
SAMMANFATTNING 
Produktion av biogas från organiska restprodukter är en del i ett hållbart energisystem och 

bidrar till att skapa lokala kretslopp i samhället. Biogas baserat på lantbrukets organiska 

material och restprodukter kan dessutom öka självförsörjandegraden av energi och möjliggör en 

bättre hushållning av växtnäring. Därför är det viktigt att utveckla metoder för ökad effektivitet i 

lantbruksbaserad biogas. Kontinuerliga biogasprocesser på gårdsnivå dimensioneras oftast efter 

tillgängligt flytande gödselsubstrat, vilket har en hög vattenhalt. Det innebär ett relativt lågt 

utnyttjande av mikroorganismernas kapacitet i biogasprocessen. Samtidigt finns det på de flesta 

djurgårdar fastgödsel som är blandad med strömaterial, ofta halm. Fasta material som ska 

behandlas i kontinuerliga biogasprocesser behöver någon form av sönderdelning. Det innebär 

ett ökat energibehov i form av malning, pumpning och omrörning av substratet/substraten. 

Studien genomfördes för att visa på möjligheterna till effektivare användande av rötkammaren 

och ett bättre energiutbyte när djupströgödseln tillsätts i biogasprocessen. Genom att använda 

djupströgödseln i biogasprocessen möjliggörs dessutom ett bättre tillvaratagande av växtnäring 

på gården.  

För att undersöka förbehandlingens betydelse för djupströgödselns biogaspotential (B0) 

utvecklades en metod för hackning i projektet. Metoden ledde till en minskning av 

partikelstorleken i gödseln.  Gödsel från två gårdar användes i försöken. Biogaspotentialen 

utreddes genom batchförsök i en inkubationstemperatur på 39 °C. Metan och koldioxid 

analyserades i gaskromatograf och utifrån de resultaten beräknades produktionen av metan.  

Resultaten visade att metanproduktionen för den hackade djupstörgödseln var dubbelt så hög 

jämfört med metanproduktionen från den ej hackade gödseln.  Vidare var den specifika 

metanproduktionen efter 13 dagar i batchen betydligt högre för de hackade proven (156 l 

CH4/kg VS) jämfört med det obehandlade provets produktion (62 l CH4/kg VS). En snabb 

uppstart ger högre effektivitet i biogasanläggningen genom att uppehållstiden kan kortas. Ingen 

signifikant skillnad kunde dock påvisas om man jämförde olika grader av hackning i försöken. 

Nackdelen med malning/hackning av fasta substrat är energiåtgången. Metoden är dock 

vanligast på svenska gårdsbiogasanläggningar, vilket den intervjustudie som genomfördes bland 

svenska leverantörer av biogassystem visar.  De svenska leverantörerna förordar en lösning där 

det fasta substratet blandas med det flytande substratet i en blandningsbrunn.  

Försöken visar att fasta substrat ger mera metangas samtidigt som det kostar energi och 

investering att få in det i biogasanläggningen. Resultaten från batchförsöken användes för att 

beräkna möjlig investeringsnivå för förbehandlingsmetoder. En investeringsnivå på ca 450 000 

SEK med en avskrivningstid på tio år och en driftskostnad på 10 % av beloppet, är möjlig för att 

kunna ta in djupströgödsel i processen. 

Att kunna hantera gårdens samtliga gödselslag i biogasprocessen ger ett bättre biogasutbyte och 

en bättre effekt av investerad rötkammarvolym. Potentialen för djupströgödseln i 

gårdsbiogasprocessen bör dock utredas noga från fall till fall då heterogeniteten i substratet är 

stor och energiutbytet tydligt relaterar till val av förbehandlingsteknik.   

Nyckelord: Djupströgödsel, mekanisk förbehandling, gårdsbaserad biogasproduktion, batchförsök 



ABSTRACT 
Production of biogas from organic waste is one part in a sustainable energy system.  Biogas 

based on residues and organic materials from agricultural production can increase the level of 

energy self-sufficiency on the farm and will provide a better recycling of nutrients. For that 

reason it is important to development methods to increase the efficiency at agricultural based 

biogas. Biogas production on farm scale level is often dimensioned on the quantity of the liquid 

manure available, which has high water content. This results in a relatively low utilization of the 

microorganisms in the biogas process. On the other hand, most livestock farms have access to 

manure which is mixed with bedding material (often straw), called “deep litter manure”. Solid 

materials to be processed in the anaerobic process need some kind of pre-treatment and the 

milling, pumping and mixing of the substrates that are needed, results in an increase of energy 

requirements. The study was conducted to identify the possibilities for a more efficient 

utilization of the anaerobic digester and a better energy yield when deep litter manure is added 

to the process. Managing deep litter manure in the biogas process also results in an increase in 

the availability of nitrogen in the farm's manure. 

To investigate the relevance of pre-treatment for the biogas potential (B0) of deep litter manure 

a chopping method for particle size reduction was developed in the project. Deep litter manure 

from two farms was used. The potential for biogas was investigated in a batchprocess, in a 

process temperature of 39 C °. Methane and carbon dioxide were analyzed in gas 

chromatography to calculate the methane production from deep litter manure. The results 

showed that the production of methane from the chopped sample of deep litter manure was 

twice as high compared to the production from the untreated sample. Furthermore, the specific 

methane yield of the first 13 days was significantly higher for the pretreated fraction of the 

substrate, 156 l VS CH4/kg, compared with 62 l CH4/kg VS of the untreated sample. A fast startup 

phase for the biogas process will decrease the retention time form the substrate in the digester. 

No significant difference could be demonstrated in the experiments with regards to different 

degrees of chopping of the substrate. 

One problem of mechanical pre-treatment methods of the solid substrate is the energy 

consumption.  The method is however the most common on farm scale biogas digesters, 

according to the interview conducted among Swedish suppliers of biogas systems. The Swedish 

suppliers recommend a solution in which the solid substrate is mixed with the liquid substrate 

in a pre-treatment reactor.  The experiments show that solid substrate provides more gas at the 

same time as it costs energy and investment to get it into the biogas plant. Results of the batch 

experiment were used to calculate the possible investment level for pre-treatment methods. An 

investment level of about 450 000 SEK with an amortization period of ten years and operating 

costs of 10% of the amount, is needed in order include deep litter manure in the biogas process. 

The possibility for a farm to use all its manure in the biogas process will provide better biogas 

yields, in addition to greater effect in relation to the invested volume of the digester. The 

potential of deep litter manure in farm biogas process should be carefully analyzed on a case-by-

case basis as the heterogeneity of the substrate is large and the energy exchange is strongly 

connected with the choice of pre-treatment technology.  

Keywords: Farm scale biogas production, deep litter manure, mechanical pre-treatment, 

batchprocess   
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1 INLEDNING 
Lantbruksbaserad biogas bidrar till att skapa ett lokalt kretslopp (figur 1) på gården. Gödseln 

tillvaratas och genom biogasprocessen kan gården producera lokal energi. Den rötade gödsel är 

ett bra gödselmedel då näringsämnen blir mer tillgängliga genom den anaeroba nedbrytningen. 

Återföringen av växtnäringsämnen ger en ökad möjlighet till djurfoderproduktion som gynnar 

till exempel mjölkproduktionen på gården.  Ytterligare fördelar med lokal biogasproduktion är 

tillexempel minskat växtnäringsläckage, minskad lukt på gödseln och reduktion av växthusgaser 

(Börjesson & Berglund, 2003).  

 

Figur 1 Illustration över kretsloppet på gården där energi blir en följd av biogasprocessen. 

En stor del av den svenska biogaspotentialen finns i lantbrukets restprodukter såsom gödsel och 

foderspill. Biogaspotentialen uppges till 10,6 TWh varav ca 8 TWh är potentialen i lantbrukets 

restprodukter. Biogaspotentialen kan snabbt komma att öka med teknikutveckling och odling av 

energigröda (Linné, et al., 2008). 

Gödselbaserade biogasprocesser på gårdsnivå är i övervägande fall kontinuerliga som beskickas 

med substrat vilka har en torrsubstanshalt mellan 4-10 %. Processerna har ett eller två steg och 

gödseln pumpas in i behållarna som har en bräddning eller pumpning ut av rötad gödsel till 

rötrestlagret (Burton & Turner, 2003). Flytgödsel har en TS halt under 12 % och är möjlig att 

pumpa. Medan gödsel med TS halter över 20 % inte är pumpbara utan utspädning. Dessa kallas 

klet eller fastgödsel (Albertsson, 2010). På gårdar med mjölkproduktion hålls ofta kalvar och 

rekryteringsdjur på så kallade djupströbäddar. Djupströbäddarna är gödsel blandat med halm, 

spån eller torv i olika mängder (nedan kallat djupströgödsel).  

