, 
muntl). Det innebär att den totala mängden TS från avloppsslam inom Älvdalens kommun 
uppgår till ca 230 ton per år. Baserat på en antagen TS-halt på 2,3 % innebär detta att en 
mängd oavvattnat avloppsslam på ca 10 000 m3 når reningsverken varje år. En total mängd  
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TS på 230 ton och ett gasutbyte på 318 Nm3 metan/ton TS innebär en potentiell 
metanproduktion på 73 140 Nm3 metan. Denna mängd metan motsvarar i sin tur ett 
energiinnehåll på 716 772 kWh per år. 

4.1.3 Gödsel i Älvdalens kommun 
I bilaga 5 redovisas antal djur av nöt, får, get och gris som fanns inom Älvdalens kommun i 
juni 2012 (SJV 2012). Djurantalet har delats upp mellan de olika kommundelarna Idre, Särna 
respektive Älvdalen, se tabell 14.  

 
Tabell 14. Antal djur i Idre, Särna och Älvdalen i juni 2012 (SJV 2012) 
 Får Get Gris Nöt  
      

Antal djur i Idre: 98 0 3 16  
Antal djur i Särna: 61 92 24 60  
Antal djur i Älvdalen: 443 92 2 416  
TOTAL 602 184 29 492  
 
Gödselmängder, och den potentiella mängd metangas som skulle kunna vara möjlig att 
producera med hjälp av dessa gödselmänger, har därefter beräknats utifrån antal och typ av 
djur för respektive kommundel, se bilaga 7-9. De schabloner som använts vid beräkningarna 
av gödselmängderna finns redovisade i bilaga 6. En sammanställning av de beräknade 
gödselmängderna och den beräknade metanpotentialen för dessa gödselmängder finns i 
tabell 15. 

 
Tabell 15. Beräknade mängder gödsel per år i Idre, Särna och Älvdalen 

 Beräknad mängd 
gödsel (m3) 

Beräknad mängd 
gödsel (ton) 

Beräknad metan- 
potential (Nm3) 

Beräknad energi- 
innehåll (kWh) 

     

Idre 165 m3 94 ton 4 397 Nm3 43 092 kWh 

Särna 557 m3 357 ton 16 758 Nm3 164 227 kWh 

Älvdalen 4 204 m3 3 191 ton 104 537 Nm3 1 024 464 kWh 

TOTALT 4 926 m3 3 642 ton 125 692 Nm3 1 231 783 kWh 
 

Utöver får, get, nöt och gris finns även ett större antal hästar, inklusive brukshästar, inom 
kommunen. Uppgifter om hästantalet har varit svåra att få fram då det saknas centralt 
samlade register för detta. Varje häst inom EU ska ha ett hästpass (SJV 2014). Dessa 
hästpass införskaffas dock hos respektive avelsförening. I Sverige finns det 51 olika 
hästavelsföreningar som kan utfärda hästpass. Elva av de största hästavelsföreningarna 
kontaktades inom studien. Av dessa lämnade endast en av föreningarna uppgifter om antalet 
hästar inom Älvdalens kommun. Föreningen angav att det finns minst 52 hästar inom 
kommunen, varav 36 i Älvdalen och övriga i Särna och Idre.  

 
En fullvuxen häst producerar mellan 8-10 ton färsk stallgödsel per år (Hammar 2001), vilket 
innebär att räknat på 52 hästar uppkommer minst 416 ton hästgödsel per år. Ett ton 
hästgödsel kan ge energi motsvarande 50 liter diesel (Lundberg 2012, muntl). Diesel har ett 
värmevärde på 9,8 kWh per liter (Biogasportalen 2013b) vilket innebär att 50 liter diesel 
motsvarar 490 kWh. Metan har ett värmevärde på 9,81 kWh per Nm3, vilket betyder att 
gödsel har en metanpotential på 50 Nm3 per ton hästgödsel. 416 ton hästgödsel skulle då 
kunna ge en metanmängd på 20 779 Nm3 med ett totalt energiinnehåll på 203 840 kWh.  
 
Hästgödsel har en volymvikt på 0,5 ton/m3. 416 ton hästgödsel bör därför motsvara 832 m3 
(SJV 2003). 
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4.1.4 Slakteri och verksamhetsavfall i Älvdalens kommun 
Inom studien har en mindre lokal fiskodling med fiskslakteri kontaktats. Verksamheten 
genererar mellan 2 till 3 ton fiskrens per år, vilket motsvarar en volym på ca 2,5-3 m3 per år 
(Hjort 2014, muntl). Metanpotentialen hos fiskrens motsvarar 537 Nm3 metan per ton 
fiskrens (våtvikt). 2,5 ton fiskrens motsvarar med denna beräkning 1 343 Nm3 metan vilket 
innebär 13 175 kWh energi (Carlsson och Uldal 2009). 

4.2 Biogasanläggning och förslag på möjlig placering 
Denna del av resultatet baseras på den information som inhämtats från litteraturstudier samt 
de substrattyper och mängder som identifierats inom Älvdalens kommun i samband med 
genomförandet av denna studie. Separat rötning av avloppsslam bedöms som en 
förutsättning för att öka möjligheterna till användning av rötresten, eller biogödseln, från en 
samrötningsanläggning.  

4.2.1 Anläggning för rötning av avloppsslam 
En biogasanläggning för rötning av avloppsslam bör utformas som en kontinuerlig process 
med våtrötning vid en temperatur på 55-60°C, det vill säga termofil rötning. Rötningen kan 
ske i en kammare, en så kallad enstegsrötning. Det avvattnade avloppsslam som uppkommer 
årligen inom Älvdalens kommun har beräknats till en volm på 953 m3. En uppehållstid på ca 
20 dagar innebär att rötkammarvolymen bör uppgå till minst 52 m3. Utöver plats för 
substratvolymen krävs även utrymme för biogasen i rötkammaren.  
 
Baserat enbart på substrattyp och mängd skulle en rötningsanläggning för avloppsslam 
kunna placeras vid det största reningsverket, för att minimera transporter. I Älvdalens 
kommun ligger det reningsverk som renar störst mängd avloppsslam i Idre, i kommunens 
norra del. Idres reningsverk är ett nytt reningsverk som byggts för en kapacitet motsvarande 
23 300 pe (Nodava AB 2012). 

4.2.2 Anläggning för samrötning av gödsel, matavfall och slaktavfall 
Övrigt substrat bör samrötas i en eller flera biogasanläggningar. Den totala volymen för den 
mängd substrat som inventerats i detta arbete, med undantag för avloppsslammet, uppgår till 
6 909 m3. Denna mängd motsvarar 18,9 m3 per dygn eller 378 m3 med en uppehållstid på  
20 dygn. 

 
Den gödsel som förekommer inom kommunen och som ingår i beräkningarna i detta arbete 
utgörs i huvudsak av fast gödsel. Även matavfallet är av fast karaktär. Fiskrenset mals 
däremot ner i en kvarn direkt i fiskslakteriet, vilket innebär att denna fraktion är mer eller 
mindre flytande. Då fiskrenset enbart utgör drygt 1 volym-% av den totala substratmängden 
så antas substratets form i huvudsak vara fast. Av denna anledning vore torrötning en 
lämplig rötningsteknik. När det gäller rötningstemperaturen blir uppehållstiden något lägre 
vid högre rötningstemperatur, men samtidigt blir även uppvärmningskostnaderna högre. 
Därför föreslås en mesofil rötningstemperatur, ca 25-40 °C. Denna temperatur är även 
lämplig då gödsel ska rötas eftersom temperaturen gynnar de nedbrytnings- respektive 
metanbildande bakterier som återfinns i nötgödsel. Vanligen ligger hygieniseringssteget i en 
biogasprocess före rötkammaren. För att de naturliga mikroorganismerna i gödseln ska 
komma till godo i biogasprocessen borde dock hygieniseringssteget komma efter rötningen. 
Gödseln borde inte kräva nämnvärd förbehandling då denna redan är relativt homogen och 
normalt inte innehåller något material eller annat som skulle kunna påverka 
rötningsprocessen negativt. Ännu mindre sårbar blir processen om rötningen sker satsvis. 
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Förbehandling bör inte vara nödvändig för fiskrenset då detta redan malts ner i en kvarn på 
plats vid fiskodlingen. Matavfallet däremot kan behöva en viss förbehandling för att rensa  
bort eventuella plastpåsar och annat som felaktigt kan ha följt med matavfallet ut i 
avfallskärlet. Vid satsvis rötning kan rötresten sållas i efterhand för att ta hand om sådana 
eventuella föroreningar.  

 
Ett satsvis torrötningssystem som presenterats vid en föreläsning bygger på en 
containerlösning i modulform där varje container fungerar som en rötkammare. En 
container rymmer ca 30 m3 (Lundberg 2012 muntl). vilket skulle innebära att 
biogasanläggningen behöver minst 13 st containrar i drift samtidigt för att täcka behovet. 
Viktigt att tänka på är att dessa beräkningar förutsätter att containrarna kan fyllas till 100 % 
vilket inte är möjligt i praktiken samt att all den potentiella mängd substrat som inventeras i 
detta arbete kommer biogasen till godo. 

4.2.3 Placering av biogasanläggning 
En viktig aspekt vid övervägande av lämplig placering av en biogasanläggning är vad 
biogasen ska användas till och var den ska användas. Biogas kan antingen transporteras via 
gasledningar eller med lastbil och växelflak som är fyllt med gasflaskor. I en gasledning kan 
såväl uppgraderad som ouppgraderad biogas transporteras. Johansson och Nilsson (2007) 
har studerat transporter inom biogassystem. Enligt dem finns det dock inget system för att 
trycksätta ouppgraderad biogas, vilket är en förutsättning vid användning av gasflaskor. 
Dahlgren et al. (2011) har också studerat distributionsmöjligheter för biogas. Av deras 
rapport framgår att gasledning är det billigaste alternativet vid transport av uppgraderad 
biogas vid avstånd kortare än 50 km, baserat på en distribution av 200 GWh gas. Vid avstånd 
mellan 50 km och ca 240 km är det mest kostnadseffektivt att transportera gasen via 
stålväxelflak, medan större avstånd har lägst kostnad då gasen förvätskats till LBG och 
transporteras med gastrailer.  

4.3 Användning av biogas lokalt i Älvdalens kommun 
Med anledning av att minst två olika biogasanläggningar föreslås i avsnitt 4.2 så kommer 
även resultaten i detta avsnitt presenteras med denna förutsättning och beräkningar har 
gjorts för respektive anläggningstyp. 

