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Sammanfattning 

Denna förstudie ingår som en del i Ronneby kommuns deltagande i projekt MOMENT - 

Modern Water Management in the South Baltic Sea area. Studien finansieras även till viss del 

med statsstöd genom LOVA, lokala vattenvårdsprojekt. Syftet är att sammanställa status för 

enskilda avlopp och genomföra en förstudie om möjlig biogasproduktion med slam från dessa 

enskilda avlopp. Studieområdet är beläget längs kusten i Ronneby kommuns sydvästra del. 

Studien genomförs som en kombinerad avloppsinventering och litteraturstudie om biogas. 

 

Biogas tillverkas genom rötning av organiskt material under anaeroba (syrefria) förhållanden. 

Processen innefattar flera steg och avslutas med metanogenes där metan CH4 och koldioxid 

CO2 bildas. Det finns två huvudsakliga tekniker för biogasproduktion, våtrötning för 

pumpbara substrat med <12 % TS (torrsubstans) och torrötning för stapelbara substrat med 

20-35 % TS (torrsubstans). Hur väl processen fungerar beror bland annat på förhållandet 

mellan kol och kväve (C/N-kvoten) i materialet som rötas. För låg kvot innebär att 

mikroorganismerna blir ammoniumförgiftade och för hög kvot innebär lägre tillväxt. Optimalt 

bör kvoten ligga runt 20. C/N-kvoten för slam i enskilda avlopp är låg. Förslagsvis kan halm 

tillföras för att förbättra processen. Den producerade gasen kan efter avvattning och eventuell 

rening användas till värmepanna för gasbränslen, kraftvärmeproduktion eller 

fordonsgasproduktion.  

 

För att åstadkomma ett kretslopp för näringsämnen behöver näringen återföras till jordbruket. 

Framförallt är det den ändliga resursen fosfor som behöver återföras. Spridning av rötrest från 

avloppsslam är omgärdat av omfattande föreskrifter och restriktioner och trots ett befintligt 

certifieringssystem, REVAQ, finns ett stort motstånd inom den svenska livsmedelsindustrin 

för spridning på åkermark.  

 

Resultatet av avloppsinventeringen visar att 44 % av bostäderna i studieområdet har ett 

godkänt avlopp och 53 % har ett bristfälligt avlopp. Resterande 3 % har en avloppsanläggning 

med tveksam funktion.  

 

Framtagna kalkyler baseras på en biogasanläggning med våtrötningsteknik och en 

rötkammarstorlek på 700 m
3
. Som substrat används 10 000 m

3
 avloppsslam från enskilda 

avlopp i hela kommunen och 56 ton hackad halm. Beräknad produktion är 178 000 Nm
3
 

biogas per år eller 20 Nm
3
 biogas per timme. Alternativen som jämförs är 

kraftvärmeproduktion och uppgradering till fordonsgas. Kalkylerna visar ett underskott på 

25 230 kr för kraftvärmeproduktion och ett överskott på 125 826 kr för fordonsgasproduktion. 

 

Förstudien rekommenderar en satsning på biogasproduktion med efterföljande uppgradering 

till fordonsgas. Fordonsgasen bör sedan i första hand användas till kommunens 

renhållningsfordon. 
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Inledning 

Denna förstudie ingår som en del av EU-projektet Moment, där Ronneby Kommun är en av 

flera svenska partners. Projektet har dessutom partners i Litauen, Polen och Kaliningrad. 

Projektet har utvecklats inom Euroregion Baltic (ERB) och är delfinansierat genom EU:s 

”South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007–2013”. Momentprojektets syfte är 

att öka den politiska medvetenheten om vattenförvaltningens betydelse för utvecklingen av 

tillståndet i Östersjön, att inom pilotområden, i form av avrinningsområden, utveckla och testa 

metoder för hållbar vattenförvaltning med fokus på minskade utsläpp av näringsämnen och 

gifter från diffusa källor samt att sprida information om uppnådda resultat och erfarenheter 

(Projekt MOMENT, 2011). För att utöka området för förstudien finansieras projektet även 

genom LOVA-bidrag (Ronneby Kommun, 2009) som förmedlats av Länsstyrelsen i Blekinge. 

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, är ett av Sveriges regering beslutat statsstöd för att minska 

tillförseln av fosfor och kväve till Östersjön och Västerhavet (Naturvårdsverket, 2011a). 