Kväveförlusterna från djupströgödsel är stora från stall och lager, det medför en sämre 

kvävehushållning. Samtidigt tillför strömaterialet i djupströbädden kol till marken och bidrar till 

bibehållen mullhalt i åkermarken (Jordbruksverket, 2010). För mjölkgårdar är det därför av 

intresse att även behandla djupströgödsel i biogasprocesser. Det möjliggör en högre 

Mjölk 

Gödsel Rötrest 

Vall 

Energi 
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gasproduktion och en bra behandling av ett gödselmedel där kväveförlusterna utan förädling 

kan vara stora.  

Kontinuerliga biogasprocesser kräver energitillförsel för pumpning av substrat och omrörning i 

rötkammaren. Omrörning måste ske för att säkerställa en god nedbrytning i processen. Ett 

fastare material som ska behandlas i en kontinuerlig biogasanläggning bör dessutom 

förbehandlas genom tillexempel malning eller hackning för att kunna fungera i processen. 

Bildning av svämtäcke i rötkammaren och igensättning av pumpar och breddavlopp riskeras om 

inte sönderdelning och omrörning görs på ett tillfredställande sätt (Gerardi, 2003). En ökad 

inmatning av substrat med hög torrsubstanshalt riskerar att höja energikostnaderna för 

pumpning och omrörning. Detta gör att biogasutbytet vid inblandning av djupströgödsel måste 

överväga det eventuella ökade energibehovet för att driva processen (Nordberg, 2010).  

Syftet med detta arbeta är att belysa möjligheterna till bättre biogasutbyte och därmed ett 

effektivare nyttjande av den investerade rötkammarvolymen om djupströgödsel kan användas 

som substrat.  
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2 MÅL 
Att utreda värdet av halmbaserad djupströgödsel i den gårdsbaserade biogasprocessen i 

förhållande till: 

 Gasutbyte vid olika sönderdelningsgrader 

 Teknikval för mekanisk förbehandling  
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3 METOD 
Metoden i arbetet består av olika delar: 

Litteraturstudier avseende utrötningsgrader, förbehandlingsmetoder och teknikval. 

Beräkningar av gasutbytet genom laboratorieförsök med djupströgödsel blandad med halm från 

mjölkgårdar. Försöken baseras på substratets sönderdelningsgrad samt ympens betydelse för 

biogaspotentialen för de undersökta substraten. 

3.1 LABORATORIEFÖRSÖK  
För att kunna utreda sönderdelningsgraden och dess eventuella betydelse för biogaspotentialen 

valdes att genomföra utrötningsförsök.  Dessa gjordes som så kallade batchförsök vilka syftar till 

att finna substratets biogaspotential (B0) vilken anges som metanproduktion i förhållande till 

mängd substrat (Nm3 CH4/ton VS substrat). För att möjliggöra en biogasproduktion tillsätter man 

ofta ymp till substratet i batchförsöket. Ympens egen metanproduktion räknas därefter bort från 

den totala gasproduktionen för att därigenom få fram det enskilda substratets biogasproduktion. 

3.1.1 SUBSTRAT, YMP OCH PROVTAGNINGSMETODIK 
Ymp för den första provomgången togs den 30 augusti och för den andra provomgången den 2:a 

september 2010 vid Sötåsens biogasanläggning i Töreboda. Den placerades i täta förpackningar 

och transporterades ca 3 timmar innan den sattes i värmeskåp 37 °C 

Biogasanläggningen på Sötåsen fungerade normalt vid tidpunkten för hämtning av ymp. 

Sommartid är dock substrattillförseln något lägre eftersom korna går på bete. Mer 

djupströgödsel från gårdens grisproduktion hade även tillsatts jämfört med beräknad 

beskickning. Cirka två veckor innan ympen hämtades tvättades stallarna. Tvättvattnet hamnar i 

flytgödseln och går således in i biogasanläggningen. Dessa förhållanden påverkar ympen.  

Som substrat till batchförsöken valdes djupströgödsel från två gårdar i Sjuhärad. Det första 

provet benämns med R och är djupströgödsel från en dikobesättning. Provet togs från 

gödselplatta och var vid provtagningstillfället utgödslat cirka sex veckor tidigare. Det andra 

provet benämns G och kommer från en gård med tjurproduktion. Provet togs från en färsk 

djupströbädd, så kallad glidande djupströbädd vilken var strödd med långhalm.  

Ur gödselstacken lyftes med hjälp av traktor en skopa (ca 2 m3) djupströgödsel ut. Provet rördes 

sedan om med grep. Ur provet lyftes med hjälp av grep ca 10 kg till en skottkärra, där den 

blandades om ytterligare för att slå sönder stora klumpar. Från skottkärran lyftes sedan 10 liter 

gödsel ut med hjälp av spade (figur 2) och lades i kyl (7 °C). 
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Figur 2 Uttag ur djupströgödsel stacken 

3.1.2 UTVECKLING AV MALNINGSMETODIK 
Ur provet R togs 1 kg obehandlad gödsel ut. Resten av provet lades i maskinen för sönderdelning 

den så kallade ”Hacken”. Hacken gick i 3 minuter varvid ytterligare ett prov lyftes ut. Resten fick 

gå ytterligare 5 minuter det vill säga totalt 8 minuter innan ytterligare 1 kg togs ut.   

Till sönderdelning användes en så kallad korvhack (livsmedelsmaskin) som normalt används för 

att sönderdela växtprover inför analys. Hacken består av en omrörare/ hack med tre knivar i 

propeller. Materialet ligger i en skål som propellern går i (figur 3). Propellern är långsamtgående 

1420 varv/minut.  

 

Figur 3 Utrustningen ”Hacken” som användes för sönderdelning av djupströgödseln (Aktiebolaget Wexiö 
Mekaniska verkstad). R60, 75 hk, 5,5 kW. Nr 50140). 

Efter behandlingen i hacken bildades tre provfraktioner med olika sönderdelningsgrad (figur 4).  

A. Obehandlat 

B. Hackat 3 minuter 

C. Hackat 8 minuter 
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Figur 4 De tre olika fraktionerna A, B och C 

Det gick tydligt se att prov B och C var homogenare än den obehandlade gödseln (A) och att 

konsistensen liknade en smet/deg.  Det var även väl synlig degradering i storleken på halmen i 

proven, figur 4.  

För att ytterligare sönderdela substratet gjordes ett test med en monterad kniv i en vanlig 

köksmaskin (figur 5). Kniven fick gå i 30 sekunder med prov C. Det vill säga materialet hade 

först behandlats 8 minuter i hacken och sedan 30 sekunder i köksmixern, denna förbehandling 

benämns prov D. 

 

Figur 5 Köksmaskin som användes för den finaste ”snabba” sönderdelningen (Philips Cucina HR 7735, 700W) 

Efter förbehandlingsstegen togs 500 gram av varje prov ut. Varje prov delades i fem delar och 

lades i sil (maskstorlek 4 mm) varvid vatten spolades på hela provet under 45 sekunder, 

samtidigt som omrörning skedde manuellt. Vattnet kramades sedan ur provet.  Vägning skedde 

av halmandelens våtvikt (efter urkramning av vattnet). Därefter bestämdes halmadelens TS halt 

av provets totala våtvikt.  
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Figur 6 Fraktionerna av strå/halm i proven A-C efter tvättning.  

Provens förhandlingstider, våtvikter, torrsubstanser och halmandel presenteras i tabell 1. En 

tydlig skillnad ses mellan proverna avseende halmadelen som fastnade i silen under tvätt (figur 

6). 

Tabell 1 Våtvikter och torrsubstanshalter för proverna med olika sönderdelningsgrad. 

Provets namn A B C D 

Malning tid  Obehandlat 5 min  8 min 30 sek/ snabb 

Våtvikt [g] 500 500 500 481,4 

Våtvikt halmandel efter tvätt [g] 277,5 196,2 87,5 31,4 

Våtvikt [%] 56 % 39 % 18 % 7 % 

Torrsubstans halmandel [g] 62,5 37,7 18,7 8,6 

TS halmadel av provet våtvikt 

[%] 

13 % 8 % 4 % 2 % 

 

Via denna metodutveckling skapades fyra prover med olika sönderdelningsgrader, som kunde 

användas i försöken (tabell 1). Proverna förvarades i kyl 6 °C under tiden metodutveckling inte 

pågick.  