4.3.1 Alternativ 1 - Uppvärmning genom förbränning av biogas 
Energimyndigheten uppger att ett genomsnittshus i Sverige har en boyta på 149 m2 och en 
total energianvändning på 23 980 kWh per år. Av dessa utgörs 13 480 kWh per år av energi 
för uppvärmning (Energimyndigheten 2014). Verkningsgraden vid produktion av värme 
genom förbränning av biogasen ligger vanligen mellan 95-100 % (Energieffektivisering 
2014). Av tabell 16 framgår att avloppsslammet har potential att försörja 51 stycken 
genomsnittsvillor med värme och övrigt substrat som inventerats har potential att försörja 
124 stycken genomsnittsvillor.  

 
Tabell 16. Beräknat antal genomsnittsvillor i Sverige som skulle kunna värmas upp av lokalt producerad biogas 
vid respektive anläggningstyp 
 

Anläggningstyp Energipotential Verkningsgrad Antal villor1 
    

Rötning av avloppsslam 716 722 kWh 95 % 51 st. 
    

    

Samrötning av matavfall,  
gödsel och slaktavfall 

1 758 708 kWh 95 % 124 st. 
    

TOTALT 2 475 480 kWh  175 st. 
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4.3.2 Alternativ 2 - Produktion av kraftvärme och el  
Genomsnittshuset i Sverige med boyta på 149 m2 har en energianvändning på 10 500 kWh 
per år, utöver uppvärmningen på 13 480 kWh (Energimyndigheten 2014). Verkningsgraden 
har i beräkningarna i detta examensarbete antagits uppgå till 60 % för kraftvärmen 
respektive 30 % för utvinningen av el (Biogas Syd 2010).  

 
Av tabell 17 framgår att det från avloppsslammet finns potential att producera kraftvärme 
motsvarande uppvärmning av 32 stycken genomsnittsvillor per år medan en 
samrötningsanläggning för rötning av övriga inventerade substrat har potential att försörja 
78 genomsnittsvillor med kraftvärme, se tabell 17. Den el som skulle kunna produceras från 
de inventerade substraten skulle totalt kunna försörja 70 genomsnittsvillor med 
förbrukningsel under ett år, se tabell 17. 
 
Tabell 17. Beräknat antal genomsnittsvillor i Sverige som skulle kunna försörjas med värme och el genom 
produktion av kraftvärme och el från respektive anläggningstyp 

Anläggningstyp Kraftvärme/el Energipotential Verkningsgrad     Antal villor1 
 

Rötning av avloppsslam Kraftvärme 716 722 kWh 60 %  32 st. 
 

Rötning av avloppsslam El  716 722 kWh 30 %  20 st. 
 

Samrötning av matavfall,  Kraftvärme 1 758 708 kWh 60 %  78 st. 
gödsel och slaktavfall 
 

Samrötning av matavfall,  El  1 758 708 kWh 30 %  50 st. 
gödsel och slaktavfall 
 

TOTALT Kraftvärme 2 475 480 kWh 60 % 110 st
  

 El  2 475 480 kWh 30 %   70 st 
 

4.3.3 Alternativ 3 - Fordonsgas 
Beräkningarna av hur mycket fordonsgas som skulle kunna genereras av den producerade 
biogasen baseras på en dualfuel-personbil, det vill säga en personbil som kan köras på både 
fordonsgas och bensin. Dualfuel-bilen antas ha en gastank som rymmer 21 kg (135 liter) 
fordonsgas och en bensintank på 31 liter. En sådan bil har en maximal räckvidd på 90 mil 
(Biogas Mitt 2013). Fordonsgas har ett energiinnehåll på 13 kWh/kg (Gasbilen 2014). Den 
potentiella metangasmängd och dess energiinnehåll kan enligt beräkningarna förse 9 068 
personbilar med full gastank, se tabell 18. Detta antal fordon motsvarar ca 25 bilar per dag. 
 
Tabell 18. Beräknat antal personbilar som skulle kunna tankas med den potentiella metanmängden 

Anläggningstyp   Energipotential          Motsvarande  Antal fordon 
  mängd fordonsgas      
Rötning av avloppsslam    716 722 kWh                 55 132 kg          2 625 st. 
Samrötning av matavfall,  1 758 708 kWh                  135 285 kg          6 442 st. 
gödsel och slaktavfall 
 

TOTALT 2 475 480 kWh               190 422 kg          9 068 st.    
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5 Diskussion  
I detta kapitel följer en diskussion kring respektive frågeställning i examensarbetet. I 
diskussionen ingår även en jämförelse med tidigare genomförda studier om 
biogasanläggning i regionen norra Dalarna angående den beräknade energipotentialen för 
respektive substrattyp.  

5.1 Substrattyper, mängder och energiinnehåll 
Diskussionen i det här avsnittet berör de olika inventerade substrattyperna som matavfall, 
avloppsslam, gödsel samt slaktrester som studien omfattat. Utöver dessa finns ytterligare 
organiskt material som kan rötas, exempelvis fett från fettavskiljare, trädgårdsavfall, kasserat 
foder, slaktavfall från ren och vilt och liknande.  

5.1.1 Matavfall 
De mängder matavfall som ingår i beräkningarna är faktiska uppgifter, det vill säga mängder 
som samlas in av det kommunala VA-bolaget Nodava AB. Utöver dessa insamlade 
matavfallsmängder uppkommer sannolikt även ytterligare matavfall. Enligt Avfall Sverige 
(2006) genereras i snitt 98,8 kg matavfall per person och år från hushållen. När även 
hushållsliknande matavfall från restauranger och butiker slås ut på antalet invånare i Sverige 
hamnar genomsnittet på 128 kg per person och år. Dessa siffror skiljer sig markant från den 
mängd insamlat matavfall inom Älvdalens kommun som ligger runt 40 kg per person och år.  

 
En avgörande betydelse är troligen att det inom Älvdalens kommun förekommer 
hemkompostering i stor utsträckning. Enligt Avfall Web komposterade 1239 hushåll i 
Älvdalens kommun en sammanlagd mängd matavfall på 225 ton under år 2011. Utslaget på 
det totala antalet kommuninvånare motsvarar detta ca 31 kg per person. En ytterligare orsak 
till skillnaden kan vara felsortering. Av Älvdalens kommuns avfallsplan (Nodava AB 2012) 
framgår att andelen matavfall i kärlet för brännbart avfall uppgick till 28 % i såväl en- och 
tvåfamiljshus som i lägenheter under år 2011. Samma år samlades 1564 ton brännbart avfall 
in som hushållsavfall inom Älvdalens kommun. Den mängd matavfall som felaktigt kastas i 
kärlet för brännbart avfall kan således uppgå till 438 ton. Denna mängd motsvarar 61 kg per 
person utslaget på antalet kommuninvånare 2011, det vill säga 7 184 stycken. En 
sammanräkning av den insamlade matavfallsmängden per person, den mängd matavfall som 
hemkomposteras och den mängd matavfall som beräknas hamna felaktigt i kärlet för 
brännbart avfall resulterar i följande mängd matavfall per person; 

 
42 kg/person (2011) + 31 kg/person + 61 kg/person = 134 kg/person 
(insamlad mängd matavfall + hemkompost + mängd matavfall i kärl för brännbart) 

 
Vilket motsvarar 134 kg/person * 7 096 invånare = 950 865 kg, dvs. 951 ton. 
 
En något högre matavfallsmängd per person i jämförelse med genomsnittet i Sverige torde 
vara realistisk med tanke på antalet gästnätter inom kommunen. I Älvdalens kommuns 
avfallsplan (Nodava AB 2012) har antalet gästnätter inom kommunen räknats om till 
motsvarande antal permanentboende, vilket uppgick till 2 150 stycken år 2011. En fördelning 
av den totala matavfallsmängden på antalet kommuninvånare år 2011 tillsammans med de 
omräknade gästnätterna ger följande mängd matavfall per person; 

 
950 865 kg / (7184 personer + 2 150 personer) = 102 kg per person 
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Med avseende på matavfallet som hamnar i hemkomposter och det matavfall som felsorteras 
finns möjlighet att framställa ytterligare metanmängder än vad som framgår av resultatdelen 
i detta arbete; 

 
951 ton * 110 Nm3/ton våtvikt matavfall = 104 610 Nm3 metangas 

 
Denna metanmängd motsvarar 1,0 GWh energi, vilket är 0,7 GWh mer än den 
energipotential som den insamlade matavfallsmängden på 287 ton motsvarar. 

 
Minskning av matsvinnet 
Samtidigt som matavfall är ett intressant substrat till biogasproduktion visar en studie som 
Konsumentföreningen (2008) genomfört att så mycket som upp till 50 % av matavfallet som 
kastas inom den svenska livsmedelskedjan kan utgöras av ”onödigt” matavfall. Med onödigt 
matavfall menas mat som kastas men som med rätt hantering skulle kunna konsumeras. 
Oätliga delar av matavfallet som exempelvis ben och skal ingår inte. I Sveriges nationella 
avfallsplan (Naturvårdsverket 2012b) nämns att resurs- och miljövinsterna är stora vid 
förebyggande av matsvinn, trots möjlighet till rötning och produktion av biogas. Återvinning 
av matavfall genom biogasproduktion och näringsåterföring innebär enbart en mindre 
kompensation för resursförbrukningen vid livsmedelsproduktion. Enligt den nationella 
avfallsplanen beräknas produktion av biogas från matavfall enbart kompensera för 10 % 
procent av den klimatpåverkan som produktionen av maten orsakar. Ett mål att minska 
matavfallet med 20 % har därför satts upp för hela livsmedelskedjan, med undantag av 
primärproduktionen (Naturvårdsverket 2012b). Även om de totala matavfallsmängderna 
skulle minska med 50 %, det vill säga från 951 ton till 476 ton, skulle denna mängd vara 
större än den som samlas in i Älvdalens kommun idag.  

 
Jämförelse med andra biogasstudier i regionen 
I detta examensarbete har metanpotentialen för insamlat matavfall räknats fram till  
0,31 GWh. Rambölls rapport (2009) anger att metanpotentialen för matavfall i Älvdalens 
kommun har beräknats till 0,32 GWh per år. I likhet med denna studie och Ramböll har även 
ÅF-Engineering (2010) beräknat att mängden organiskt hushållsavfall inom Älvdalens 
kommun motsvarar 0,32 GWh. I Tyréns (2013) rapport saknas uppgifter om 
matavfallsmängder och energipotential för Älvdalens kommun. Uppgifterna om matavfall 
baseras i såväl detta examensarbete som i Rambölls och ÅF-Engineerings rapporter på 
faktiskt insamlade mängder vilket gör att de beräknade energipotentialerna är nära nog lika i 
dessa olika studier. Detta bör tyda på att resultaten stämmer relativt väl med verkligheten.  

