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JTI:s resurser inom biogas 

Satsvisa och kontinuerliga 

utrötningsförsök för 

metanpotential Process och teknikstöd till 

produktionsanläggningar 

Hantering av 

rötrest 

Uppgradering 

Förbehandling av substrat 
Mobil pilotanläggning 

för biogasförsök 



Utmaningar:
Lönsamhet

Småskalighet
Maximera miljönytta

Testa och utveckla 
teknik för rötning av 
energirikare substrat: 
· Fastgödsel
· Halmrika substrat
· Vall

Utveckla process-
metodik för 
rötning av 
energirikare 
substrat: 
· Kycklinggödsel
· Slakteriavfall

Testa och utveckla 
teknik för 
småskalig 
uppgradering: 
· Processintern 

metananrikning
· Askfilter

Mäta och prova 
åtgärder mot utsläpp 
av klimatgaser: 
· Efterrötning
· Lagringsstrategi
· Reducera temp.
· Surgörning
· Gastät täckning

JTI jobbar även med: 

• Substratlogistik 

• Lagring av substrat, 

exempelvis betor 

• Nya substrat, 

exempelvis rörflen 



Testa och utveckla teknik och processmetodik för 

rötning av energirikare substrat 

Mål: 1. Att producera mer biogas från befintlig reaktorvolym alternativ 

 kunna bygga mindre reaktorer 

 2. Att producera en mer koncentrerad rötrest 

 

Utaningar: Matning 

  Omrörning 

  Höga kvävenivåer 

  Höga svavelnivåer 

  Värmeåtervinning 

 

Resultat så långt: 70% av biogasen från kycklinggödsel vid konventionell 

  CSTR. Höga ammoniumhalter i rötkammaren utan att  

  processen krashar! Ca 3 ggr mer NH4-N efter rötning! 

 

  60% av biogasen från fastgödsel (halmrik djupströ). Ca 

  2 ggr mer NH4-N efter rötning! 

 

  Det går att nå 35 m3 biogas/ton substrat enbart med  

  enbart gödsel 



Testa och utveckla teknik för småskalig 

uppgradering 

Mål: Att möjliggöra fordonsgasproduktion i liten skala för att öka 

 marginalerna jämfört med kraftvärmeproduktion 

 

Utaningar: Metanslip 

  Ammoniak 

  Igensättning 

  Askhantering 

 

 

 

 

 

Resultat så långt: Processintern metananrikning => 80 % metan (L-gas?), 

  metanslip < 2 %, svavelreduktion > 80 %, reduktion av 

  kväveinnehåll i rötkammare 11-21 % 

 

  Askfilter => 97 % metan (uppnått SS 155438),  

  fullständig svavelreduktion, < 0,2 % metanslip,  

  askstabilisering 

 

   



Mäta och prova åtgärder mot utsläpp av klimatgaser 

Mål: Att se till att biogasproduktionens miljönytta maximeras så att 

 offentligt produktionsstöd kan motiveras av samhällsnytta 

 

Utaningar: Diffust metanslip 

  Mätmetodik 

  Åtgärdskostnader 

   

Resultat så långt: Risk för upp till 3 ggr mer växthusgasläckage från rötad gödsel 

  under lagring jämfört med orötad gödsel om systemet 

  designas och hanteras oförsiktigt, exempelvis enstegsrötning 

  med låg utrötningsgrad samt lagring av stora volymer rötrest 

  under varma sommarmånader 

 

   Mycket lite växthusgasläckage från lagrad rötrest vid  

  temperaturer < 10 °C 

 

  Systemet kan mycket väl ge positiv klimateffekt trots  

  växthusgasläckage från rötrestlager men biogasproduktionen 

  lever på sina miljöargument så det är viktigt att vi jobbar för en 

  så hög miljönytta som möjligt.  

 

   



www.biogas3.eu 

The team of BIOGAS3 

Partner 
Organisations: 
 
AINIA, FIAB (Spain) 
ACTIA, IFIP (France) 
TCA, DEIAFA (Italy) 
RENAC (Germany) 
FUNDEKO (Poland) 
JTI (Sweden) 
IrBEA (Ireland) 

http://www.biogas3.eu/


www.biogas3.eu 

Vad kan BIOGAS3 hjälpa mig med? 

• Kostnadsfria seminarier 
– On-line webinar 20 januari, 2015, kl 13 

– Workshop 1-2 dagar på Jälla utanför Uppsala 31 mars, 2015 

 

• On-line verktyg för enkel förstudie 
– http://smallbiogas.biogas3.eu/Acceso.aspx 

– Kontakta Henrik Olsson på JTI för hjälp med användning av verktyget 

– Kontakta JTI för att diskutera resultatet av förstudien  

 

• Nätverksträffar och matchmaking 
– Under 2015 kommer det att anordnas en träff där intresserade kan 

träffa tillverkare/leverantörer av småskalig biogasteknik 

Kontakt: Henrik Olsson, JTI, +46 72 532 56 22  

http://smallbiogas.biogas3.eu/Acceso.aspx


Vad gör vi härnäst 
 

   • Fortsätter att arbeta med kväverika processer för att 

möjliggöra rötning av mycket fjäderfägödsel 

• Vidareutveckla askreningstekniken för uppgradering av 

biogas 

• Förhoppning om att bygga både processintern 

metananrikning och askfilter i demonstrationsskala på 

Sötåsen 

• Ambition att arbeta med teknikutveckling för hygienisering 

av fasta substrat 

• Ambition att arbeta med utveckling av värmeväxlingsteknik 

som passar för trögflytande substrat 

• Vi är alltid öppna för era behov och hjälper gärna till om ni 

vill förverkliga och testa goda idéer   



Tack för uppmärksamheten! 

Gustav Rogstrand 

Sektionschef Miljö 
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