3.1.3 METODIK FÖR TORRSUBSTANS (TS) OCH VOLATILE SOLIDS (VS) 
Ympen och substratet analyserades med avseende på TS och VS halt enligt standardmetod 

(APHA/AWWA/WEF, 1995). TS halten bestämdes genom att lägga lite av provet (provfraktion D 

valdes) i en degel i värmeugn 105 °C under 24 timmar tills viktminskning inte uppstod längre. VS 

halten är mängd organiskt material i provet och bestäms genom att lägga det torra provet i 

värmeugn, 550 °C, i minst 6 timmar eller tills viktminskning inte uppstår längre. Efter provserien 
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gjorden en analys av grundproven (malda 30 sekunder) via AK Lab i Borås (bilaga 6). Resultaten 

av TS och VS redovisas i tabell 2 där båda proverna analyserades. 

Tabell 2 Analys av TS och VS i proverna, medelvärden av 2 prov. (Jämförande siffror från AK Lab inom 
parantes) 

Provets namn TS % av VV VS % av VV VS% av TS 

Substrat R 21,8% (21,9%) 17,2% (22,3%) 78,8% (77,7%) 

Substrat G 26,5% (25,5%) 21,7% (18,6%) 81,7% (81,4%)  

Ymp 3,1 % 2,4 % 79,3% 

3.2 BATCHFÖRSÖKEN 
Heterogeniteten var stor i proven speciellt i den obehandlade A, därför valdes att förlänga tiden i 

hacken för proverna som skulle ingå i batchförsöken, tider och metod för sönderdelning visas i 

tabell 3.  

Tabell 3 Blandningsförhållanden i VS i batchförsöken Försök 1 och Försök 2.  

Prov Tid för sönderdelning Sönderdelningsmetod 

R1 3 min 30 sek Hack 

R2 12 minuter Hack 

R3 12 minuter + 45 sek Hack + mixer 

G1 3 min 30 sek Hack 

G2 12 minuter Hack 

G3 12 minuter + 45 sek Hack + mixer 

G0 30 sek Hack 

 

Proven behandlades inför batcherna enligt Hansen(2003). Glasflaskor med totalvolym 2000 ml 

användes.  I flaskorna tillsattes 400 ml ymp med ett VS innehåll i medeltal på 9,8 g. För att uppnå 

balans valdes förhållandet 2:1 mellan ymp och substrat i flaskorna. Det innebar att substratets 

VS andel blev ca 5 g. Efter substratinvägning fylldes flaskorna med vatten till en total 

vätskevolym (ymp+substrat+vatten) som uppgick till 500 ml (Hansen, et al., 2003). Av varje 

prov gjordes duplikat. Det resulterade i 16 prover i försök 1 och 8 prover i försök 2. 

Blandningsförhållanden mellan substrat och ymp framgår av bilaga 1. 

Flaskorna gjordes anaeroba med hjälp av gas bestående av 20 % koldioxid och 80 % kvävgas.  

Flaskorna ställdes in i inkubationsskåp med temperatur på 39 °C. Flaskorna skakades manuellt 

vid insättning och därefter varje dag under försökstiden. Den totala försökstiden var 33 dagar i 

försök 1 och 37 dagar i försök 2.  
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3.3 GASANALYS OCH BERÄKNINGAR 
Biogasen analyserades med en gaskromatograf (Auto System, Perkin Elmer, USA) utrustad med 

packad kolonn (Perkin Elmer, 6´*1,8” OD, 80/100, Mesh, USA) och värmeledningsdetektor 

(Perkin, Elmer USA).  Injektorstemperaturen var 150 °C. Som bärgas användes kvävgas vid en 

temperatur på 60 °C. Gasflödet var 20 ml/minut.  Provet togs ut med en 250 µl spruta (VICI, 

Precision Samling Inc. , USA) och injicerades därefter direkt i gaskromatografen.  

 

Figur 7 Flaska och uttag med spruta efter Hansen et al.  (Hansen, et al., 2003) 

Efter avläsning av metan och koldioxid användes en sjukhusnål för att släppa ut gastrycket (figur 

7), därefter togs ett nytt gasprov ut med sprutan och analyserades i gaskromatografen.  

Gasproduktionen kalkylerades därefter genom att beräkna skillnaden i uppmätta värden mellan 

provtagningarna (figur 8).  Differensen mellan sista mätningen (b) från tidigare provtagning och 

första mätningen (a) vid den aktuella provtagningen utgör gasproduktionen för de antal dagar 

som skett mellan mätningarna. 
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Figur 8 Beskrivning hur gasmätningen beräknades mellan mätningarna 1-5, för prov G1. Gasproduktionen 
anges i Nm3 CH4/ton VS.  Vid insättning i batch finns det ingen produktion av gas i flaskan. 

Gasproduktionen slogs därefter ut för de dagar som passerats sedan det tidigare tillfället. 

Samtliga resultat beräknades under normalförhållanden (0 °C och atmosfärstryck).  

Som standardgas användes för metan 100 % metangas samt för koldioxid 20 % koldioxid och 80 

% kvävgas. 

I resultaten presenteras normaliserad gasvolym. Formler och förklaringar av beräkningar 

presenteras i bilaga 2.  

3.4 INTERVJU MED LEVERANTÖRER 
En intervjustudie utfördes bland fem svenska leverantörer av biogasteknik (lista presenteras 

efter litteraturförteckningen). Dessa fick via e-post frågan om hur tekniklösningen för inmatning 

av fast material på exempelgården skulle kunna se ut (bilaga 3). Syftet var att fånga upp 

leverantörernas val av sönderdelningsutrustning samt fördelar och nackdelar med utrustningen. 

Frågorna besvarades via e-post av leverantörerna.  

3.5 BERÄKNINGSVERKTYG OCH EXEMPELGÅRD 
Vid utvärderingen av resultaten samt vid intervjuerna med leverantörerna användes en 

mjölkgård som exempelgård. Substrat tillgången är 10 000 ton nötflytgödsel med en TS halt på 8 

% och 1000 ton djupströgödsel med en TS halt på 30 %. I beräkningsexemplen på värdet av 

djupströgödsel i biogasprocessen användes resultaten från batchförsöken avseende 

torrsubstans halt, glödförlust och biogasutbyte för gödsel i proven G och R.  

För att vidare analysera resultaten och beräkna det ekonomiska värdet av djupströgödseln i 

biogasprocessen användes ett beräkningsverktyg som utvecklats av rådgivare inom 

Hushållningssällskapet. Där ingår följande parametrar som indata för beräkningar 
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 Typ av substrat och mängd i ton 

 TS-halt i substratet 

 VS-halt i substratet 

 Biogasutbyte i Nm3 CH4/ ton VS 

 Verkningsgrad av biogasprocessen, här antagen till 100 % av substratets potential 
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4 RESULTAT 
Nedan presenteras resultaten från batchförsöken, litteraturstudien, leverantörsintervjuerna 

samt analysen av resultatet i Hushållningssällskapets beräkningsprogram. 

4.1 BIOGASPROCESSEN 
Nedbrytningen av organiskt material till biogas är en komplex process där flera bakterietyper 

samverkar för att slutligen bilda bland annat metan (figur 9). Biogas består utav en blandning av 

metan och koldioxid samt andra gaser från de anaeroba processerna. Det är enbart 

metanmolekylen som är bärare av energi. Innehållet av metan i biogas varierar men brukar för 

lantbruksrelaterade substrat ligga på mellan 55-75% av producerad gas.  

 

Figur 9 Biogasprocessen efter (Jarvis & Schnürer, 2009).  

4.1.1 HYDROLYS 
Det första steget i biogasprocessen kallas hydrolys. Stora organiska molekyler såsom fetter, 

kolhydrater och proteiner bryts ned för att kunna användas av mikroberna som näringskälla 

(Jarvis & Schnurer, 2009). I formeln nedan visas nedbrytning av kolhydrat till enklare 

sockerarter.  

(       )               

Formel 1 Nedbrytning av kolhydrat till enklare sockerarter i hydrolyssteget 

Sönderdelningen görs av mikroorganismerna med hjälp av olika enzymer tillexempel cellulase.  I 

hydrolysen används vatten för nedbrytning, därav benämningen. (Gerardi, 2003) 
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4.1.2 FERMENTATION 
I fermentations steget samverkar fler mikroorganismer än i hydrolyssteget.  Under 

fermentationen bildas organiska syror från hydrolysens nedbrytningsprodukter. Fettsyrorna 

bryts inte ned via fermentation utan via så kallad anaerob oxidation (Jarvis & Schnürer, 2009) 

4.1.3 ANAEROBA OXIDATIONER 
I processerna sker ett samarbete mellan olika mikroorganismer vilket kallas ”Inter Spices 

Hydrogen Transfer”. De mikroorganismer som arbetar i detta steg bildar vätgas. Nedbrytningen 

kan bara fortgå om metanbildarna i nästa steg hela tiden använder den bildade vätgasen. Annars 

ökar vätgastrycket i rötkammaren. Högt vätgastryck är ett relativt vanligt driftsproblem i 

biogasprocesser (Jarvis & Schnürer, 2009). 