5.1.2 Avloppsslam 
De uppgifter om slammängder som används i studien har hämtats dels direkt från Nodava 
AB och dels via Avfall Web. Beräkningarna av energipotentialen baseras bland annat på 
uppgifter om slammängder och TS-halt från Idre reningsverk. I Nodava ABs egna protokoll 
angavs att TS-halten i slammet uppgick till 46 %, men den verkliga TS-halten angavs ligga 
närmare 30 % (Wiberg 2014, muntl). Eftersom beräkningarna av den totala 
metanpotentialen hos avloppsslammet baseras på TS-halten så användes den lägre halten TS 
vid beräkningarna för att undvika att metanpotentialen överskattas. Vid beräkning av den 
totala mängden avloppsslam som tas emot vid avloppsreningsverken användes TS-halten 
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2,3 %. Denna TS-halt är dock sannolikt något lägre i avloppsvattnet från de fastigheter som 
är anslutna till reningsverken då de inte har någon slamavskiljning, vilket kan innebära att 
metanpotentialen för avloppsslammet kan vara något överskattad. 
 
Jämförelse med andra biogasstudier i regionen 
Beräkningarna i detta examensarbete har resulterat i en energipotential motsvarande 0,72 
GWh för avloppsslam inom Älvdalens kommun. I Rambölls rapport (2009) har 
energipotentialen från avloppsslam inom kommunen beräknats till 0,61 GWh per år medan 
ÅF-Engineering har beräknat energipotentialen för slammet till 0,8 GWh per år. SITE (2013) 
har enbart gjort beräkningar baserade på slam från reningsverk och inte inkluderat slam från 
enskilda brunnar, energipotentialen beräknades då till 0,49 GWh.  

5.1.3 Gödsel 
Av registerutdraget som inhämtades hos jordbruksverket över djurhållare inom Älvdalens 
kommun framgick bland annat typ av djurslag samt antal djur. Däremot saknades 
uppdelning inom respektive djurslag, exempelvis mellan mjölkkor, ungdjur och dikor vilket 
har betydelse vid beräkning av gödselmängder. Antalet mjölkkor per gård har dock 
uppskattats med hjälp av miljöavdelningen i Älvdalens kommun, se bilaga 7-9. Antalet nöt 
har sedan fördelats lika mellan ”övriga djur <12 mån, nöt, fastgödsel”, ”övriga djur <12 mån, 
nöt, djupströgödsel” respektive ”dikor”. Denna fördelning mellan olika nötdjur kan dock 
skilja sig från praktiken vilket kan påverka såväl gödselmängd som metanpotential. Då 
betestiden är relativt kort i dessa trakter och minsta krav på betesperiod för mjölkkor i 
kommunen är två månader, har beräkningarna för mjölkkor baserats på en lagringstid för 
gödsel på tio månader. Beräkningar gällande andra nöt än mjölkkor har baserats på en 
lagringsperiod av åtta månader.  
 
Övriga uppgifter som TS-halt, VS-halt samt biogaspotentialen hos olika gödseltyper har 
hämtats från Björnsson och Lanz (2011). Vid beräkningen av gödselmängder användes de 
schablonvärden som anges i Jordbruksverket föreskrift och allmänna råd (SJV FS 2012:41) 
om miljöhänsyn, se bilaga 6. Vid beräkning av mängd svingödsel har schablonmängder 
använts för fastgödsel. I samband med beräkning av gasvolym och energimängd för 
svingödseln har dock metanpotentialen för svinkletgödsel använts. Antalet djur och 
beräkningarna utifrån djurantalet har delats upp för respektive kommundel, Älvdalen, Särna 
och Idre, se bilaga 7-9.  
 
När det gäller gödsel är det troligt att enbart en del av den inventerade substratmängden 
skulle komma att transporteras till biogasanläggningen. Det är inte helt lätt att uppskatta hur 
stora gödselmängder som skulle kunna bli aktuella för rötning av den inventerade mängden. 
Sannolikt kommer avståndet mellan djurhållare och biogasanläggningen att spela en 
avgörande roll. Detta gäller framförallt de jordbrukare som vill återta rötad biogödsel för 
spridning på sina åkrar. Utöver transportavståndet bör även kostnaden ha en betydelse för 
hur benägna djurhållarna är att köra sin gödsel till biogasanläggningen. Vissa djurhållare, 
exempelvis hästägare, har i mindre utsträckning än jordbrukare egna åkrar som de brukar för 
att få foder till sina djur. Därmed har de heller inget behov av den gödsel som uppkommer, 
tvärtom bör det finnas ett intresse i att bli av med gödseln och därmed kanske till och med 
kostnadsfritt kunna transportera gödseln till en biogasanläggning för rötning.  
 
Studiens resultat visar att 85 % av nötkreaturen finns inom södra delen av kommunen, 
kommundelen Älvdalen. Där finns också 74 % av fåren och 50 % av getter. Tyvärr är 
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uppgifterna om antalet hästar bristfälligt, men de uppgifter som samlats in ger att 69 % av 
hästarna förekommer i kommundelen Älvdalen. Vid placering av en biogasanläggning i södra 
delen av kommunen uppskattas därför att minst 50 % av den beräknade gödselmängden för 
Älvdalens kommundel kunna användas för biogasproduktion. Detta motsvarar 0,6 GWh då 
den totala energipotentialen från gödsel inom Älvdalens kommundel har beräknats till 1,23 
GWh. Den totala energipotentialen för allt inventerat substrat har i detta arbete beräknats till 
2,5 GWh. Under förutsättning att det substrat som kommunen råder över, det vill säga 
avloppsslammet och matavfallet som samlas in i dagsläget, kan användas för 
biogasproduktion tillsammans med 50 % av gödselmängden skulle det finnas rimliga 
möjligheter att i praktiken producera 1,9 GWh, enligt denna studie.  
 
Jämförelse med andra biogasstudier i regionen 
Resultatet i denna studie visar att metanpotentialen från gödsel inom Älvdalens kommun kan 
uppgå till 1,23 GWh. I Rambölls rapport (2009) redovisas enbart gödselmängder för 
jordbruksanläggningar med fler än 50 djurenheter. Biogaspotentialen anges rapporten vara 
beräknad till 0,4 GWh för dessa jordbruk. ÅF-Engineering (2010) har beräknat 
gödselmängder för Älvdalens kommun utifrån statistik från jordbruksverket, vilket 
resulterade i en beräknad metanpotential på 1,26 GWh. Beräkningar på gödselmängder och 
dess biogaspotential förekommer inte i SITEs rapport (2013). 

5.1.4 Slakteri och verksamhetsavfall 
Slaktavfall från fiskanläggningar har en hög metanpotential i jämförelse med andra substrat. 
De mängder som inventerats i denna studie är inte särskilt omfattande och uppgår till 2-3 ton 
per år, vilket motsvarar en metanpotential på ca 1 343 Nm3 per år. Trots den ringa mängden 
tas substratet med i beräkningarna då metanpotentialen är väldigt god. 
  
Jämförelse med andra biogasstudier i regionen 
Uppgifter om slaktavfall inom Älvdalens kommun saknas i de tre rapporter som resultaten i 
denna studie jämförs med.  

5.2 Typ av biogasanläggning och förslag på möjlig placering 
I arbetets resultatdel föreslås minst två biogasanläggningar. Rötningstekniker med avseende 
på inventerade substrattyper och -mängder för dessa anläggningar har också föreslagits 
enligt examensarbetets frågeställning och dessa diskuteras i avsnittet.  

5.2.1 Avloppsslam bör rötas separat från övriga substrat 
Avloppsslam och övriga substrat skulle kunna samrötas i praktiken. En sådan samrötning  
skulle även kunna ha en positiv inverkan på metanproduktionen (Jarvis och Schnürer 2009). 
Avloppsslammet medför dock en risk för att rötresten vid en sådan samrötningsanläggning 
kommer att innehålla högre halter av exempelvis kadmium och andra föroreningar som 
läkemedelsrester, hormoner och patogena mikroorganismer (Eriksson 2001). 
Rötresthantering och användning av rötresten ligger egentligen utanför examensarbetets 
avgränsning men denna har en avgörande betydelse i förslaget till separat rötning av 
avloppsslam och behandlas därför i detta diskussionsavsnitt.  
 
För att öka möjligheterna till användning av biogödseln bör den certifieras enligt SPCR 120, 
Certifierad Återvinning. Det är ett certifieringssystem med syfte att kvalitetssäkra hantering 
och innehåll av biogödsel och därmed även öka acceptansen för biogödseln som gödselmedel 
(Avfall Sverige 2013). Biogasanläggningar som certifierats enligt SPCR 120 tillåts inte röta 
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slam från avloppsreningsverk, latrin eller slam från enskilda avloppsanläggningar (Ljung, 
Palm, Rodhe 2013). Av denna anledning har minst två biogasanläggningar föreslagits för att 
skilja rötning av avloppsslam från övriga substrat.   

5.2.2 Val av rötningstekniker 
De rötningstekniker som föreslås i resultatdelen, det vill säga kontinuerlig våtrötning i en 
rötkammare (enstegsrötning) för rötning av avloppsslammet respektive satsvis torrötning 
där nedbrytningen av substratet sker i en kammare och metanbildningen i en annan 
(tvåstegsrötning) bedöms vara de lämpligaste med avseende på substrattyper och mängder.  
Denna bedömning baseras främst på de inventerade substrattypernas TS-halter (figur 2).  

 
 

1. Avloppsslam 
   I-----I 

         2. Gödsel 
   I---------------------------------------I 
                3. Skörderester, energigröda 
          I------------------------------------------------------------------I 
                     4. Handel, restaurang, storkök 
              I-----------------I 
             5. Bioavfall hushåll 
                            I---------------I 

I------------I------------I------------I------------I------------I   % TS 
0    20    40                  60                  80                100    

         
          Våtrötning                   Torrötning 

 
Figur 2. Indelning av olika substrat efter TS-halt, skuggmarkeringarna visar vilken rötningsteknik, våtrötning 
eller torrötning, som är lämplig med avseende på ett substrats TS-halt (Bildidé från Nordberg och Nordberg 2007) 

 
Våtrötning med kontinuerlig inmatning av substrat är den mest dominerande tekniken vid 
biogasproduktion inom Sverige. Den lämpar sig enligt litteraturen väldigt väl till rötning av 
avloppsslam (Bioenergiportalen 2014). En av de främsta fördelarna med kontinuerlig 
våtrötning är att processen går snabbt, vilket innebär ett mer effektivt utnyttjande av 
rötkammarvolymen. Uppehållstiden kan vara ner mot 10-11 dagar. En förutsättning för den 
korta uppehållstiden är även att rötningstemperaturen är termofil, dvs. att den ligger kring 
51-55 °C. I resultatdelen föreslås termofil rötning av avloppslammet. Förutom effektivare 
nyttjande av rötgaskammaren kan även värme från hygieniseringen tas tillvara. Vid mesofil 
rötning kan kylning av substratet krävas för att substratet inte ska vara för varmt när 
kommer in i rötkammaren. En nackdel med termofil våtrötning är att processen är känslig 
för störningar (Jarvis och Schnürer 2009). Trots detta är våtrötning att föredra med tanke på 
effektivitet och beprövad teknik för rötning av avloppsslam. 
 