 

I Sverige finns en övergripande miljölagstiftning genom miljöbalken (MB) (SFS 1998:808). 

Där definieras hushållsavfall som avfall som kommer från hushåll (MB 15 kap. §2). Latrin, 

toalettavfall och slam från hushållens slambrunnar räknas som hushållsavfall om 

anläggningen är avsedd för enstaka hushåll (Naturvårdsverket, 2008a). Vidare säger 

miljöbalken att avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på så sätt att inte 

olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer (MB 9 kap. §7). Ansvaret för 

insamling, hantering och behandling av hushållsavfall i form av avloppsfraktioner ligger på 

kommunerna (Naturvårdsverket, 2011b). 

 

Att skapa ett kretslopp för näringsämnen innebär bland annat att näring i avloppsfraktioner 

återförs till mark, där näringen behövs, utan risk för hälsa och miljö. Detta är särskilt viktigt 

för fosfor, som är en begränsad resurs i form av brytbar fosfatmineral. Andra näringsämnen i 

avlopp som bör tas tillvara är svavel, kväve och kalium. På lång sikt är det viktigt att återföra 

även andra resurser i avlopp, som humusämnen och essentiella grundämnen 

(Naturvårdsverket, 2002 ; Naturvårdsverket, 2009a).  

 

Ett av de största miljöproblemen i södra Östersjön är övergödning. Problemet uppkommer när 

överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve tillförs våra vatten. Resultatet blir 

igenväxning av sjöar, vattendrag och kustvatten samt algblomningar. Den ökade tillväxten 

genererar mer nedbrytningsbart material som kräver syre och därför orsakar syrefria bottnar. 

På sikt får vi en utarmning av den biologiska mångfalden (Vattenmyndigheten i Södra 

Östersjöns vattendistrikt, 2010). För Östersjöns del beräknas 13 % av den tillförda fosforn och 

2% av kvävet komma från enskilda avlopp (Naturvårdsverket, 2009b). Av den antropogent 

påverkade transporten inom Bräkneåns avrinningsområde under 2006 beräknas 5 % av kvävet 

och 22 % av fosforn komma från enskilda avlopp (Länsstyrelsen Blekinge län, 2008). 

 

 

Syfte 

Syftet med denna förstudie är att inom definierat område sammanställa status på enskilda 

avlopp, jämföra och bedöma olika tekniska lösningar för biogasproduktion med slam från 

enskilda avlopp som substrat, och för definierat område göra en kostnadsbedömning samt ge 

förslag på infrastrukturlösning och återföring av näringsämnen till jordbruket.  
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Metod 

Studieområdet 

Studieområdet är beläget längs kusten i sydvästra delen av Ronneby kommun. Det sträcker 

sig från kommungränsen i väster till östra gränsen av Bräkneåns avrinningsområde. I norr 

avgränsas området av järnvägen och E22 söder om Bräkne Hoby (figur 1). Inom området 

finns flera platser med samlad fritidshusbebyggelse. Kuststräckan är varierad med berg och 

låglänta lite blötare områden. Inåt land finns ett jordbrukspräglat landskap med omväxlande 

åker, betesmark och lövskog. Området är 24,8 km
2
 stort och har en kustlinje på cirka 23 km. 

 

 

 
 Figur 1. Projektets studieområde är beläget i sydvästra delen av Ronneby Kommun.  

  (Bakgrundskarta ©Lantmäteriet Gävle 2011, enligt avtal M2005/3986 om följdproduktion) 

 

 

 

Källa: MOMENT - Modern Water 
Management in the South Baltic 
Sea area. 
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Avloppsinventering 

Avloppsinventeringen startar med en sökning i Miljö- och hälsoskyddsenhetens datasystem 

och arkiv efter områdets fastigheter och adresser. Alla funna avloppsanläggningar noteras 

med typ och årtal för anläggandet. Avloppen sorteras därefter i grupper: 

 

1. Anslutna till kommunalt avlopp – privat eller i kommunal regi 

2. Gröna avlopp – Godkända avlopp = avloppsanläggning anlagd under 1999 eller senare  

3. Röda avlopp – Avlopp som direkt kan anses vara bristfälliga = Avloppsanläggning 

äldre än 1987 eller med enbart stenkista. Även anläggningar som fått uppskov från 

tidigare krav på åtgärder. 