4.1.4 METANBILDNING 
Metanbildarna jobbar främst med vätgas, koldioxid och acetat som bildas under den anaeroba 

oxidationen. Metanbildarna växer långsamt och har en generationstid på mellan 1-12 dagar. Det 

medför att uppehållstiden i kontinuerliga biogassystem måste vara tillräckligt lång för att inte 

metanbildarna ska ”tvättas” ur processen (Jarvis & Schnürer, 2009). Bakterierna kan bilda 

metan från olika utgångsämnen. Det vanligaste är metanbildning från acetat (formel 2). 

                 

Formel 2 Formel för metanbildning från acetat (Gerardi, 2003) 
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4.2 FÖRBEHANDLING AV SUBSTRAT 
För att hastigheten i hydrolyssteget och därmed biogasutbytet ska öka finns olika 

förbehandlingsmetoder för fasta substrat (González-Fernádez, et al., 2008).  

Halm, vilket ingår i djupströgödsel, innehåller olika mängder av lignocellulosa fraktioner och är 

en typ av substrat som bör förbehandlas för ett ökat biogasutbyte.  Material som är rika på 

lignocellulosa är stabila mot enzymatisk bakteriell påverkan. Lignocellulosa har två olika typer 

av ytareor, en som påverkas av materialets storlek och struktur och den andra (interna ytarean) 

påverkas av kapillärstrukturen av cellulosafibern. Genom förbehandling kan dessa strukturer bli 

tillgängliga för bakterierna i biogasprocessen (Taherzadeh & Keikhosro, 2008).  Kort kan man 

säga att förbehandling är ett viktigt steg för att bryta ned lignocellulosa material (bland annat 

halm) till biogas (figur 10).  

 

Figur 10 Nedbrytning av lignocellulosa material fritt efter (Demetriades, 2008) 

Förbehandling av fasta substrat kan göras med flera olika metoder. Det finns fysiska metoder 

såsom malning, påverkan med strålning, värmebehandling och explosionsmetoder. Vidare finns 

kemiska metoder såsom alkalisk förbehandling med hjälp av natriumhydroxid samt 

förbehandling med syror gaser och oxider. Det är även möjligt att förbehandla material 

biologiskt via till exempel svampbehandling (Taherzadeh & Keikhosro, 2008).  

På halm har en lösningsmedelsbehandling NMMO (N-methylmorpholine-N-oxide) används med 

framgång. Rågvetehalm gav en sex gånger så hög metanproduktion jämfört med obehandlad 

halm. Även i NMMO behandlingen har det visat sig att partikelstorleken är av stor betydelse för 

biogasutbytet (Teghammar, et al., 2012).  

 

Av dessa metoder används malning i denna studie. Malningen påverkar materialets storlek, 

struktur och graden av kristallinitet hos lignocellulosa. Detta medför högre tillgänglighet och 

nedbrytbarhet från bakteriella enzymatiska processer jämfört med obehandlade prover. Det är 

användbart både i etanol- och biogasproduktion. I flera studier har det visat sig att mindre 

partiklar ger ett högre biogasutbyte.  Trots det har det även visats sig att storleksreducering är 

mer effektivt om det kombineras med andra förbehandlingsmetoder. Nackdelar med malning är 

energiåtgången (Teghammar, et al., 2012). Samt att ligninet till viss del finns kvar i materialet. 

Ligninget skyddar fibrerna vilket minskar enzymernas tillgång till nedbrytning (Taherzadeh & 
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Keikhosro, 2008). Rätt dimensionerat system för mekanisk förbehandling finns dock upp till 25 

% av biogaspotentialen kvar att utnyttja i halmrika gödselmaterial (Hartmann, et al., 2000). 

 

I den sammanställning där Bruni et al (2010) jämfört olika metoder för förbehandling kommer 

följande skillnad i biogasutbytet fram (tabell 4). Den visar på att den fysiska metoden med 

storleksreducering i partikelstorlek gav en 8 % högre metanutbyte per enhet VS. Substratet som 

användes i försöken var separerade fibrer från rötrest bestående av nöt och svingödsel samt 

majs ensilage och industriavfall från Folums biogasanläggning i Danmark (Bruni, et al., 2010). 

Tabell 4 Förbehandlingsmetoders effekter på biogasutbytet. För fibrer från rötrest.  (Bruni, et al., 2010).  

Metod Teknik Variation i % av ml 

CH4/g VS 

Kemisk CaO 59 % 

Fysisk Storleks minskning 8 % 

Ånga H3PO4 6 % 

Ånga NaOH 38 % 

Kombinerade 

metoder 

Ånga+ H3PO4 +laccase 24 % 

Kombinerade 

metoder 

Ånga + NaOH+laccase 69 % 

4.3 BIOGASPOTENTIALEN DJUPSTRÖGÖDSEL 
Gödsel kan definieras utifrån dess torrsubstans halt (figur 11). Djupströgödsel kan staplas minst 

1,5 meter och dess torrsubstans är över 25 % (Jordbruksverket, 2010). 

 

Figur 11 Definitioner av gödseltyper (Gustafsson, 2003) 

Definitionen av gödselbäddar (djupströbäddar och ströbäddar) är en yta som gödslas ut med 

jämna mellanrum och tillförs den mängd strömedel som behövs för att absorbera djurens träck 

och urin. En ströbädd definieras som en gödselbädd som gödslas ut oftare än var tredje månad i 

svinproduktion och ett flertal gånger om år i nötproduktion (Karlsson & Salomon, 2001)I 

Sverige är det vanligaste strömedlet halm, men även andra strömedel t.ex. torv förekommer. 

Torven har en positiv inverkan på kväveförlusterna från djupströgödseln (Jordbruksverket, 

2010). I denna studie görs ingen åtskillnad på gödselbäddar utan orden ”djupströbädd” och 

”djupströgödsel” används. 

      Urin           Flytgödsel (pumpbar)        Kletgödsel (ej pumpbar)     Fastgödsel/djupströ  
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Djupströgödsel är en heterogen produkt och det finns stora svårigheter i provtagningen. 

Jordbruksverket anger i ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” följande värden för djupströgödsel 

(tabell 5). 

Tabell 5 Djupströgödselns karaktär (Albertsson, 2010) 

 TS % pH-värde Andel NH4-N % av tot-N 

Djupströgödsel Över 25 % 8-9 10 % 

 

För djupströgödsel innebär att växtnäring förloras i relativt stora mängder jämfört med andra 

gödselsystem under stall, lagring och spridning. Hackad halm istället för långhalm minskar 

kväveförlusterna i stallet (Jordbruksverket, 2010). Efter lagring ökar oftast TS halten eftersom 

en viss vattenavgång/torkning sker. 

Den svenska substrathandboken anger biogaspotentialen för djupströgödsel och andra 

gödselslag (tabell 6). Djupströgödsel har en biogaspotential på 250 Nm3 CH4/ ton VS substrat. 

Som problemformulering anges att djupströgödseln kan innehålla grus som kan sedimentera i 

biogasprocessen, men också att djupströ gödsel är ett kolrikt material som lämpar sig väl som 

inblandning med mera kväverika substrat. Studien för nötdjupströgödseln har dock bara en 

källa (Carlsson & Uldal, 2009) 

Tabell 6 Biogaspotential för gödselslag (Carlsson & Uldal, 2009) 

Substrat TS VS Nm3 CH4/ton VS Nm3 CH4/ton våtvikt 

Djupströ, får 30 % 24 % 250 60 

Djupströ, nöt 30 % 24 % 250 60 

Hästgödsel 30 % 24 % 170 41 

Hönsgödsel 42 % 32 % 247 81 

Kletgödsel, svin 16 % 13 % 300 40 

Nötflytgödsel 9 % 7 % 213 14 

Svinflytgödsel 8 % 6 % 268 17 

4.4 BIOGASPOTENTIAL HOS VÄXTMATERIAL 
Med tanke på att en stor del av djupströgödseln består utav strömaterial som i denna studie 

utgörs av halm, är biogaspotentialen av de specifika växtfraktionerna också av betydelse.  