Övriga substrat som inventerats (med högre TS-halter än 10-12 %) skulle också kunna 
blandas, finfördelas och spädas för att rötas i en våtrötningsanläggning. Det finns dock enligt 
Nordberg och Nordberg (2007) flera tekniska fördelar vid torrötning jämfört med våtrötning, 
vilket gör det intressant att titta närmare på alternativet eftersom de substrat som inventerats 
i huvudsak består av mer eller mindre fast material. Detta är nämligen en förutsättning för 
torrötning som kräver att substratet är stapelbart, lämpligen minst 1,5 meter (Jarlsvik och 
Tamm 2009). 
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Fördelarna med torrötning framför våtrötning är enligt Nordberg och Nordberg (2007) att 
förbehandling inte krävs i samma utsträckning som våtrötningsanläggningar då materialet 
inte transporteras i skruvar, pumpar och ledningar som vid våtrötning. Detta medför också 
att processen inte är särskilt känslig för föroreningar som sand, stenar, träbitar eller 
liknande. Stapelbart substrat möjliggör korttidslagring direkt på mark vid behov. Torrötning 
kan ske såväl kontinuerligt eller semikontinuerligt, så kallat pluggflöde, eller satsvis. Satsvis 
torrötning har föreslagits främst då denna rötningsmetod kräver minimalt med personella 
resurser mellan tillfällena för tömning av biogödsel och inlastning av nytt material, vilket 
vanligen sker med fyra till sex veckors mellanrum. Då torrötning kräver färre rörliga delar går 
det åt mindre energi för att driva en torrötningsanläggning jämfört med våtrötning. Mesofil 
rötningstemperatur, runt 36-38 °C har föreslagits då rötningsprocessen är något stabilare 
jämfört med termofil. Mesofil rötningstemperatur medför längre uppehållstider, vilket i sin 
tur ger ett högt metanutbyte per ton substrat. Kortare uppehållstider ger istället en hög 
behandlingskapacitet per rötkammarvolym med då substratet inte är helt genomrötat finns 
risk för att metan ska läcka från rötresten efteråt (Christensson et al. 2009). 
 
De låga kraven på förbehandling av substrat vid torrötning utgör inte bara en fördel, 
åtminstone inte när det gäller hygienisering. Den vanligaste hygieniseringsmetoden innebär 
uppvärmning av substratet till 70 °C i minst 60 minuter (Vinnerås 2013). Detta kräver dock 
att partikelstorleken i substratet är maximalt 12 mm, vilket för de flesta substrat kräver 
någon form av förbehandling för att uppnå kravet. Möjligheten till alternativa 
hygieniseringsmetoder som exempelvis efterkompostering under viss tidsperiod skulle kunna 
nyttjas. Redovisning krävs då för att visa att patogena mikroorganismer oskadliggörs i 
tillräcklig omfattning (Norin 2007). En nackdel med satsvis rötning är att gasproduktionen 
blir ojämn. För att komma runt problemet kan flera små rötkammare startas med olika 
tidsintervall så att den totala gasproduktionen blir jämn (Malmros 2011). 
 
Viktigt vid planering av biogasanläggning är även att klargöra huvudsyftet med 
anläggningen. Utgör biogasanläggningen i första hand en avfallsbehandlingsanläggning, eller 
är det viktigt att producera så mycket biogas som möjligt inom en fastställd tidsperiod för 
exempelvis uppgradering till fordonsgas? Detta påverkar också val av behandlingsmetoder, 
utformning av biogasanläggningen samt hur mycket investering respektive drift får kosta. 
Värdet på producerad mängd metan i förhållande till investeringskostnad avgör vad som är 
mest ekonomiskt fördelaktigt – kort uppehållstid eller väl genomrötat material enligt 
Christensson et al. (2009). 

5.2.3 Placering av biogasanläggningarna och användning av biogasen 
När det gäller rötning av avloppsslam bör biogasanläggningen placeras i direkt anslutning till 
något av kommunens reningsverk. Vid val av placering av en biogasanläggning bör inte bara 
substratförekomsten styra utan även biogasens användning påverkar. Bedömning av lämplig 
placering av biogasanläggningarna för substraten utöver avloppsslam kräver dock ytterligare 
utredning. Framförallt en närmare studie av vilka djurhållare som är villiga att lämna gödsel 
till en biogasanläggning. En sådan studie bör även omfatta en undersökning av hur intresset 
ser ut hos jordbrukare i området gällande användning av biogödseln. Möjligen finns det även 
andra intressanta användningsområden för biogödseln inom kommunen eller i dess närhet 
som skulle kunna identifieras. Politikerna i Älvdalens kommun har genom den kommunala 
avfallsplanen (Nodava AB 2012) fastställt strategin ”Matavfall bör behandlas till biogödsel 
och biogasproduktion”. 
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För att kunna producera fordonsgas från flertalet biogasanläggningar krävs antingen flera 
uppgraderingsanläggningar eller inrättandet av ett lokalt gasnät. Om den beräknade 
metanmängden räknas om till rågasflöde med en metanhalt på 65 % så innebär det ett 
rågasflöde på 45 Nm3/h. Kostnaden för en småskalig uppgraderingsanläggning med ett 
rågasflöde på 20-40 Nm3/h beräknades år 2012 ligga mellan 3-4 miljoner kronor (Blom et al. 
2012). För att det ska finnas en praktisk möjlighet att uppgradera denna gas till fordonsgas 
bör biogasanläggningarna ligga tillräckligt nära för att nyttja en gemensam 
uppgraderingsanläggning.  Om den framräknade biogaspotentialen produceras vid flera 
mindre biogasanläggningar inom kommunen bör biogasen i första hand användas för 
uppvärmning eller elproduktion.  
 
I studiens resultatdel redovisas hur den producerade biogasen skulle kunna användas genom 
antingen uppvärmning, kraftvärme och elproduktion eller fordonsgas. Vid beräkning av 
uppvärmning samt kraftvärme och el har energimyndighetens uppgifter om 
energiförbrukningen för uppvärmning respektive övrig förbrukningsel hos en svensk 
genomsnittsvilla. Med hjälp av dessa uppgifter har beräkning genomförts av hur många 
sådana genomsnittsvillor som skulle kunna värmas upp om biogasen förbränns i gaspanna. 
Uppgifterna om energiåtgången för uppvärmning av en svensk genomsnittsvilla har även 
använts vid beräkning av hur många villor som skulle kunna värmas upp av den kraftvärme 
som bildas i samband med elproduktion. Även möjlig elproduktion har redovisats genom att 
beräkna hur många genomsnittsvillors elförbrukning som biogasproduktionen skulle kunna 
räcka till.  
 
Jämförelse med andra biogasstudier i regionen 
Det är endast rapporten som upprättats av ÅF-Engineering (2010) som nämner något om 
biogasanläggningens utformning. Denna rapport fokuserar på en stor central anläggning, 
gemensam för sju Siljanskommuner, som avses producera ca 49 GWh per år. Anläggningen 
föreslogs i rapporten utgöras av tre olika rötningslinjer, en för avloppsslam, en ekolinje där 
rötresten kan godkännas för användning inom ekologiska lantbruk och en tredje linje där 
rötresten skulle kunna användas för återföring av växtnäring till konventionella lantbruk. 
Rötningsteknik framgår inte av rapporten. I Rambölls rapport (2009) föreslås istället att 
gödsel bör rötas på gårdsnivå, alternativt att flera gårdar går ihop om en rötningsanläggning 
och att en central biogasanläggning på ca 13 GWh som behandlar det källsorterade 
matavfallet och restprodukter från slakteri. Förslag på rötningsteknik ingår inte i rapporten. 
Dessa rapporter har dock innefattat flera kommuner och dess sammanlagda 
substratmängder, till skillnad från detta arbete som enbart fokuserar på Älvdalens kommun. 
 
I SITEs rapport (2013) anges att en biogasanläggning inte får vara för liten för att det ska 
vara möjligt att få lönsamhet vid uppgradering av fordonsgas. I rapporten anges att de minsta 
uppgraderingsanläggningarna som finns på marknaden har en kapacitet av cirka 
50 Nm3 CH4/h. Beräkningarna i detta examensarbete har resulterat i en beräknad 
metanpotential på 709 Nm3/dygn, vilket motsvarar 30 Nm3/h. Enligt Blom et al. (2012) 
finns det uppgraderingstekniker för rågasflöde från 17 Nm3/h, så möjlighet till uppgradering 
bör finnas. Ny teknik är även under utveckling. Vid dessa låga rågasflöden blir dock den 
ekonomiska investeringen en avgörande faktor. Av Blom et al. (2012) framgår att den årliga 
kostnaden för en publik tankstation vid ett rågasflöde på 20 Nm3/dygn (motsvarande 1 
GWh/år) är fem gånger så stor per kWh i jämförelse med en biogasproduktion på 100 Nm3/h 
(motsvarande 5 GWh/år).  
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5.3 Metodval  
I denna studie har inte enbart bakgrundskunskap hämtats från litteraturstudie, utan även 
uppgifter om exempelvis biogaspotential och metanpotential som använts vid beräkningar i 
arbetet. Dessa uppgifter har en stor betydelse för resultatet eftersom beräkningarna av den 
totala metanpotentialen och energipotentialen baseras på dessa. Det är dock många faktorer 
som påverkar ett substrats biogaspotential, inte bara substratet i sig, vilket gör att dessa 
uppgifter varierar i litteraturen. Kritik kan därför riktas gällande om den litteraturstudie som 
genomförts varit tillräcklig för att säkerställa att den metanpotential för de olika 
substrattyperna som använts vid beräkningarna i arbetet är de mest tillämpliga. Detta gäller 
även övriga data som inhämtats via litteraturstudie som exempelvis schablonvärden vid 
beräkning av gödselmängder som använts vid beräkningarna.  
 
