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Sammanfattande resultat
Projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på Gårdsnivå” har drivits av Hushållningssällskapet
under fyra år. 240 besök har gjorts på biogasanläggningar i hela Sverige och minst 470 prover på
substrat och rötrester är analyserade. Rådgivare och samarbetspartnern JTI har arbetat i projektet.
Resultaten i projektet grundar sig på 31 anläggningar, som med kontinuitet kunnat följas under åren.
Materialet från projektet är omfattande och har under åren använts och används fortfarande i forskningsprojekt och utvecklingsprojekt. Här presenteras de viktigaste resultaten i punktform och med
korta kommentarer.
Värden i biogasproduktionen

För de lantbrukare som investerar i en biogasanläggning finns det flera viktiga värden.
Det handlar om självförsörjning på energi, växnäring i kretslopp och att minska sin
miljöpåverkan. Projektets resultat kan sammankopplas med dessa tre värden. Det är
också viktigt att det i framtiden blir lönsamt att investera i minskad miljöpåverkan –
såsom anläggningsägarna av de svenska gårdsbiogasanläggningarna gjort.

Gasproduktion

De gödselbaserade biogasanläggningarna har i medeltal en låg biogasproduktion i
förhållande till rötkammarvolymen. Många anläggningar skulle behöva mer energirika
substrat för att på bästa sätt kunna nyttja investerad rötkammarvolym. Det är tydligt
att de anläggningar som har högst gasproduktion också tillsätter energirika substrat.
•
•
•
•

Biogasproduktionen på anläggningarna är 410 000 m3 biogas årligen.
Metanhalten uppgår till 59 %.
Uppehållstiden är 30 dagar och den organiska belastningen beräknas till 2,5 ton
VS/m3 aktiv rötkammarvolym.
Uppstarten av biogasproduktionen har varit krånglig för vissa anläggningar, men
uppfattningen är att med tiden har uppstart av nya processer gått lättare och att
de snabbare uppnått beräknad gasproduktion.

Teknik

Samtliga studerade anläggningar har haft större eller mindre problem med tekniken.
Detta är en av de enskilt största orsakerna till dålig ekonomi för de befintliga biogasanläggningarna.
•
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De tre värdena för gårdsbaserad biogas.

Medelstorleken på rötkammare är 1152 m3 aktiv volym. 19 av 31 anläggningar har
någon form av efterrötkammare. Funktionen på efterrötkammaren varierar.
Det interna behovet av elenergi uppgår till 7 % av producerad bruttoenergi motsvarande ca 150-160 MWh per anläggning och år.
Det interna uppvärmningsbehovet är 24 % av producerad bruttoenergi.
Av deltagande anläggningar producerar flertalet el och värme.
Elverkningsgraden var i snitt 30 %. Ottomotorer, som är den vanligaste typen av
CHP, finns på 19 av anläggningarna och har en elverkningsgrad på 28 %.
Teknikproblem av allvarligare karaktär är vanligast bland pumpar och omrörare.
Andra svårigheter med teknik gäller bland annat mätutrustning, gasledningar, infästning av takkonstruktioner och problem på svavelväteinnehållet i gasen.
Flera av de deltagande anläggningarna har inom fyra års drift varit tvungna att
tömma sin rötkammare en eller flera gånger på grund av tekniska problem.

Ekonomi

Det är svårt att få sin biogasproduktion lönsam. Teknikutvecklingen måste drivas på
och befintliga anläggningar förbättras till den grad att de verkligen kan bli goda exempel. Många är redan på god väg då dålig teknik redan har bytts ut.
•
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Utrustning för inmatning av fast substrat, en viktig del för att nå ekonomi
i sin biogasanläggning samt att förbättre cirkulationen av växtnäring.

I snitt är resultatet – 30 öre per producerad kWh gas. De låga priserna på el och
andra marknadssvårigheter förklarar en del av det negativa resultatet. Tekniska
problem och driftstörningar bidrar också till resultatet.
Investeringskostnaderna är höga.
Kostnader i tid och pengar för tillsyn och ansökningar för tillstånd enligt flera olika
lagstiftningar försvårar företagandet och motverkar den miljönytta som biogasen
tillför samhället.
Energimarknaden är en viktig nyckel till lönsamhet både avseende fordonsgas och
el. I dagsläget är avsaknaden av nettomätning ett problem för den småskaliga
biogasen.
Ett gödselgasstöd kommer att förbättra för befintliga anläggningar och vara en
viktig signal till marknaden. Ett nytt investeringsstöd är viktigt för att få igång
nybyggnationen.

Växtnäring
Att få ett bättre management omkring växtnäring är en viktig del i biogasinvesteringen.
På många håll har det också lyckats bra!
•
•
•

Andelen ammoniumkväve har ökat med 0,5 kg i rötresten.
Flera anläggningsägare vittnar om lättare spridning och minskad lukt.
En del anläggningsägare har kunnat sälja sin rötrest.
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Biogasanläggningarna behöver vara goda exempel både miljömässigt
och ekonomiskt så att fler vill investera i tekniken.