4. Avlopp som skall inventeras i fält – fastigheter som saknar information om avlopp 

eller har avlopp som anlagts 1987–1998. Undanta pågående ärenden. 

 

Brev om inventeringen skickas till fastighetsägarna och därefter görs inventering i fält med 

hjälp av protokoll och karta. Om det finns oklarheter angående avloppsanläggningen efter 

fältinventeringen skickas en enkät ut till fastighetsägaren. Avloppen statusbedöms efter 

fastställda kriterier (tabell 1). Inventeringsprotokoll och information om avloppsstatus läggs 

sedan in i datasystemet. Resultatet redovisas i en excelfil, som en sammanställning över 

avloppsförhållanden. Till den görs en diagramsammanställning med procentuell fördelning i 

olika klasser och status på befintliga avlopp.  

 

 

 
Tabell 1. Inventerade avlopp statusbedöms efter nedanstående kriterier. Olika regler gäller beroende på om WC 

är kopplat på anläggningen eller inte. (BDT = Bad, Disk o Tvätt) 

 Status Beskrivning 

WC 

Bristfällig + olägenhet Svämmar över eller direkt utsläpp 

Bristfällig  
Fel typ eller trasig slamavskiljare, vattenfylld fördelningsbrunn, 
stenkista, okänd utsläppspunkt (dokumentation saknas) 

Möjligen bristfällig Anläggning utan tillstånd, för liten infiltration 

OK 

Avlopp med tillstånd utan synliga brister.  
(Trekammarbrunn med efterföljande infiltration (figur 2)  
eller sluten tank för enbart WC (figur 3)) 

BDT 

Bristfällig + olägenhet Utsläpp på mark som luktar 

Bristfällig  
Fel typ eller trasig slamavskiljare, vattenfylld fördelningsbrunn, 
sjunkbrunn, stenkista 

Möjligen bristfällig 
Rinnande vatten ute, två- eller trekammarbrunn med okänd 
utsläppspunkt, tillstånd saknas 

OK 
Avlopp med tillstånd utan synliga brister.  
(Minst tvåkammarbrunn med efterföljande infiltration) 
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Figur 2. Enskilt avlopp med WC och BDT kopplat till slamavskiljare av trekammartyp med efterföljande 

infiltration. (Källa: ©avloppsguiden.se) 

 

 

 

 
Figur 3. Enskilt avlopp med WC kopplat till sluten tank och BDT kopplat till slamavskiljare av tvåkammartyp 

med efterföljande infiltration. (Källa: ©avloppsguiden.se) 

 

 

 

 

Förstudie biogas 

Bakgrundsinformation om biogas och biogasproduktion inhämtas genom en litteraturstudie 

samt deltagande i utbildningsdag och seminarium. Studiebesök görs på några anläggningar i 

Skåne NSR i Helsingborg, Flinga Biogas AB i Tollarp, Wrams Gunnarstorp i Bjuv och LTH’s 

forskningsstation Anneberg i Billeberga.  

 

Till förslaget om biogasproduktion används bakgrundsinformationen, dessutom hämtas 

information från avloppsinventeringen samt genom samtal med Miljötekniks (Ronneby Miljö 

& Teknik AB) personal och datauttag ur Miljötekniks system för slamtömningar.  

 

Uppgifter om möjliga intäkter och kostnader gällande biogasanläggningar inhämtas från 

företag i branschen och tidigare genomförda studier. 

 

Sluten tank 
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Rötning - en mikrobiologisk process 

Rötning är biologisk nedbrytning av organiskt material under anaeroba (syrefria) 

förhållanden. Eftersom en anaerob nedbrytningsprocess frigör mycket små mängder energi i 

form av värme, måste värme tillföras för att de ingående mikroorganismerna skall växa 

optimalt (Schnürer & Jarvis, 2009). Olika mikroorganismer växer bäst vid olika 

temperaturintervall. Organismer som trivs och växer bäst vid temperaturer mellan 20-45°C 

kallas mesofila medan organismer som trivs och växer bäst vid temperaturer mellan 45-80°C 

kallas termofila (Madigan & Martinko, 2006). Rötningsprocessen kan vara antingen termofil 

eller mesofil. Den termofila processen brukar hållas runt 55°C och den mesofila runt 37°C. 