Processkedjan för skörd och lagring är viktigt för ett lyckat resultat. Flera försök visar på att 

sönderdelning och ensilering har stor betydelse på biogasutbytet. Strålängden vid skörd av gräs 

är viktig och visar att hög sönderdelningsgrad ger högre biogasutbyte (Prochnow, et al., 2009) 
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Eftersom halm innehåller en hög grad av VS blir den volymetriska metanproduktionen från halm 

högre än från gödsel. Detta medför att halm som strömaterial ökar både metanproduktionen i 

volym mätt och metanproduktionen från en djurbesättning. Metanproduktionen ökar med 10 % 

om 1 kg halm tillförs 100 kg gödsel i t.ex. en djupströbädd (Möller, et al., 2004). 

Försök med mekanisk sönderdelning av stråmaterial (t.ex. halm)och gräs har gjorts i ett flertal 

försök där det visat sig att sönderdelningsgraden (strålängden) har betydelse för 

metanproduktionen (tabell 7).  

De satsvisa utrötningsförsöken som gjordes i studien ”Optimering av biogasprocess för 

lantbruksrelaterade biomassor” visade att halm mald med hammarkvarn (mer sönderdelad) 

hade högre gasutbyte 0,31 m3/kg VS jämfört med 0,25 m3/kg VS hackad halm. Den malda 

fraktionen nådde dessutom sin stationära fas i batchen fortare (Nordberg & Edström, 1997).  

Skillnaden i sönderdelningsgrad med olika batchtider verifieras också i ett tyskt försök. Vid 110 

dagars inkubationstid i batchen sågs ingen signifikant skillnad i ett försök där vetehalm 

hackades till 1 mm respektive max 3 mm strålängder.  Vid den kortare batchtiden var skillnaden 

större i biogasutbyte.  (Möller, et al., 2004) 

Även sönderdelning av andra typer av växtfibrer påverkar biogasproduktionen på liknande sätt. 

Ett försök med sisalfibrer visar på en metanproduktion på 0,22 m3/kg VS vid partikelstorlek på 2 

mm och en metanproduktion på 0,18 m3/kg VS vid 100 mm partikelstorlek i en 65 dagars 

batchprocess. I försöket klipptes fibern med en kvarn med 2 mm hålskiva för den minsta 

fraktionen och de längre fraktionerna sönderdelade i ensilagehack (Mshandete, et al., 2006). 

Vallgräs har också visat sig ha liknande egenskaper när det gäller biogasutbyte. I tabell 7 visas 

två försök där sönderdelning har gjorts inför rötning av vall respektive ensilage. I det tyska 

försöket (Weiss & Bruckner, 2008) visar det att biogasutbytet ökar med ökande 

sönderdelningsgrad och minskande partikelstorlek. Men i det finländska försöket (Kaparaju et al 

2002) visar det att en sönderdelningsgrad på endast 5 mm inte ger något högre biogasutbyte. 
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Tabell 7 Gasutbyte i m3 CH4/kg från olika utrötningsförsök av gräsmaterial 

Behandling, provtyp m.m. Metanproduktion 
m3/kg VS 

Metod Referens 

Halm   (Nordberg & Edström, 
1997) 

Halm TS 86,1% VS 90,1% av TS  Batch 37 °C 70 dygn  
Hackad halm 0,25   
Mald med hammarkvarn 0,31   
    
Halm   (Möller, et al., 2004) 
Strålängd max 1mm 0,161 Batch 60 dygn  
Strålängd max 30 mm 0,145   
    
Vall gräs Finland   (Kaparaju, et al., 2002) 
5 mm 0,27   
10 mm 0,35   
20 mm 0,32   
    
Tyskland ensilage   (Weiss & Bruckner, 

2008) 
Partikel storlek/längd/ tjocklek    
6,1 mm2/ 7,7 mm/ 0,7 mm 0,258   
1,9 mm2/ 3,7 mm/ 0,6 mm 0,308   
1,9 mm2/4,0 mm/ 0,6 mm 0,327   
    
Sisalfiber från sisal fabrik Tanzania. 
Soltorkad i 5 dagar TS 91,6%. VS 92 % 
av VS 

   (Mshandete, et al., 
2006) 

Partikelstorlek 2 mm 0,216 Batch 33 °C, 65 dygn  
Partikelstorlek 5 mm 0,205   
Partikelstorlek 10 mm 0,203   
Partikelstorlek 30 mm 0,202   
Partikelstorlek 50 mm 0,192   
Partikelstorlek 70 mm 0,19   
Partikelstorlek 100 mm 0,178   
Partikelstorlek obehandlad 0,176   

 

Många faktorer spelar in i biogasutbytet från vallgräs till exempel ensileringsmetod och 

skördetidpunkt. Försök visar att endast en liten skillnad finns mellan olika vallgräs uttryckt i 

biogaspotential odlat på samma arealer och att skillnaden är betydligt större mellan olika 

jordarter och odlingsförutsättningar (vilka ger olika skördenivåer)än mellan gräsarter 

(Prochnow, et al., 2009). 

4.5 ENERGIÅTGÅNG MEKANISK BEARBETNING 
I studien ”Optimering av biogasprocess för lantbruksrelaterade biomassor” utfördes mekanisk 

sönderdelning för ensilage och halm (Nordberg & Edström, 1997). Grov sönderdelning av 

ensilage som skulle vidare till malning genomfördes i en foderblandare i 20 minuter. 
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Energiåtgången uppskattades till 77 kWh/ton TS. Hackning av halm i genomfördes i en 

halmhack. Energiåtgången uppskattades till ca 10 kWh/ton TS1. I försöket maldes också 

materialet (ensilaget) en vattenkyld kvarn (Nordberg & Edström, 1997). 

I studien blev resultaten att sönderdelningen medgav rötning vid höga TS halter utan problem 

(9 %) i reaktorn. Finare malning av vallgrödan minskar skjuvkrafterna i reaktorn och således 

också energiåtgången för omblandning. Energiinsatsen i malningen kan därför uppvägas av 

lägre energibehov vid omblandning (Nordberg, 2010). 

4.6 INMATNING AV FAST MATERIAL I BIOGASPROCESSEN 
Att mata in fast material i biogasprocesser görs på olika sätt i gårdsbiogasanläggningar.  I denna 

studie undersöks halmbaserade djupströbäddar som vanligen finns i mjölk- och grisproduktion, 

men många av processerna för inmatning av fast material kan också tillämpas för ensilage och 

energigrödor.  

Storleksreduktion för biogasprocesser behandlar partiklarna så följande förändringar uppstår 

 Partiklarna minskar i storlek och form 

 Skrymdensiteten ökar 

 Möjliggör att substratet kan transporteras med flöden (våta biogasprocesser) 

 Ökad porositet 

 Genererar nya kontaktytor (Bitra, et al., 2009) 

Energibehovet för malning och sönderdelning beror på partikelns initiala storlek, hur materialet 

är uppbyggt, hur hårt man matar enheten för sönderdelning samt självklart hur utrustningen är 

dimensionerad. I vissa studier har det visat sig att energibehovet ökar förhållandevis snabbt 

med minskad partikelstorlek (Bitra, et al., 2009). 

4.6.1 SYSTEM 1; FAST MATERIAL SKRUVAS IN 
Detta system har varit vanligt på befintliga gårdsbiogasanläggningar (figur 12) i Sverige 

(Sötåsens Naturbruksgymnasium, Odensviholm m.fl.) samt återfinns på flertalet tyska 

gårdsanläggningar. De innebär att en stationär mixervagn blandar materialet med skovlar. I 

vissa vagnar finns också vertikal sittande knivar. Materialet skruvas sedan in i 

biogasanläggningen. De anläggningar som har sådana lösningar beskickar med både ensilage 

och djupströbäddar. Rivarvagnarna är oftast försedda med ett system för vägning för att kunna 

kontroller inmatningen (Eliasson, 2010).   

 

                                                             

1 I referensen står 10 kWh/kg TS, här är det antaget att det är en felskrivning. Kontroll har även skett med 
författaren. 
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Figur 12 Mixervagnar för inmatning av fast material från Sötåsen (till vänster) och från Odensviholm (till 
höger) (foto Karin Eliasson). 

I vagnen finns minst en (oftast flera motorer) och varje skruv är försedd med en motor.  

4.6.2 SYSTEM 2; BLANDNINGSBRUNN MED SKÄRANDE PUMPAR 
Djupströgödseln blandas in i en blandningsbrunn med flytande substrat där omrörs och 

sönderdelas slurryn med hjälp av skärande pumpar. Slurryn matas sedan in i 

biogasanläggningen med matarpump (Eliasson, 2010).  