Arbetet har även innefattat ett enkätutskick med syfte att bland annat ta reda på om det 
förekommer att matavfall från livsmedelsanläggningarna omhändertas på annat sätt än via 
kommunal försorg, om matavfall sorteras ut från övrigt avfall samt vilka matavfallsmängder 
som uppkommer vid livsmedelsverksamheter inom kommunen. Med avseende på de 
bristfälliga uppgifter om matavfallsmängder som inkom i enkätsvaren så kan kritik riktas 
mot utformningen av enkäten. Exempelvis skulle ifyllandet eventuellt underlättats om 
intervall med avfallsmängder angivits där livsmedelsföretagarna kunnat kryssa för de 
alternativ som stämmer mest överens med deras verksamhet, istället för att själva ange 
vilken mängd matavfall som uppkommit. Det borde även ha genomförts ett eller flera utskick 
med påminnelser till de livsmedelsanläggningar som inte lämnade in något enkätsvar.  
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6 Slutsats  
Fyra olika substrattyper har inventerats inom Älvdalens kommun vid denna studie, 
avloppsslam, gödsel (nöt, gris, får, get och häst), matavfall från verksamheter samt slaktavfall 
från fiskanläggning. Den totala substratvolymen har beräknats till 16 909 m3 per år, vilket 
beräknas motsvara nära 14 348 ton. Om allt detta organiska material skulle användas för 
biogasproduktion skulle detta totalt ha potentialen att generera ca 2,5 GWh energi.  
 
Med avseende på inventerade substrattyper skulle det vara lämpligt att röta avloppsslammet 
för sig och övrigt substrat i en större eller alternativt fler mindre biogasanläggningar. För 
rötning av avloppsslammet föreslås kontinuerlig våtrötning i en enstegsprocess medan övrigt 
substrat föreslås en eller flera samrötningsanläggningar med satsvis torrötning i en 
tvåstegsprocess. 
 
Beräkningarna för biogasens användningsområden har gjorts för tre olika alternativ. Om den 
totala biogaspotentialen skulle användas till förbränning i en eller flera gaspannor skulle den 
beräknade årliga biogaspotentialen kunna motsvara uppvärmning av 175 stycken svenska 
genomsnittsvillor på 149 m2. Om biogasen istället används för produktion av el och 
kraftvärme skulle den beräknade biogaspotentialen räcka till förbrukningsel hos 
motsvarande 70 stycken svenska genomsnittsvillor, på 149 m2, per år samt uppvärmning av 
totalt 110 stycken svenska genomsnittsvillor på 149 m2 per år. Om biogasen däremot skulle 
uppgraderas till fordonsgas visar beräkningarna att metangasproduktionen skulle kunna 
motsvara full gastank hos 9 068 dualfuel-personbilar per år, det vill säga drygt  
170 personbilar per vecka. 
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Biogasproduktion i Särna, Idre och Älvdalen? 
 

Just nu genomförs en förstudie om biogas på miljöavdelningen. Syftet är att ta reda på vilka möjligheter det 
finns att driva en eller flera småskaliga biogasanläggningar här i Älvdalens kommun. 
 

För att producera biogas kan man röta matrester, slaktrester, gödsel, eller annat organiskt material. Biogasen 
kan sedan användas för att få värme, el och/eller fordonsgas. Rötresten eller biogödseln som blir kvar är ett 
jordförbättringsmedel som innehåller den näring som fanns i materialet innan rötningen.  
 

Med hjälp av den här enkäten, som skickas ut till verksamheter som finns registrerade hos miljöavdelningen 
som livsmedelsanläggningar, undersöks vilka mängder matavfall som utöver hushållsavfallet uppkommer inom 
kommunen samt vilka verksamheter som skulle kunna tänka sig att låta sitt matavfall gå till en lokal 
biogasproduktion.  
 

Ditt svar är till stor hjälp för oss. Sammanställning av enkäten kommer att ske redan i slutet av augusti och 
rapporten från projektarbetet beräknas vara klar under hösten 2012. Fyll i enkäten och skicka den gärna med 
vändande post, men senast 25 augusti 2012, till miljöavdelningen i bifogat svarskuvert. 
 

================================================================ 
 

Företagets namn:       
 
Typ av verksamhet: _____________________________________    
 
Verksamhetens fastighetsbeteckning:      
 
Avfallsentreprenör:       
 
1. Sorteras matavfall ut från övrigt avfall inom verksamheten?                            Ja                 Nej    
 

2. Har ni något retursystem för livsmedelsvaror som inte kan säljas, tex bröd, mejeriprodukter, kött? 
Ja                 Nej    
 

3. Hur stora mängder matavfall (ange även om mängden är känd eller uppskattad), utöver det som ingår i 
returneringssystem, uppkommer inom din/er verksamhet?        
Vet ej  (se nedan)                Känd mängd                 Uppskattad mängd              Ange mängd: ____________  ton (i snitt) per år* 
 

Om du inte känner till mängden matavfall, ange istället storlek på kärl eller container, hämtningsintervall samt ange om 
kärlet brukar vara helt fyllt, halvfullt eller annat vid tömningstillfällena.  
 
 Storlek på kärl/container för matavfall:     
 
 Hämtningsintervall:      
 
 Ungefärlig fyllnadsgrad vid tömningstillfälle:     
 

4. Töms matavfall från förpackningarna inom er verksamhet?                       Ja                     Nej    
 

5. Skulle du kunna tänka dig att lämna verksamhetens matavfall till lokal biogasproduktion? 
 Ja                     Nej    Vet ej                Vill bli kontaktad för mer information  
 

6. Skulle du vara intresserade av att bli delägare i en lokal biogasanläggning? 
Ja                      Nej    Vet ej                Vill bli kontaktad för mer information 
 

7. Skulle du kunna tänka dig att använda biogasfordon privat eller inom verksamheten?  
 

Ja                       Nej    Vet ej                Vill bli kontaktad för mer information 
 

8. Om du inte svarat ja ovan vid punkt 7, skulle du i så fall kunna tänka dig att använda biogasfordon privat eller inom 
verksamheten om biogasen producerades lokalt här i Älvdalen? 
Ja                       Nej    Vet ej                Vill bli kontaktad för mer information 
 

9. Skulle du vara intresserad av att använda biogas för uppvärmning/nedkylning? 
Ja                       Nej    Vet ej                Vill bli kontaktad för mer information 
 
 
 

10. Tycker du att det fungerar bra med den avfallshantering ni har inom verksamheten idag? 
Ja                 Nej (ange gärna nedan vilka ändringar du önskar) 
 
 

*Om säsongsverksamhet, ange på nästa sida under vilka perioder matavfall uppkommer.                               

Var god vänd!                             

 
 
 
 

 

 
MILJÖAVDELNINGEN 
 
 

Enkät till livsmedelsverksamheter, bilaga 1   
 

 
 

 



 
 
Om du vill att vi ska kontakta dig för mer information, ange i så fall 
 
ditt namn:        
 
telefonnummer och/eller epost:     
 
Eventuella kommentarer till dina enkätsvar eller frågor/funderingar om matavfall, avfallshantering i övrigt, 
projektet, eller biogas kan du lämna nedan. Annars kan du även vända dig direkt till miljöavdelningen, 
tel 0251-80152 eller via epost miljoavdelningen@alvdalen.se. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tack på förhand! 
  

 

Enkät till livsmedelsverksamheter, bilaga 1   
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Redovisning av beräkningar som genomförts inom studien 
 
Tabell 5, sid 17 – Sammanställning av beräknade resultat (per år) 
 

Matavfall 
Mängd (a): a = 287 ton 

Mängderna är faktiskt insamlade mängder och uppgifterna har 
hämtats från Avfall Web (2014). 

 

Volym (b):  b = a / 0,250 ton per m3 
Volymvikten för matavfall i papperspåse uppgår till 250 kg/m3  
enligt Avfall Sverige (2011). 

 

Metanpotential (c): c = a * 110 Nm3 per ton matavfall 
Metanpotential för matavfall antas vara 110 Nm3/ton våtvikt enligt 
Avfall Sverige (2011).  
 

Energiinnehåll (d): d = c * 9,81 kWh per Nm3 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per Nm3 metan 
(Avfall Sverige 2014).  
 

Avloppsslam 
Mängd (a):  a = 10 000 ton = 230 ton TS / 2,3 % TS 

Slammängderna har beräknats utifrån mängd avvattnat slam och 
från Nodava AB angiven TS-halt i det avvattnade slammet, se även 
beräkningar för Tabell 13 i denna bilaga samt rapportens sid 20. 

 

Volym (b): b = 1 ton 
1 m3 oavvattnat avloppsslam antas i studien väga 1 ton. 

 

Metanpotential (c): c = (a * 0,023) * 318 Nm3 
TS-halten antas uppgå till 2,3 %, i enlighet med Wiberg (2014, 
muntl) och Almedal (1998). Metanpotential för avloppsslam antas 
uppgå till 318 Nm3 metan per TS enligt Hellstedt et al. (2009).  
 

Energiinnehåll (d): d = c * 9,81 kWh per Nm3 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per Nm3 metan 
(Avfall Sverige 2014). 

 
Gödsel 
Mängd (a):  a = Antal djur enligt bilaga 5 * Mängd gödsel per djur enligt 

bilaga 7-9 
 

Volym (b):  b = a * volymvikt beroende på gödseltyp 
Volymvikt har hämtats från Jordbruksverkets föreskrifter (SJV FS 
2012:41) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, se 
bilaga 6 
 

Metanpotential (c): c = a * se bilaga 6-8 
 

Energiinnehåll (d): d = c * 9,81 kWh per Nm3 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per Nm3 metan 
(Avfall Sverige 2014). 
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Hästgödsel 
Mängd (a):  a = antal hästar *  antal ton gödsel per häst och år 

Antalet hästar baseras på uppgifter från hästavelsförening 
(Svenska travhästförbundet 2012)och mängd gödsel per häst och 
år uppgår till ca 8-10 ton per häst och år (SJV 2003).  

 

Volym (b):  b = a / 0,5 ton per m3  
Volymvikt för hästgödsel anges uppgå till 0,5 ton per m3 (SJV 
2003). 

 

Metanpotential (c): c = a * 50 Nm3 metan per ton hästgödsel 
Hästgödselns metanpotential har hämtats från Lundberg (2012, 
muntl). 

 

Energiinnehåll (d): d = c * 9,81 kWh per Nm3 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per Nm3 metan 
(Avfall Sverige 2014). 