Generellt är färre antal arter aktiva vid termofil än vid mesofil rötning (Schnürer & Jarvis, 

2009). 

 

I biogasprocessen kan fyra steg urskiljas hydrolys, fermentation, anaerob oxidation och 

metanogenes (Madigan & Martinko, 2006 ; Schnürer & Jarvis, 2009 ; Persson et al., 2010). 

En schematisk bild av dessa steg visas i figur 4. För att snabbare få igång en ny biogasprocess 

är det lämpligt att börja med en ymp från en process som innehåller liknande substrat, 

eftersom dessa mikroorganismer redan är anpassade till substratet som skall rötas (Schnürer & 

Jarvis, 2009). För att kunna upprätthålla en bra mikrobiell aktivitet bör rötmassan ha maximalt 

35 % TS (torrsubstans) (Schnürer & Jarvis, 2009). Vatten behövs både i hydrolysens reaktion 

(Persson et al., 2010) och till fermentationen (Madigan & Martinko, 2006). I avloppsslam har 

man uppmätt att 2/3 av metanet (CH4) produceras av acetat (CH3COO
-
) och 1/3 produceras 

från koldioxid (CO2) och väte (H2) (Madigan & Martinko, 2006).  

 

 
 
Figur 4. Schematisk bild över processerna i en biogasreaktor.  

 

Organiskt material 

Hydrolys 

 

Enkla sockerarter, aminosyror 

Fettsyror, alkoholer 

Fermentering 

Acetat 
CH3COO

-
 

Väte och koldioxid 
H2  +  CO2  

 

Anaerob oxidation 

 

Biogas 
CH4 + CO2 

Metanogenes 
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Hydrolys 

I hydrolysen bryter enzymer, producerade av bakterier, i reaktion med vatten ner komplexa 

organiska föreningar till enkla sockerarter, aminosyror, fettsyror och alkoholer (Persson et al., 

2010). Hastigheten i hydrolyssteget beror på ingående substrat (Schnürer & Jarvis, 2009). 

Men även pH och temperatur har betydelse (Persson et al., 2010). 

 

 

Fermentation 

Under fermenteringen (jäsningen) bryter bakterier ner enkla sockerarter och aminosyror till 

acetat, väte och koldioxid. Det bildas även fettsyror och lite alkoholer i denna process 

(Schnürer & Jarvis, 2009). Liksom hydrolysen kräver fermentationen vatten i reaktionen 

(Madigan & Martinko, 2006). De syrabildande bakterierna växer fort eftersom processen 

genererar mycket energi. Därför anses detta steg vara det snabbaste i biogasprocessen 

(Persson et al., 2010). 

 

 

Anaerob oxidation 

Under den anaeroba oxidationen omvandlar bakterier (acetogener) fettsyror och alkoholer till 

acetat, väte och koldioxid (Persson et al., 2010). Processen hämmas av höga koncentrationer 

av väte. Acetogenerna, som utför dessa reaktioner, har ett nära samarbete med metanogenerna 

som hela tiden konsumerar överskottet av vätgas och därmed håller vätekoncentrationen på en 

låg nivå (Schnürer & Jarvis, 2009). 

 

 

Metanogenes 

I den slutliga metanogenesen använder metanogener acetat eller väte och koldioxid för att 

tillverka metan (Schnürer & Jarvis, 2009). Metanogener är inte bakterier utan tillhör en 

organismgrupp som kallas arkéer (Archaea). De flesta metanogener är mesofila och dessutom 

obligata anaerober, det vill säga kräver syrefria miljöer för att kunna leva. De finns naturligt i 

syrefria miljöer som exempelvis våtmarker, nere i sjö- och havssediment och i vommen hos 

idisslare (Madigan & Martinko, 2006). De dominerande metanbildarna i biogasprocessen har 

en fördubblingstid på upp mot 12 dygn. Den låga tillväxthastigheten gör att 

metanbildningssteget blir begränsande för inmatningshastigheten av organiskt material. 