4.6.3 SYSTEM 3; DIREKT INMATNING I REAKTORTANK MED SUBSTRAT FLÖDE 
Det fasta materialet blandas med ett delflöde av reaktorvätska och pumpas direkt in i reaktorn. 

System för detta kräver en macerator eller kvarn samt pumpar. Exempel på utrustning är 

Vogelsangs Quickmix och Netch Biocut system. Funktionen är säker och har hög 

automatiseringsgrad. Däremot behövs även en transport av det fasta materialet till 

blandningsbrunnen som kan innebära olika mekaniseringsgrader. Uttag av delflöde möjliggör 

även värmeväxling (figur 13) så att rötrestens värme kan nyttjas för uppvärmning av processen 

(Eliasson, 2010).  

 

Figur 13 Värmeväxlingssystem i biogasanläggning (Foto Karin Eliasson) 

4.7 INTERVJUSTUDIE LEVERANTÖRER 
I de frågor som ställdes till leverantörer av gårdsbiogasanläggningar är ett tydligt svar att 

inblandning av djupströgödseln från exempelgården bör ske i en blandningsbrunn på ca 50 m3 
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där djupströgödseln tippas i tillsammans med nötflytgödsel (som pumpas till 

blandningsbrunnen) i blandningsbrunnen finns skärande pump/pumpar och omrörare (anger 

vissa leverantörer) De fördelar som anges med denna lösning är framförallt: 

 Eventuella problem med substratet sker utanför huvudrötkammaren. Material som kan 

finnas i djupströgödseln och som inte är bra i rötkammaren, t.ex. grimmor, verktyg m.m. 

stannar i blandningsbrunnen som är mindre och betydligt lättare att tömma än den stora 

rötkammaren. Detta ger högre driftsäkerhet på biogasanläggningen.  

 Billig teknik jämfört med skruvinmatning. 

 Djupströgödseln blir därmed möjlig att pumpa. 

 Gasutbytet för djupströgödseln kan eventuellt bli högre när sönderdelning i 

blandningsbrunn används på grund av att sönderdelningen gynnas.  

Problem med inmatning av djupströgödseln i biogasprocessen uppges av leverantörerna vara: 

 Hur mycket extra energi går det åt för omrörning och pumpning i processen? För 

exempelgården höjs TS halten från 8 % om endast nötflytgödsel rötas till 10 % TS vid 

inblandningen av djupströgödseln.  

 Bildandet av svämtäcke inne i rötkammaren. Vilket kan medföra att gasutbytet minskar 

då svämtäcket hindrar metanmolekylerna att stiga uppåt.  

 Omrörningsenergin/kostnader ökar i samband med bildning av svämtäcke inne i 

reaktorn då det kostar mera energi att slå sönder svämtäcket. 

4.7.1 SKÄRANDE PUMPAR, INSTALLERADE EFFEKTER 
Priser på de skärande pumparna uppgavs till mellan 30000–100000 SEK för en enhet, beroende 

på storlek och fabrikat. Vissa pumpar kompletteras med omrörare medan vissa suger in 

substratet i botten och sprutar ut den i toppen av blandningsbrunnen och på så sätt skapar en 

rörelse- och omrörningsfunktion (tabell 8). 

Tabell 8 Uppgivna effekter på skärande pumpar/ blandningspumpar som används i blandningsbrunnen 
innan rötkammaren.  

Leverantörer kW Kommentar 

A 15  

B 5,5–7,5 Omrörare tillkommer 

C 3-2,2  Pumpen skapar en omrörning i blandningsbrunnen 

D 11 Omrörare tillkommer 

 

De leverantörer som testat denna lösning på halm och djupströgödsel vittnar om att den 

fungerar. En av leverantörerna uppger även att dränkbara pumpars motorer även ger värme 

(motorkylningen) som tillfaller processen i någon mening. Betydelsen av denna värmetillförsel 

är dock inte bedömd.  

4.7.2 SKRUVINMATNING 
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Uppges av flera leverantörer endast vara lönsam när mängden fast material blir stor och då 

framförallt när energigrödor är huvudsubstrat. Det är en vedertagen teknik som dock verkar ha 

vissa kvalitetsskillnader beroende på vilken rivarvagn och tekniktillbehör som används. Priser 

uppges från 600 000 SEK och uppåt. Den största fördelen med skruvinmatning anges vara att 

stora mängder fast material djupströgödsel, ensilage, halm m.m. kan matas in i rötkammaren. En 

annan fördel som anges är att flödena av substrat är skilda.  

4.7.3 INMATNING MED HJÄLP AV DELFLÖDEN 
Flera leverantörer anger att det är intressant lösning. Ingen jobbar dock med detta idag, men det 

kan bli aktuellt i framtiden. Beroende på hur reaktorerna är konstruerade kan det vara svårt 

med uttag av delflöden. Till exempel gäller det när breddning sker till rötrestlager och 

slurrynivån i rötkammaren behöver vara konstant.  
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4.8 BATCHFÖRSÖK MED DJUPSTRÖGÖDSEL 
Försöken förbereddes och behandlades enligt metodbeskrivningen. Gasprover togs med 

intervaller som presenteras i tabell 9 samt i bilaga 4. 

Tabell 9 Dagar för gasanalys för de båda försöken  

Försök 1 Försök 2 

6 6 

10 9 

13 12 

17 15 

21 20 

26 27 

33 37 

 

Försök 1 pågick i 33 dagar som batchförsök. Resultaten för prov R presenteras i figur 14 

resultaten för prov G presenteras i figur 15, samtliga provs resultat har valts att visas då det 

gjordes dubbletter. Resultatet visar på en skillnad mellan gödselsubstraten R och G. 

Djupströgödseln från gården G visar på en metanpotential ca 100 % högre än metanpotentialen 

från gården R. G provet togs på färsk djupströgödseln inne i stallet, gödseln R hade lagrats ca en 

till en och en halv månad vid provtagning. Behandlingen mellan gödselslagen var helt lika. I 

provet G sågs viss skillnad mellan graderna av sönderdelning. Men skillnaden är inte statistiskt 

säker. Provet R3 som var den finaste sönderdelningen av gödseln visar dock på en mycket låg 

utrötning. Orsaken till detta är inte säker men kan till exempel bero på inhibitionen av proverna 

även den mänskliga faktorn kan ha spelat in. De uppmätta värdena producerad metangas för 

varje provtillfälle presenteras i bilaga 4. 

För samtliga prover i försök 1 var det problem med gaskromatografen vid dag 21. Det 

återspeglar sig i värden för dag 26 då flera av proverna visar en dip (beroende på felaktigheter i 

b-provet dag 21).  
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Figur 14 Metanproduktionen från Försök 1 prov R [l CH4/kg VS]. 

 

Figur 15 Metanproduktionen från Försök 1 prov G [l CH4/kg VS].   

När Försök 1 pågått ett par veckor och ingen större skillnad mellan provernas 

sönderdelningsgrad kunde detekteras, beslutades att göra ytterligare ett batchförsök med en 
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helt obehandlad djupströgödsel. Inför detta försök valdes även att studera ympens eventuella 

påverkan på metanproduktionen. Detta för att en tydlig vätgas inhibition varit synlig under 

försök 1, vilket kunde bero på ympens påverkan. Detta resulterade i Försök 2 där obehandlad 

gödsel från gård G användes tillsammans med silad och osilad ymp (figur 16). Det visade sig att 

provet med silad ymp och substrat fungerade mycket bra. Metanproduktionen var på en tydligt 

högre nivå än när den osilade ympen användes.  

 

 

Figur 16 Metanproduktionen från Försök 2 [l CH4/kg VS].  

Då de båda försöken utfördes under samma förhållanden kan man studera skillnaderna mellan 

de olika förbehandlade proverna av gödseln från gården G som medelvärden av proverna (figur 

17).  
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Figur 17 Metanproduktionen för gödsel G [ l CH4/kg VS] för de olika proverna visat som medelvärden från 
mätningarna i Försök 1 och Försök 2 

Resultatet visar tydligt att de hackade proven ger ett högre gasutbyte och snabbare maximum 

jämfört med det obehandlade provet av samma gödsel. Dagarna för provtagning skilde sig något 

mellan försök 1 och 2. Efter 26 dagars inkubationstid var den totala metanproduktionen av det 

mest finhackade provet (G3) 188,81 l CH4/kg VS att jämföra med det ej förbehandlade provet 

(G0) som efter 27 dagars inkubationstid hade en total metanproduktion på 83,75 l CH4/kg VS. 