 
Fiskrens 
Mängd (a):  a = 2,5 ton per år 

Enligt Hjort (2014, muntl)  uppkommer ca 2-3 ton fiskrens per år. 
 

Volym (b):  b = 2,8 m3 per år 
Enligt Hjort (2014, muntl)  uppkommer ca 2,5-3 m3 fiskrens per 
år. 2,75 m3 avrundas till 2,8 m3. 

 

Metanpotential (c): c = a * 537 Nm3 metan per ton fiskrens  
Uppgift om metanpotentialen hos fiskrens har hämtats från 
Carlsson och Uldal (2009). 

  

Energiinnehåll (d):  d = c * 9,81 kWh per Nm3 metan 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per Nm3 metan 
(Avfall Sverige 2014). 

 
Tabell 6, sid 17 – Sammanställning av beräknad metanpotential  
Matavfall  31 570 Nm3 per år / 287 ton  
  Uppgifter från Tabell 5. 
   
Avloppsslam  73 140 Nm3 per år / 3 642 ton 
  Uppgifter från Tabell 5. 
 
Gödsel  125 692 Nm3 per år / 10 000 ton 
  Uppgifter från Tabell 5. 
 
Hästgödsel  20 800 Nm3 per år / 416 ton 
  Uppgifter från Tabell 5. 
 
Fiskrens  1 3430 Nm3 per år / 2,5 ton 
  Uppgifter från Tabell 5. 
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Tabell 7, sid 18 – Insamlade mängder matavfall i Älvdalens kommun, 2010-2013 
Mängd per invånare = Antal kommuninvånare  / Insamlad mängd matavfall  
Befolkningsstatistik för dessa år har hämtats från Statistiska Centralbyrån, SCB (2014) 
medan uppgifter om insamlade mängder matavfall kommer från Avfall Web (2014).    
 
Tabell 8, sid 18 – Matavfall, beräknade mängder 
Insamlad mängd matavfall (a):  Mängderna är faktiskt insamlade mängder och 

uppgifterna har hämtats från Avfall Web. 
 

Beräknad volym matavfall (b): b = a / 0,250 ton per m3 
250 kg/m3 för matavfall i papperspåse enligt Avfall 
Sverige (2011). 

 

Beräknad mängd metan (c): c = a * 110 nm3  
Metanpotential för matavfall är 110 Nm3/ton våtvikt 
enligt Avfall Sverige (2011)  
 

Beräknad mängd energi (d): d = c * 9,81 kWh 
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per 
Nm3 metan (Avfall Sverige 2014). 

 
Tabell 9, sid 18 – Matavfall, metanpotential 
Uppgifter i tabell 9 om metanpotential för olika typer av matavfall har enbart hämtats från 
litteratur. 
 
Beräkningar tabell 10, sid 19 – Matavfall, enkätsvar 
Redovisning av del ur enkätsvar. 
 
Beräkningar tabell 11, sid 19 – Avloppsslam, insamlade mängder 
Insamlad mängd avloppsslam (a):  Mängderna är faktiskt insamlade mängder och    

uppgifterna har hämtats från Avfall Web (2014). 
 

Antal enskilda avloppsanläggningar (b): Uppgifterna om antal enskilda avloppsanläggningar 
har hämtats från Avfall Web (2014). 

Beräknad mängd avloppsslam per 
enskild anläggning, år 2012 (c): c = a / b  
   
Beräkningar tabell 12, sid 20 – Avloppsslam, beräknat energiinnehåll 
Insamlad mängd avloppsslam (a):  Mängderna är faktiskt insamlade mängder och 

uppgifterna har hämtats från Avfall Web (2014). 
 

Beräknad mängd TS (b):  b = a * 2,3 %     
TS antas uppgå till 2,3 % av den insamlade 
slammängden enligt Almedal (1998) och Nodava AB 
(Wiberg 2014, muntl) 

 

Beräknad mängd metan (c): c = b * 318 Nm3 metan per TS  
Metanpotential för avloppsslam kan enligt Hellstedt 
et al. (2009) uppgå till 318 Nm3 metan per TS 

 

Beräknad mängd energi (d): d = c * 9,81 kWh  
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per 
Nm3 metan (Avfall Sverige 2014) 
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Beräkningar tabell 13, sid 20 – Avloppsslam, behandlade slammängder 
Volym, m3 (a):  Slammängderna har beräknats utifrån mängd 

avvattnat slam och från Nodava AB angiven TS-halt i 
det avvattnade slammet, se rapportens sid 20.  

 

Vikt, ton (b): b = 1 ton 
1 m3 oavvattnat avloppsslam antas i studien väga 
1 ton 
 

Halt TS, % (c): c = 2,3 % 
TS-halten antas uppgå till 2,3 % enligt Almedal 
(1998), vilket även ligger inom den av Wiberg (2014, 
muntl) uppskattade TS-halten på 2-3 %. 

 

Mängd TS, ton TS (d): d = b * c  
 

Metanpotential, Nm3 (e):  e = 318 Nm3 metan per ton TS 
Metanpotential för avloppsslam kan enligt Hellstedt 
et al. (2009) uppgå till 318 Nm3 metan per ton TS. 
 

Energiinnehåll, kWh (f):  f = e * 9,81 kWh/Nm3  
Metangas har ett energiinnehåll på 9,81 kWh per 
Nm3 metan (Avfall Sverige 2014). 

 
Beräkningar tabell 14, sid 21 – Antal djur enligt jordbuksverket 
Uppgifterna i tabell 14 har inhämtats från jordbruksverket (2012), se sammanställning i 
bilaga 5. 
 
Beräkningar tabell 15, sid 21 – Antal djur, beräknade gödselmänger 
Uppgifter om mängder, metanpotential och energiinnehåll i gödsel som beräknas uppkomma 
årligen i Idre har hämtats från bilaga 7. 
Uppgifter om mängder, metanpotential och energiinnehåll i gödsel som beräknas uppkomma 
årligen i Särna har hämtats från bilaga 8. 
Uppgifter om mängder, metanpotential och energiinnehåll i gödsel som beräknas uppkomma 
årligen i Älvdalen har hämtats från bilaga 9. 
 
Beräkningar tabell 16, sid 23 – Uppvärmning av villor 
Energipotential biogas, kWh (a)    

Avloppsslam  (a1) a1 = 716 722 kWh  
Övrigt substrat (a2) a2 = 1 758 708 kWh  

Energipotentialen för beräknad mängd 
metanpotential har beräknats inom studien, 
se tabell 5 

 
Verkningsgrad (b)   b = 95 %  

Vid värmeproduktion genom förbränning av biogas 
(Biogas Syd 2010) 

 
Energiförbrukning villa,  
uppvärmning (c) c = 13 480 kWh 
 

Svensk genomsnittsvilla på 149 m2 
(Energimyndigheten 2014) 
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Antal villor (d)        
   Rötning avloppsslam (d1) d1 = (a1 * b) / c 
   Rötning övrigt substrat (d2) d2 = (a2 * b) / c 

Genomsnittshuset i Sverige med boyta på 149 m2 
förbrukar 13 480 kWh energi för uppvärmning per 
år (Energimyndigheten 2014). 

 
Beräkningar tabell 17, sid 24 – Uppvärmning av villor och försörjning med el 
Energipotential, kWh (a)    

Avloppsslam  (a1) a1 = 716 722 kWh  
Övrigt substrat (a2) a2 = 1 758 708 kWh 

Energipotentialen har beräknats inom studien, 
se tabell 5 

 
Verkningsgrad (b)   

Elproduktion  (b1) b1 = 30 %  
Kraftvärme (b2) b2 = 60 %  

Vid elproduktion genom förbränning av biogas 
(Biogas Syd 2010) 

 
Energiförbrukning per år, villa (c),   

Elförbrukning (c1) c1 = 10 500 kWh 
Uppvärmning (c2) c2 = 13 480 kWh 

Svensk genomsnittsvilla på 149 m2 
(Energimyndigheten 2014) 

 
Antal villor (d)          
  Avloppsslam/ El (d1)   d1 = (a1 * b1) / c1 

  Avloppsslam/ Kraftvärme  (d2) d2 = (a1 * b2) / c2 

  Övrigt substrat/El (d3)  d3 = (a2 * b1) / c1 

   Övrigt substrat/Kraftvärme (d4) d4 = (a1 * b2) / c2 
  
Beräkningar tabell 18, sid 24 – Beräknat antal personbilar som skulle kunna 
tankas 
Energipotential, kWh (a)    

Avloppsslam  (a1) a1 = 716 722 kWh  
Övrigt substrat (a2) a2 = 1 758 708 kWh  

Energipotentialen har beräknats inom studien, 
se tabell 5  

 
Motsvarande mängd fordonsgas (b)       
 b1 = a1  / 13 kWh per kg 

 b2 = a2  / 13 kWh per kg  
 Fordonsgas har ett energiinnehåll på 13 kWh/kg  

     
Antal fordon (c)  c1 = b1 / 21 kg 

c2 = b2 / 21 kg 
Baserat på att en dualfuel-bil som, tillsammans med 
en bensintank på 31 liter, antas ha en gastank som 
rymmer 21 kg (135 liter) fordonsgas, (Biogas Mitt, 
2013). 
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 Sammanställning av inkomna biogasenkäter 
 

 
 

    
 
 Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Butik Butik Butik 

 
Enklare  
servering 

Enklare  
servering 

Enklare  
servering 

  
Avfallsentreprenör  --- Nodava  ---  --- 

 

Röngårds 
Åkeri Hyresvärd SITA 

Röngårds 
Åkeri Egen kompost SITA Nodava 

  
   

 
        

Sorteras matavfall? 
 
Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

 
   

 
          

 
Avfallsmängd 

Egen 
kompost Vet ej Inte mycket 

0,5 ton/år  
(säsongs- 
verksamhet) 

Uppskattning
s-vis 6,5 kbm Blir inget --- Vet ej 

Kompost, 300 l 
(säsongs- 
verksamhet) --- ca 70 l          

 
   

 
         

Kan du tänka dig att lämna 
matavfall för lokal 
biogasproduktion? 