Metanogenerna behöver ett neutralt pH (pH 7-8) för att vara aktiva och är därför extra 

känsliga för pH-störningar i processen. Eftersom dessa organismer även är viktiga i den 

anaeroba oxidationen kan störningar hos metanogenerna få svåra konsekvenser för hela 

processen (Schnürer & Jarvis, 2009).  
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Avloppsslam som substrat 

Små avlopp 

I detta projekt tittar vi på användning av slam från små eller enskilda avlopp. Dessa finns inte 

definierade inom svensk lagstiftning, men anses vara mindre anläggningar för 

avloppshantering, avsedda för ett eller ett fåtal hushåll. De flesta mindre anläggningar i 

Sverige har antingen en slamavskiljare där de fasta avloppsfraktionerna, fekalier och 

toalettpapper, skiljs från urin och spolvatten som fortsätter igenom anläggningen, eller en 

sluten tank för att samla upp allt toalettavfall. Den slutna tanken är oftast kopplad till en 

snålspolande toalett. I vissa fall sorteras urinen ut i en speciell tank (Naturvårdsverket, 

2008b).    

 

 

Avfallsmängder och näringsinnehåll 

Flera studier har gjorts avseende producerade mängder toalettavfall och dess näringsinnehåll 

(Almquist et al., 2007 ; Jönsson et al., 2005 ; Naturvårdsverkets, 1995). Näringsvärden i tabell 

2 är uppmätta i bostadsområdet Gebers, i Stockholm (Almquist et al., 2007). Dessa stämmer 

väl överens med Naturvårdsverkets (1995) schablonvärden och värden framtagna av Jönsson 

et al. (2005) och kan därför anses representera ett ungefärligt genomsnittsvärde för svenskar. 

Näringsvärden kan variera mellan områden och länder eftersom näringsinnehållet i urin och 

fekalier i huvudsak beror på kosten (Naturvårdsverket, 1995) detsamma gäller naturligtvis 

även sammansättningen på det organiska hushållsavfallet. Mängden fosfor i BDT-vatten bör 

ha minskat rejält efter att förbudet mot fosfater i tvättmedel infördes den 1 mars 2008 

(Miljödepartementet, 2008), och kommer att minska ytterligare efter förbudet mot fosfat i 

diskmedel som införs den 1 juli 2011 (Miljödepartementet, 2010). TS-halten på det samlade 

avloppsslammet varierar beroende på vattenmängd per spolning och om toalettavfallet samlas 

i en sluten tank eller i en slamavskiljare. 

 
Tabell 2. Almquist et al. (2007) har i sin studie, från bostadsområdet Gebers i Stockholm, mätt innehållet i 

avloppsfraktioner och organiskt hushållsavfall. Värdena redovisas som gram per persondygn (pd) (100% av 

dygnsproduktionen) eller som gram per boendedygn (bd) (63% av dygnsproduktionen, genomsnittlig spenderad 

tid i hemmet). Dagligen producerades 196,7 g fekalier, 24,3 g toalettpapper, 1,39 l urin och 182 g organiskt 

hushållsavfall. VS (organiskt material) och C/N-kvot (kol/kväve-kvot) är författarens beräkningar. 

 

Fekalier + 
Toapapper 
(g/pd) 

Urin 
(g/pd) 

Totalt  
Fekalier + Toapapper 
och Urin 
(g/pd) 

BDT-vatten 
(g/bd) 

Organiskt 
hushållsavfall 
(g/bd) 

Torrsubstans, TS 50,9 19,1 70,0 40,0 45,1 

Glödningsrest, G 6,4 12,0 18,5 0,004 5,18 

Organiskt material, VS  
(TS-G, egen beräkning) 44,5 7,1 51,6 40,0 39,9 

Totalt organiskt kol, TOC 24,0 3,5 27,5 9,0 23,8 

Kväve, Tot-N 1,95 10,50 12,45 1,4 0,89 

Fosfor, Tot-P 0,69 0,69 1,37 0,6 0,16 

Kalium, K 0,76 2,25 3,01 0,95 0,50 

Svavel, S 0,22 0,64 0,85 1,6 0,09 

pH 7,6 9,2 - 6,7 5,5 

C/N kvot (egen beräkning) 12,3 0,3 2,2 6,4 26,8 
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Förutsättningar som substrat  

Tillgången på kol (C) och kväve (N) är de parametrar som är begränsande för 

mikroorganismerna i den anaeroba nedbrytningsprocessen. Kolet är energikälla och kvävet 

påverkar tillväxthastigheten. För att kunna förutsäga hur lyckad och effektiv biogasprocessen 

kommer att bli kan man beräkna C/N-kvoten. Den beskriver förhållandet mellan kol och 

kväve i det organiska materialet. Kvoten är inte alltid rättvisande eftersom kolet kan vara 

olika tillgängligt i materialet, men i avloppsfraktioner och organiskt hushållsavfall är 

huvuddelen lättillgängligt. En kvot på strax över 20 är gynnsamt för mikroorganismerna. 