Som medelvärde under hela försöksseriernas batchtider var metanproduktionen från de 

hackade proverna (G1-G3) dubbelt så stor jämfört med det ej förbehandlade provet (G0). De 

hackade proven hade producerat 206,93 l CH4/kg VS jämfört med det ej hackade som endast 

producerat 100,29 l CH4/kg VS.  Påverkan kan dock ha funnits eftersom gödseln i Försök 2 var 

lagrad i ca 1 månad längre än gödseln i Försök 1. Att detta ska påverka gasproduktionen i hög 

utsträckning är inte stor (muntlig M. Edström, Ilona S Horváth) eftersom lagringen skett i 

kylskåp. Därför anses provresultaten mellan de förbehandlade proven och det ej förbehandlade 

provet G0 vara säker. 
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Metanproduktionen de första 13 dagarna presenteras i figur 18, denna tidpunkt stämde bäst 

gällande provtagnings intervall i förhållande till uppstarts fasen i biogasprocessen.  För den 

hackade gödseln G1-G3 syns tydlig skillnad i metanproduktion jämfört med det ej förbehandlade 

provet G0.  

 

Figur 18 Metanproduktionen de första 13 dagarna för de olika proverna i G serien 

Gasproduktionen i uppstartfasen är intressant för effektiviteten i en biogasanläggning. En 

snabbare uppstartsfas gör att man når högre effektivitet eftersom substratet den maximala 

gasproduktionen snabbare och därmed utrötas snabbare.  Detta leder till minskad uppehållstid i 

rötkammaren.  
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4.8.1 YMPENS PÅVERKAN 
Det första försöket hade en tydlig vätgastopp i kromatogrammet (bilaga 5).  Detta är sannolikt 

ett resultat av att metanbildarna inte jobbar som de ska och därmed blir vätgastrycket högt i 

batchen (Jarvis & Schnurer, 2009).  Det kan ha medfört att metanproduktionen hölls tillbaka. 

Efter ca 15 dagar ser det dock ut som om metanbildarna kommit över vätgas inhibitionen. I figur 

19 visas ympens totala metanproduktion över mätserierna. Den silade ympen har ca 47 % lägre 

gasproduktion än ympen från Försök 2 som inte var silad. I Försök 1 hade den osilade ympen ett 

lägre gasutbyte jämfört med försök 2. Det kan tyda på att ympen skilde mellan provtillfällena.  

Samtidigt var de väldigt lika de första 10 dagarna av försöken.  

 

Figur 19 Ympens totalproduktion av gas[ ml CH4], medelvärden av dubbletterna i Försök 1 och Försök 2.  
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4.9  TEORETISK BERÄKNING AV BIOGASPOTENTIALEN 
I litteratur anges möjligheten att teoretiskt beräkna biogaspotentialen i ett substrat genom 

karaktärisering och den möjliga mängd bildad metan från fetter, kolhydrater och proteiner 

(tabell 10)  

Tabell 10 Teoretisk mängd metangas bildad från kolhydrat, fett och proteiner (Jarvis & Schnürer, 2009).  

 l CH4/ kg VS 

Kolhydrater 190 

Fett 700 

Protein 318 

 

För att jämföra kunna göra en beräkning på gödseln i försöken från dess innehåll av kolhydrater, 

fetter och proteiner skickades proverna in till ett ackrediterat laboratorium för analys (bilaga 6). 

Proverna R3 och G3 analyserades. Resultaten sammanställs i tabell 11 och tabell 12. 

Tabell 11 Analyserade värden av kolhydrater, fetter och proteiner för prov R3 samt beräkning av 
metanpotentialen 

Prov R3 Innehåll 

[g/100 g VV] 

Metanpotential 

[Nm3 CH4/ton VV] 

Metanpotential 

[Nm3 CH4/ton VS] 

Kolhydrat 12,9 24,5 145,9 

Fett 0,3 2,1 12,5 

Protein 3,8 12,1 71,9 

Summa   38,7 230,3  
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Tabell 12 Analyserade värden av kolhydrater, fetter och proteiner för prov G3 samt beräkning av 
metanpotentialen.  

Prov G3 Innehåll 

[g/100 g VV] 

Metanpotential 

[Nm3 CH4/ton VV] 

Metanpotential 

[Nm3 CH4/ton VS] 

Kolhydrat 16,7 31,7 153,3 

Fett 0,5 3,5 16,9 

Protein 3,6 11,4 55,3 

Summa   46,7 225,5 

 

Genom att använda det teoretiska metanutbytet för fetter, proteiner och kolhydrater (tabell 11 

och 12), samt de för analysen uppmätta VS värdena (tabell 2) ger det en total metanproduktion 

på 230 Nm3 CH4/ton VS för prov R3 och 225 Nm3 CH4/ton VS för prov G3. För beräkningarna 

(bilaga 2) användes de VS värden som uppmätts i analysen av AK Lab det vill säga 16,8 % VS av 

VV i prov R3 och 20,7 % VS av VV i prov G3.  

Fördelningen mellan näringsämnenas bidrag till metanpotentialen i proverna ges i figur 20.  

 

Figur 20 Fördelning mellan fetter kolhydraters och proteiners bidrag till den totala teoretiska 
metanproduktionen i prov G3 

Den teoretiska beräkningen har en betydligt mindre skillnad mellan proverna G3 och R3 än vad 

utrötningsförsöken visade. Den teoretiska beräkningen är G3s gaspotential endast 2 % högre än 

R3. Eftersom R3 provet avviker mycket i försök 1 så kan man istället jämföra G2 och R2 i 

batchförsöket. Efter 33 dagars inkubationstid hade R2 producerat 114,13 Nm3 CH4/ton VS 

jämfört med G2 som producerat 186,06 Nm3 CH4/ton VS . 

För prov G3 var metanproduktionen 224 Nm3 CH4/ton VS vid sista mätningen vilket stämmer 

överrens med den teroetiska potentialen på 225 Nm3 CH4/ton VS. En slutsats av detta i 

förhållande till de teoretiska beräkningarna kan vara att G3 provet var väl utrötat och att R 

proven har en lägre biogaspotential på grund av den gödseln inte var färsk.  
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4.10 VÄRDERING AV MEKANISK FÖRBEHANDLING AV DJUPSTRÖGÖDSEL 
En av projektets målsättningar var att ekonomiskt beräkna värdet av djupströgödsel i 

gårdsbiogasanläggningar. Till detta ändamål användes det beräkningsverktyg för 

biogasproduktion på gårdsnivå som används av rådgivare inom LRFs projekt ”Biogasaffärer på 

gården”. Totala substratmängden togs från exempelgården från intervjustudierna med 10000 

ton nötflyt och 1000 ton djupströgödsel.  

Värdena som användes för biogaspotential, TS och VS halter presenteras i tabell 13. 

I samtliga fall kalkylerades det med 100% gasutbyte.  

Tabell 13 Ingående värden i beräkningarna.  

Substrat Biogasutbyte Nm3 CH4/ 

ton VS 

TS % av VV VS % av TS 

Nötflytgödsel* 213 8 80 

Djupströgödsel 

obehandlad** 

100 26 82 

Djupströgödsel 

behandlad*** 

206 26 82 

 *Potentialen för nötflytgödsel från (Carlsson & Uldal, 2009) 
**Potentialen för obehandlad gödsel resultat från prov G0 
***Värden för förbehandlad gödsel medelvärde för proven G1-G3 
 

Gasutbytet för obehandlad djupströgödsel blev 21 320 Nm3 metan och den förbehandlade 

djupströgödseln gav ett gasutbyte på 43 919 Nm3 metan. Tillsammans med nötflytgödseln (som 

var den samma i båda beräkningarna) gav det en ökning i totalproduktion av metangas från 157 

320 Nm3 till 179 919 Nm3 (tabell 14). En förbehandlad djupströgödsel gav således 9 % mer 

metangas om den var förbehandlad för exempelgårdens substratmängder. 

Tabell 14 Resultatet av produktion och produktionskostnad baserat på skillnad i utrötningsgrad mellan 
obehandlad och mekaniskt förbehandlad djuptrögödsel. 