 
 
Ja Ja Vet ej Ja Vet ej  --- Ja Ja Nej  --- Ja 

 Kan du tänka dig att använda 
biogasfordon? Ja Vet ej Ja Nej  ---  --- Vet ej Ja Nej  --- Nej 

 
   

 
         Intresse av att använda biogas 

för uppvärmning/nedkylning? Nej Vet ej Vet ej Nej Ja  --- Ja Ja Nej  --- Nej 
 

Tycker du att det fungerar bra 
med den avfallshantering ni 
har inom verksamheten idag? Ja Ja  Ja Ja Ja  --- Ja 

 
Ja  ---  Ja 
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Sammanställning av gasutbyte från olika substrat enligt Substrathandboken (Carlsson och Uldal 2009) 

           

Substrat TS TS/VS Metanhalt 

Nm3  
biogas/ton  
VS 

Nm3  
biogas/ton  
våtvikt Näringsinnehåll 

ABP-
kategori 

Mekaniska 
problem Övrig kommentar Källa 

Bröd 61% 87% 61% 350 304    -     1 

           Djurfett 
 
 

90% 
 
 

92% 
 
 

  

819 
 
 

 

3 
 
 

Nedbrytning av 
fett kan orsaka 
skumning 

Nedbrytning av fett kan leda till 
ackumulering av långa fettsyror 
 

2 
 
 

           Ensilage, helsädes 
 

40% 
 

90% 
   

300 
   

N = 3,7 % av TS 
 

 - 
     

3, 4 
 

Fettavskiljarslam 
 

4% 
 

95% 
 

 

682 
 

     

5, 6 
 

Fiskrens 
 
 
 
 

42% 
 
 
 
 

8% 
 
 
 
 

71% 
 
 
 
 

930 
 
 
 
 

537 
 
 
 
 

F = 290 g/kg 
P = 100 g/kg 
K = 13 g/kg 
Högt kväveinnehål 
 

3 
 
 
 
   

Risk för luktproblem. Hög fetthalt 
som vid nedbrytning kan orsaka 
problem med ackumulering av 
långa fettsyror. Svårhydrolyserat. 
 

1 
 
 
 
 

Frukt- och grönsaksavfall 
 

15% 
 

95% 
 

 

666 
 

 

NH4-N = 550 mg/l 
 

 - 
 

 

Hög biologisk nedbrytbarhet, hög 
andel kolhydrater 

 
Halm 
 

78% 
 

91% 
 

70% 
 

207 
 

288 
 

C/N = 90 
 

 -  
 Risk för svämtäcke 

Långsam nedbrytning pga 
innehåll av lignin 

5, 2, 
6, 3 

 

Park/trädgårdsavfall 60% 60% 
 

250 
  

 - 
  

3 

           Returprodukt, mejeri 
 
 

20% 
 
 

95% 
 
 

67% 
 
 

520 
 
 

147 
 
 

F = 82 g/kg 
P = 28 g/kg 
K = 77 g/kg 

3 
 
   

Låg alkalinitet 
 
 

1 
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Substrat TS TS/VS Metanhalt 

Nm3  
biogas/ton  
VS 

Nm3  
biogas/ton  
våtvikt Näringsinnehåll 

ABP-
kategori 

Mekaniska 
problem Övrig kommentar Källa 

Slakteriavfall, mag/tarm 
 
 

16% 
 
 

83% 
 
 

63% 
 
 

434 
 
 

92 
 
 

C/N = 22-37 
Ntot=13-21g/kgTS 

3 
 
 

 

Lämpar sig mindre bra som 
ensamt substrat, risk för 
sjunkande pH 

10, 
9, 2, 

6 
 

Slakteriavfall, mjukdelar 
 
 
 

30% 
 
 
   

68% 
 
 
   

293 
 
 
 

C/N = 4 
Kväverikt pga högt 
proteininnehåll 

3 
 
 
   

Lämpar sig mindre bra som 
ensamt substrat, risk för 
sjunkande pH 
 

10, 
9, 2, 

6 
 
 

Slakteriavfall, spillblod 10% 95% 63% 547 83 
 

3 
  

9, 2 

           Spannmål 
 

86% 
 

97% 
   

400 
   Ntot = 1,7 % av TS       

10 
 

Vall 
 
 
 
 

33% 
 
 
 
 

88% 
 
 
 
 

56% 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 

159 
 
 
 
 

Lågt innehåll av 
vissa näringsämnen 
N = 3,7% av TS 
 

 

Sönderdelning 
krävs för att 
materialet ska 
kunna pumpas och 
omblandas 

 

10, 
9, 3, 
7, 11 

 
 
 

Äggmassa 
 
 

17% 
 
 

94% 
 
 

 70% 
 
 

 520 
 
 

119 
 
 

F = 10 g/kg 
P = 100 g/kg 
K = 41 g/kg 

3 
 
 

  

1 
 
 

Äggskal 
 
 
 

82% 
 
 

9% 
 
 

72% 
 
 

300 
 
 

29 
 
 

F = 10 g/kg 
P = 43 g/kg 
K = 414g/kg 

3 
 
 

Risk för mekaniska 
stopp 
 

Äggskal går till stor del 
opåverkade genom 
rötningsprocessen 

1 
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Substrat TS TS/VS Metanhalt 

Nm3  
biogas/ton  
VS 

Nm3  
biogas/ton  
våtvikt Näringsinnehåll 

ABP-
kategori 

Mekaniska 
problem Övrig kommentar Källa 

Djupströ, får 
 
 

30% 
 
 

80% 
 
   

250 
   

Hög C/N-kvot 
 

2 
 

Kan innehålla sand 
och grus som 
sedimenterar 

Kolrikt material, lämpar sig väl att 
samrötas med kväverikt substrat 
 

2 
 
 

Djupströ, nöt 
 
 
 

30% 
 
 
 

80% 
 
 
   

250 
 
 
   

Hög C/N-kvot 
 
 
 

2 
 
 
 

Kan innehålla sand 
och grus som 
sedimenterar 
 

Kolrikt material, lämpar sig väl att 
samrötas med kväverikt substrat 
 
 

6 
 
 
 

Hästgödsel 
 
 
 

30% 
 
 
 

80% 
 
 
   

170 
 
 
     

2 
 
 
 

Kan innehålla sand 
och grus som 
sedimenterar 
 

Kan innehålla stora mängder 
strömedel 
 
 

6, 3 
 
 
  

Kletgödsel, svin 
 
 

16% 
 
 

84% 
 
 

 

300 
 
 

 

C/N =3-10 
Ntot = 20 g/kg TS 
 

    Ursprunglig källa 
1 Utrötningsförsök utförda på AnoxKaldnes, 2008 
2 Feedstocks for anaerobic digestion, Steffen R et al, 1998, AD-Nett 
3 Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov, Ulf Nordberg och Åke Nordberg, 2007, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
4 H ydrolysis and microbial community analyses in two-stage anaerobic digestion of energy crops, Cirne, D.G. Lehtomäki, A. Björnsson, L. Blackall, L.L., Journal of Applied Microbiology 103, 2007 
5 Energianalys av biogassystem, Maria Berglund och Pål Börjesson, Rapport nr 44, 2003, LTH Institutionen för teknik och samhälle avdelningen för miljö- och energisystem 
6 Organiskt avfall för biogasproduktion i Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner, Maria Hammar, 2002, SLU Institutionen för lantbruksteknik 
7 Biogasutbyte från olika råvaror. www.bioenergiportalen.se 
8 Energy production from agricultural residues: High methane yields in pilot-scale two-stage anaerobic digestion, Parawira, W. Read, J.S. Mattiasson, B. Björnsson, L., Biomass and bioenergy 32, 2008 
9 Biogas - Nuläge och framtida potential, Ulf Nordberg, 2006, Värmeforsk 
10 BIOGAS - Basdata om biogas 2006, sammanställd av SGC 
11 Producera biogas på gården - gödsel, avfall och energigrödor blir värme och el, Mats Edström och Åke Nordberg, 2004, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Antal får, get, gris och nöt inom Älvdalens kommun enligt registerutdrag  
från Jordbruksverket, juli 2012 (SJV 2012) 

 

   
 

       
  Postnr Postadress Djurslag Antal   

 
Postnr Postadress Djurslag Antal 

1 790 91 Idre Får 7   37 790 91 Idre Gris 3   

2 790 91 Idre Får 57  38 792 90  Särna Gris  4 
 3 790 91 Idre Får 3 39 792 90  Särna Gris 20 
 4 790 91 Idre Får 8 40 796 90 Älvdalen Gris 2 
 5 790 91 Idre Får 5 

   
 

  6 790 91 Idre  Får 18 41 790 91 Idre Nöt 16 
 7 790 90 Särna Får 17 42 790 90 Särna Nöt 6 
 8 790 90  Särna Får 21 43 790 90 Särna Nöt 7 
 9 790 90 Särna Får 13 44 794 90  Särna Nöt 2 
 10 790 90  Särna Får 10 45 790 90 Särna Nöt 45 
 11 796 90  Älvdalen Får 12 46 796 91  Älvdalen Nöt 11 
 12 796 90 Älvdalen Får 6 47 797 90  Älvdalen Nöt 13 
 13 796 90  Älvdalen Får 7 48 797 91 Älvdalen Nöt 32 
 14 796 90  Älvdalen Får 17 49 796 99 Älvdalen Nöt 29 
 15 796 31 Älvdalen Får 14 50 796 90 Älvdalen Nöt 18 
 16 796 91 Älvdalen Får 26 51 796 90  Älvdalen Nöt 8 
 17 796 91 Älvdalen Får 10 52 796 31 Älvdalen Nöt 20 
 18 796 91  Älvdalen Får 45 53 796 91 Älvdalen Nöt 56 
 19 796 91 Älvdalen Får 20 54 796 90  Älvdalen Nöt 55 
 20 796 91  Älvdalen Får 6 55 796 91 Älvdalen Nöt 2 
 21 796 91 Älvdalen Får 23 56 796 90  Älvdalen Nöt 4 
 22 796 90 Älvdalen Får 14 57 797 91  Älvdalen Nöt 15 
 23 796 90 Älvdalen Får 8 58 796 31 Älvdalen Nöt 11 
 24 796 90  Älvdalen Får 7 59 796 91  Älvdalen Nöt 30 
 25 796 90  Älvdalen Får 42 60 796 90  Älvdalen Nöt 2 
 26 796 90  Älvdalen Får 16 61 796 90 Älvdalen Nöt 11 
 27 796 90  Älvdalen Får 8 62 797 90  Älvdalen Nöt 10 
 28 796 90  Älvdalen Får 38 63 796 90  Älvdalen Nöt 4 
 29 796 90  Älvdalen Får 96 64 796 90 Älvdalen Nöt 4 
 30 796 90 Älvdalen Får 28 65 796 91  Älvdalen Nöt 62 
 

   
 

 
66 797 90 Älvdalen Nöt 4 

 31 790 90 Särna Get 2 67 796 90 Älvdalen Nöt 15 
 32 790 90 Särna Get 77 

   
 