Överskott på kväve (kvot under 10-15) kan ge ammoniumackumulering och vara giftigt. Vid 

underskott på kväve (kvot över 30) tar det längre tid att bryta ner materialet (Carlsson & 

Uldal, 2009).  

 

Med hjälp av framtagna värden för TOC (totalt organiskt kol) och total kväve i Almquist et al. 

(2007) studie, har C/N-kvot för avloppsfraktioner och organiskt hushållsavfall beräknats 

(tabell 2). Beräkningarna visar att fekalier och toalettpapper har en C/N-kvot på 12 vilket kan 

fungera i biogasprocessen medan urin har en kvot på endast 0,3. Det höga kväveinnehållet i 

urin gör att slam från slutna tankar har en lägre C/N-kvot än slam från trekammarbrunnar. 

Efterhand som rötningsprocessen fortskrider sjunker C/N-kvoten i slammet eftersom kol 

avgår som metan (CH4) och koldioxid (CO2). För att hålla biogasprocessen i trim behöver 

antingen kol tillföras eller kväve tas bort.  

 

Brister i näringsförhållandet hos olika substrat kan avhjälpas genom samrötning, vilket 

innebär att olika substrat blandas och rötas tillsammans (Carlsson & Uldal, 2009). Exempelvis 

kan avfallskvarnar för organiskt hushållsavfall, där avfallet mals ner och spolas ut i 

avloppssystemet, användas för att blanda avloppsfraktioner med mer kolrikt material 

(Karlsson et al., 2008).  

 

 

Metanutbytet 

Biogas består i huvudsak av metan och koldioxid, men kan även innehålla framförallt 

svavelföreningar. Varm nyproducerad biogas innehåller även en hel del vattenånga. Den 

energibärande komponenten i biogas är metan. Biogas och metan mäts i enheten Nm
3
, normal 

kubikmeter, vilket innebär värde vid 0°C och en atmosfärs tryck. Standardisering görs 

eftersom gasvolym varierar med temperatur och tryck (Christensson et al., 2009).  

 

Rötningsförsök har visat att avloppsslam i genomsnitt ger en biogas med 65 % metanhalt och 

totalt cirka 270 Nm
3
 CH4 per ton VS (organiskt material). Vid samrötning med exempelvis 

organiskt hushållsavfall har synergieffekter registrerats (Davidsson et al., 2007). En 

sammanställning över rötning av avloppsslam vid skånska reningsverk visar liknande resultat 

i metanutbyte. Trots det finns 40-50 % av det organiska materialet kvar efter slutförd rötning. 

Dessa mängder kan förklaras med att huvuduppgiften för rötningen vid reningsverken har 

varit att minska slammängderna. Biogasen har varit en biprodukt (Linné, 2007). Det innebär 

att ett ökat metanutbyte kan erhållas vid ökad uppehållstid för organiskt material i 

rötkammaren och/eller bättre optimerad process. 
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Olika tekniker för rötningsprocessen 

Torrötning 

Med torrötning menas en process där substratet innehåller 20-35 % TS (torrsubstans). I 

processen används främst stapelbara substrat som organiskt hushållsavfall, fastgödsel och 

skörderester. Med kontinuerlig process menas en process där materialet matas in lite i taget 

under hela processen. Satsvis process innebär att allt material för en processomgång lastas in 

och ut på samma gång. Sekventiell satsvis rötning innebär att flera substratkammare är 

seriekopplade och kan fyllas och tömmas vid olika tillfällen för att få en jämn gasproduktion 

(Nordberg & Nordberg, 2007). 

 

En satsvis process kan vara utformad som en perkolationsbädd eller en dränkt bädd. Man kan 

även tänka sig ett mellanting mellan dessa båda tekniker. Perkolationsbädd innebär att vätska 

sprayas över materialet och får rinna ner till botten av kammaren. Vätskan leds sedan vidare 

för recirkulation (figur 5). Flera bäddar kan vara seriekopplade inom samma vätskesystem. 