Substrat Metangasproduktion 
[Nm3 CH4] 

Produktionskostnad 

[SEK/Nm3] 

Nötflyt & Djupströgödsel 

obehandlad 

157 320  Nm3 CH4 5,19 SEK 

Nötflyt & Djupströgödsel 

förbehandlad 

179 919 Nm3 CH4 4,56 SEK 

 

Skillnaden i produktionskostnad är 63 öre per producerad normalkubikmeter metangas.  Det 

priset utgör intervallet som förbehandlingen inte får överstiga i investeringskostnader och drift 
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om förbehandlingen ska vara lönsam. Vid simulering kommer man fram till att en investering på 

450 000 kr med en avskrivningstid på 10 år och en årlig driftskostnad på 10 % av investerat 

belopp Något högre elkostnader ingår också i beräkningarna. Beräkningarna presenteras i bilaga 

7 a och 7 b och är utförda för mellanskillnaden för förbehandlad och ej förbehandlad 

djupströgödsel.  För exempelgården skulle det vara lönsamt att investera i en skärande pump 

utrustning alternativt någon kvarnmodell för att sönderdela djupströgödseln. Kostnaderna som 

leverantörerna uppgett för fastinmatning med rivarvagnar blir dyra för en 

gårdsbiogasanläggning och även om biogasutbytet nästan fördubblas måste nyttan vägas mot 

förbehandlingens kostnader.  

4.11 VIKTIGA BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR DJUPSTRÖGÖDSEL I BIOGASPROCESSER 
Utifrån intervjuer, försök, och beräkningar resulterar arbetet i några viktiga punkter för 

bedömning av värdet av djupströgödsel i biogasprocesser utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

1. Djupströgödseln ska vara så färsk som möjligt. En jämn utgödsling kort lagringstid ger 

bäst biogasutbyte. 

2. Sönderdelningen har betydelse för biogasutbytet. En relativt stor del av 

totalinvesteringen på biogasanläggningen kan användas för att sönderdela 

djupströgödseln, men noggranna teknikval måste göras. Ökade energi och 

driftskostnader ska dock beaktas.  

Det finns även andra viktiga bedömningsgrunder för djupströgödsel som substrat dessa är 

tillexempel: 

 Gårdens växtnäringsbalans och tillförsel av växtnäring 

 Mullhalt i jorden med/ utan djupströgödsel  
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5 DISKUSSION 
Försöken visar att sönderdelningsgraden och substratets färskhet är av betydelse vad gäller 

biogasutbytet i processen. I försök med sönderdelningsgrad av energigrödor och halm har 

tidigare resultat visat att biogasproduktionen går snabbare i och med ökad sönderdelning. Det 

kunde även bevisas i detta försök. En snabb nedbrytning leder till att substratet tidigare når sin 

stationära fas och därmed kan uppehållstiden i reaktorn minskas. Tillsammans bidrar dessa 

faktorer till utformningen av gårdsbaserade biogasanläggningar. Genom att planera för en 

effektiv sönderdelning av sitt substrat möjliggörs både ett bra gasutbyte av befintligt substrat 

men även möjlighet att ta in externt substrat till biogasanläggningen. Det tillsammans med 

kortare uppehållstider ger bra nytta av investerad rötkammarvolym. Den bästa metoden för 

behandling av fast material för gårdsbiogasanläggningar är dock svårare att slå fast. De flesta 

leverantörer förordar att samtligt tillgängliga substrat blandas i en blandningsbrunn innan 

beskickning. Här behövs mer praktisk erfarenhet från gårdsbiogasanläggningar som använder 

denna metod för inblandning av fast material. Resultaten visar på att färskheten i substratet är 

av stor betydelse för biogasutbytet. Det resulterar i att logistiken för utgödsling och lagring av 

djupströgödsel även är viktig för att maximera energiutbytet av substratet. 

Förutom ett bra gasutbyte per rötkammarvolym vid inmatning av fast material skulle man 

kunna tänka sig ett minskat värmebehov (i förhållande till producerad mängd gas) om 

torrsubstanshalten i kammaren ökar. Högre torrsubstanshalter gör att energin för uppvärmning 

av samma volym substrat minskar eftersom vätskor med högre torrsubstanshalter har lägre 

värmekapacitet. Det innebär att mindre energi behöver tillföras för att värma upp dessa 

substrat.  

Djupströgödseln har normalt låg kväveverkan om den läggs på åkern som gödselmedel och 

kväveförlusterna från djupströgödsel anses vara höga. Tillförs istället djupströgödseln 

biogasprocessen mineraliseras en viss del av dess innehåll av kväve till växttillgängligt 

ammoniumkväve. Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt då kvävehushållingen blir bättre på 

den enskilda gården. I takt med att konkurrensen om biogassubstrat ökar blir gårdens egna 

restprodukter allt mer värdefulla för biogasproduktion. Tillsammans ger dessa fördelar både 

ekonomiska och ekologiska argument för att tillvarata djupströgödseln. 

Djupströgödsel är ett heterogent material och svårigheter finns vid provtagning och behandling. 

Det visar inte minst skillnaden mellan proverna i de teoretiska beräkningarna jämfört med 

resultaten i batchförsöken. Det vore därför önskvärt att upprepa försöken med liknande 

provtagningsmetodik. I den svenska substrathandboken för biogas, vilken används som 

beräkningsgrund för dimensionering och utredning av biogasanläggningar av 

rådgivningsföretag och leverantörer, anges värdet för djupströgödsel från nöt till 250 Nm3 

CH4/ton VS. Det är ett betydligt högre värde än vad som blev resultaten i dessa försök 

(medelvärde 224 Nm3 CH4/ton VS för den fraktion som gav högst utbyte).  Det är uppenbart att 

feldimensioneringar kan uppstå med ett substrat som är så svårdefinierbart i förhållande till sitt 

energiutbyte.   

Ympen hämtades från Sötåsens biogasanläggning vid två olika tillfällen. Sammansättningen av 

substraten som användes vid Sötåsens biogasanläggning var likvärdig vid båda tillfällena. 

Biogasutbytet blev betydligt högre vid användning av silad ymp än vid användningen av ej silad 

ymp i försök två. Det kan bero på att flaskorna överbelastades när den osilade ympen användes. 
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Det fanns också en tendens till vätgasinhibition i försök 1, viket föranledde diskussionen om 

ympens påverkan i försöken.  Det är också viktigt vid bedömning av olika substrat.  

Det finns felkällor i samband med gasmätningen i försöken. Vid ett par tillfällen var det problem 

med gaskromatografens kvävgasflöde. Om inte flödet av bärgasen är stabilt uppstår 

felaktigheter i mätningen. Likaså påverkas mängden gas av temperaturen. Två och två flaskor 

togs ur värmeskåpet för analys, men det kan ha funnits tillfällen då flaskorna fick vara ute olika 

lång tid från ugnen. Den temperaturförändringen kan påverka gasanalysen. Gasens 

vattenmättnad kan också påverka mängden gas som analyseras. Tillsammans med ympens 

påverkan är detta felkällor som kan påverkat försökens resultat.  

Mer erfarenhet behövs från praktiska resultat från biogasanläggningar vilka hanterar 

djupströgödsel. Interassant att studera vidare skulle vara tekniska funktioner i form av 

sönderdelning, inmatning och omrörning kopplat till ekonomi och teknik samt gasproduktionen 

totalt och i förhållande till annat substrat. Viktigast kanske dock är de miljömässiga fördelarna 

som uppnås om djupströgödsel kan hanteras i biogasprocessen såsom klimatpåverkan och hur 

kvävets kretslopp på gården utvecklas när djupströgödseln tillvaratas.   
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6 BEGREPP 
TS (Total Solids sv. Torrsubstans) den mängd material som finns kvar i ett 

prov efter torkning då all vätska har torkats bort 

VS  (Volatile Solids, Sv. Glödförlust) Mängden organiskt material. Analyseras 

genom förbränning av TS substansen i värmeugn. Måttet beskriver 

mängden organiskt material i ett prov.   

Ymp Reaktorinnehåll från en fungerande biogasanläggning som innehåller 

bakteriestammar. Används för att starta upp (ympa in) en process. 

Organisk 

belastning 

Den mängd organiskt material (VS) som man matar biogasanläggningen 

med varje dag, mäts oftast i kg VS per rötkammarvolym och dag.  

Uppehållstid Den tid som substratet är i rötkammaren. Rötkammarens storlek 

dimensioneras efter den antagna uppehållstiden för aktuella substrat 

B0 Biogas potential. I detta försök uttryckt som metanpotential (Nm3 CH4/ton 

VS). Mängden gas (metan) som substratet producerar vid utrötning. Mäts i 

normalkubikmeter gas per viktenhet VS för att få ett jämförbart värde 

mellan olika substrat.  

Inkubationstid Den tid som substratet utrötas i ett batchförsök 

Beskickning Term som används för att ange hur mycket material (volym eller vikt) som 

matas in i biogasanläggningen under en viss tidsenhet.  
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