  33 791 90  Särna Get 13 
   

 
  34 796 91 Älvdalen Get 30 

   
 

  35 796 90 Älvdalen Get 42 
   

 
  36 796 90  Älvdalen Get 20  

   
 

  
   

 
    

 
  

   
 

  

 
 

 

 

  

   

 

      Antal djurslag inom Älvdalens kommun, juni 2012, bilaga 5 

 
 

 



Schablonvärden för beräkning av producerad mängd gödsel (inkl nederbörd) för olika djurslag och olika lagringstider (m3) 
som hämtats från Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJV FS 2012:41 
 
 
 
 Fastgödsel a)  Flytgödsel  Djupströgödsel  
 Lagringstid, månader  Lagringstid, månader  Lagringstid, månader  
 6 8 10 12  6 8 10 12  6 8 10 12  
Mjölkko, 6000 kg mjölk/år 6,8 9 11,3 13,6  12,5 16,6 20,8 24,9       
Mjölkko, 8000 kg mjölk/år 7,1 9,4 11,8 14,2  13 17,4 21,7 26,1  15 20 25 30  
Mjölkko, 10000 kg mjölk/år 7,2 9,6 12 14,4  13,3 17,7 22,1 26,5       
                
Kviga/stut < 1 år 1,8 2,4 3 3,6       3,4 4,5 5,6 6,7  
Kviga/stut > 1 år 2,9 3,9 4,9 5,9       6 8 10 12  
Gödtjur, 1-12 mån  1,9 2,6 3,2 3,9            
Betestjur, 1-18 mån 3 4 5 6            
Diko 3,9 5,2              
                
Slaktsvin, 3,0 omg/år 0,35 0,47 0,58 0,69            
                
Får           0,8     
                
a) Volymvikt för fastgödsel: 0,75 ton/m3              
b) Volymvikt för 
djupströgödsel: 

0,5 ton/m3      
 

        
 

 
 
 
I schablonvärdena har träck- och urinproduktion, strötillsats, omsättningsförluster, rengöringsvatten samt vattenspill summerats. 
Tillskottet som kommer från nederbörd har beräknats utifrån 300 mm, 3 m lagringsdjup i flytgödsel- och urinbehållare och efter 1 m lagringshöjd för fastgödsel. 
Utöver angiven vattentillsats tillkommer diskvatten för mjölkkor. Denna mängd kan skattas till storleksordningen 200 liter per månad och mjölkko. 
 
 
 
 

 

Schabloner för beräkning av gödselmängder, bilaga 6 

 
 

 



       Svin Mjölkkor* Mjölkkor** Dikor 
Övriga  
> 12 mån 

Övriga 
 > 12 mån 

* Max 10000 kg mjölk/år 
** Max 6000 kg mjölk/år 
*** Information om mängder och TS-halter för 
getgödsel har inte kunnat 
TOTALT Gödsel i IDRE (2012) 

Får 
Djupströ 

Get*** 
Djupströ 

(klet) 
Fastgödsel 

Nöt 
Flytgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Djupströ 

Antal djur inom kommunen 98 0 3 0 0 5 5 5      
(enligt registerutdrag SJV 2012)             
Lagringstid: 6 mån 6 mån 6 mån 10 mån 10 mån 8 mån 8 mån 8 mån      
(uppskattad)             
Gödselmängd (m3/djur och 
lagringstid) 0,8 0,8 0,35 22,1 11,3 5,2 3,9 8,0   

   

(enligt SJV FS 2012:41)             
Total lagringsvolym (m3):       78,5 0,0 1,0 0,0 0,0 26,0 19,5 40,0 165 m3    
(beräknad)             
Volymvikt gödsel (ton/m3): 0,5 0,5 0,75 1,0 0,75 0,75 0,75 0,5      
(enligt SJV FS 2012:41)             
Gödselvikt per lagringstid (ton): 39,3 0,0 0,8 0,0 0,0 19,5 14,6 20,0 94 ton    
(beräknad)             
TS-halt(%): 30% 30% 25% 9,1% 24,4% 24,4% 24,4% 30%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a) a) Carlsson och 2009 
Mängd TS (ton): 12 0 0 0 0 5 4 2  
(beräknad)             
VS/TS (%): 80% 80% 84% 80% 80% 80% 80% 80%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd VS (ton): 9,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,9 3,5 1,5      
(beräknad)             
Nm3 CH4 / ton VS: 250 250 300 213 220 220 220 250      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd CH4 (Nm3) beräknad på VS: 2355 0 48 0 0 858 772 364 4 397  Nm3    
(beräknad)             
Beräknad mängd kWh per år  23079 0 470 0 0 8408 7568 3567 43 092 kWh    
(1 Nm3 CH4 = 9,8 kWh)              
Referenser   
a) Carlsson, M och Uldal, M. 2009. Substrathandbok för biogasproduktion. Rapport SGC 200. Malmö: Svenskt Gastekniskt Center AB 
b)  Björnsson, L och Lantz, M. . 2011. Biogas från gödsel och vall – analys av föreslagna. Lund: Lunds Universitet. 
 
 
 
    

   

 
Beräkning av gödselmängder och metanpotential, Idre, bilaga 7 

 
 

 



      Svin Mjölkkor* Mjölkkor** Dikor 
Övriga  
> 12 mån 

Övriga 
 > 12 mån 

* Max 10000 kg mjölk/år 
** Max 6000 kg mjölk/år 
*** Information om mängder och TS-halter för 
getgödsel har inte kunnat 
TOTALT Gödsel i SÄRNA (2012) 

Får 
Djupströ 

Get*** 
Djupströ 

(klet) 
Fastgödsel 

Nöt 
Flytgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Djupströ 

Antal djur inom kommunen 61 92 24 0 15 15 15 15      
(enligt registerutdrag SJV 2012)             
Lagringstid: 6 mån 6 mån 6 mån 10 mån 10 mån 8 mån 8 mån 8 mån      
(uppskattad)             
Gödselmängd (m3/djur och 
lagringstid) 0,8 0,8 0,35 22,1 11,3 5,2 3,9 8,0   

   

(enligt SJV FS 2012:41)             
Total lagringsvolym (m3):       48,6 73,6 8,4 0,0 169,5 78,0 58,5 120,0 557 m3    
(beräknad)             
Volymvikt gödsel (ton/m3): 0,5 0,5 0,75 1,0 0,75 0,75 0,75 0,5      
(enligt SJV FS 2012:41)             
Gödselvikt per lagringstid (ton): 24,3 36,8 6,3 0,0 127,1 58,5 43,9 60,0 357 ton     
(beräknad)             
TS-halt(%): 30% 30% 25% 9,1% 24,4% 24,4% 24,4% 30%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a) a 
Mängd TS (ton): 7 11 2 0 38 15 13 5  
(beräknad)             
VS/TS (%): 80% 80% 84% 80% 80% 80% 80% 80%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd VS (ton): 5,8 8,8 1,3 0,0 30,5 11,7 10,5 4,4      
(beräknad)             
Nm3 CH4 / ton VS: 250 250 300 213 220 220 220 250      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd CH4 (Nm3) beräknad på VS: 1459 2208 396 0 6712 2574 2317 1092 16 758  Nm3    
(beräknad)             
Beräknad mängd kWh per år  14301 21638 3879 0 65780 25225 22703 10702 164 227 kWh    
(1 Nm3 CH4 = 9,8 kWh)              
Referenser   
a) Carlsson, M och Uldal, M. 2009. Substrathandbok för biogasproduktion. Rapport SGC 200. Malmö: Svenskt Gastekniskt Center AB 
b)  Björnsson, L och Lantz, M. . 2011. Biogas från gödsel och vall – analys av föreslagna. Lund: Lunds Universitet. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

 

Beräkning av gödselmängder och metanpotential, Särna, bilaga 8 

 
 

 



       Svin Mjölkkor* Mjölkkor** Dikor 
Övriga  
> 12 mån 

Övriga 
 > 12 mån 

* Max 10000 kg mjölk/år 
** Max 6000 kg mjölk/år 
*** Information om mängder och TS-halter för 
getgödsel har inte kunnat 
TOTALT Gödsel i ÄLVDALEN (2012) 

Får 
Djupströ 

Get*** 
Djupströ 

(klet) 
Fastgödsel 

Nöt 
Flytgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Fastgödsel 

Nöt 
Djupströ 

Antal djur inom kommunen 443 92 2 60 76 93 93 93      
(enligt registerutdrag SJV 2012)             
Lagringstid: 6 mån 6 mån 6 mån 10 mån 10 mån 8 mån 8 mån 8 mån      
(uppskattad)             
Gödselmängd (m3/djur och 
lagringstid) 0,8 0,8 0,35 22,1 11,3 5,2 3,9 8,0   

   

(enligt SJV FS 2012:41)             
Total lagringsvolym (m3):       354,5 73,6 0,7 1326,0 858,8 483,6 362,7 744,0 4204 m3    
(beräknad)             
Volymvikt gödsel (ton/m3): 0,5 0,5 0,75 1,0 0,75 0,75 0,75 0,5      
(enligt SJV FS 2012:41)             
Gödselvikt per lagringstid (ton): 177,2 36,8 0,5 1326,0 644,1 362,7 272,0 372,0 3191 ton    
(beräknad)             
TS-halt(%): 30% 30% 25% 9,1% 24,4% 24,4% 24,4% 30%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a) a) Carlsson och 2009 
Mängd TS (ton): 53 11 0 121 193 91 82 34  
(beräknad)             
VS/TS (%): 80% 80% 84% 80% 80% 80% 80% 80%      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd VS (ton): 42,5 8,8 0,1 96,5 154,6 72,5 65,3 27,1      
(beräknad)             
Nm3 CH4 / ton VS: 250 250 300 213 220 220 220 250      
Källa: a) a) a) b) b) b) b) a)     
Mängd CH4 (Nm3) beräknad på VS: 10634 2208 33 20561 34008 15959 14363 6770 104 537  Nm3    
(beräknad)             
Beräknad mängd kWh per år  104211 216638 327 201503 333283 156396 140757 66350 1 024 464 kWh    
(1 Nm3 CH4 = 9,8 kWh)              
Referenser   
a) Carlsson, M och Uldal, M. 2009. Substrathandbok för biogasproduktion. Rapport SGC 200. Malmö: Svenskt Gastekniskt Center AB 
b)  Björnsson, L och Lantz, M. . 2011. Biogas från gödsel och vall – analys av föreslagna. Lund: Lunds Universitet. 
 
    

   

 

Beräkning av gödselmängder och metanpotential, Älvdalen, bilaga 9 
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