Den cirkulerande vätskan ger en ympfunktion till nya bäddar. Ett problem som kan uppstå är 

kanalbildning. Det medför att allt material inte blir genomsilat och metanutvinningen blir 

sämre. Dränkt bädd innebär att hela bädden dränks i vätska under substratets nedbrytningstid. 

Vätskan dräneras bort innan materialet lastas ut. Fördel med jämnt fördelad vätska i substratet 

är att en jämn temperatur och bra kontakt med allt material uppnås. Vätskan återanvänds till 

nästa substratomgång, vilket ger en god ympeffekt (Nordberg & Nordberg, 2007). 

 

 

 

 
Figur 5. Förenklad principskiss över en torrötningsanläggning med satsvis laddning av substrat och cirkulerande 

perkolationsvätska. 

 

 

I en kontinuerlig torrötningsprocess matas materialet in i ena änden av rötkammaren och ut i 

samma omfattning i den andra. Materialet förs framåt med hjälp av skruvliknande 

anordningar i form av roterande armar eller paddlar. Även en kontinuerlig process kan 

kompletteras med ett perkolerande vätskeflöde (Nordberg & Nordberg, 2007). 

 

Teknik med vätskeflöde kan vara uppdelad som två steg, med det huvudsakliga 

metanbildningssteget i en tank dit den dränerade vätskan leds efter genomströmning av 

substratet. Rötkammaren kan då vara försedd med ett bärarmaterial för mikroorganismernas 

kolonier (Nordberg & Nordberg, 2007) eller vara utformad som en UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket). I en UASB bildar mikroorganismer ett så kallat anaerobt filter. Det sker 

genom sammanhängande ansamlingar av kolonier i botten på reaktorn. Vätskan cirkulerar 

Perkolationsvätska 

Substrat 

Biogas 
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med uppströmsflöde det vill säga från botten och uppåt (Lundberg, muntligen 2010). I denna 

typ av anläggning samlas biogas upp både från substratbädden och från vätsketanken. En 

fördel med ett tvådelat system är att uppförökningen av metanogener inte blir en begränsande 

faktor (Nordberg & Nordberg, 2007). 

 

I Tyskland är satsvis perkolationsbädd vanligast. Materialet lastas in och ut ur stora 

garageliknande byggnader med traktor eller lastmaskin. I Sverige är inte torrötning särskilt 

utbredd (Nordberg & Nordberg, 2007) men Västblekinge Miljö AB (VMAB) i Karlshamn 

planerar att bygga en torrötningsanläggning med kontinuerlig drift för organiskt hushållsavfall 

(Sternsén, muntligen 2010) och i Anderslöv bygger Flinga Biogas AB, en sekventiell satsvis 

torrötningsanläggning för gödsel från 50 hästar (Lundberg, muntligen 2010). 

 

 

Våtrötning 

Med våtrötning menas en process där substratet innehåller mindre än 12 % TS och är 

pumpbart (Björnsson, muntligen 2010). Våtrötningsanläggningar är nästan uteslutande 

kontinuerliga anläggningar (figur 6). Rötningen sker i en omrörd tank. Omrörning krävs för 

att hålla en jämn temperatur och förhindra skumbildning och sedimentering. För att inte få 

problem med omrörningen behöver materialet vara finfördelat. Vid torrare substrat kan det 

dessutom behöva tillföras vätska för att få en pumpbar konsistens (Christensson et al., 2009). 

Olika typer av omrörning i rötningstanken förekommer. Den vanligaste metoden är 

propelleromrörning (mekanisk). Tidigare har även gasomblandning, där biogas komprimeras 

och leds in i botten av tanken igen, varit vanlig men ersätts alltmer av propelleromrörning 

(Starberg et al., 2005). 

 

 

 

 
Figur 6. Principskiss över en våtrötningsanläggning med propelleromrörning och kontinuerlig drift. 

 

 

Den kontinuerliga processen kan utformas som en enstegs- eller tvåstegsrötning. Vid 

tvåstegsrötning är två rötkammare kopplade efter varandra (Starberg et al., 2005). En annan 

variant är att ha ett försteg med inledande hydrolys vid högre temperatur. Detta kan öka 

utrötningsgraden och metanutbytet (Persson et al., 2010). Vid våtrötning i kontinuerlig drift är 

det viktigt med en jämn tillförsel av råvara både vad gäller mängd och typ. Viktigt är också att 

uppehållstiden (substratets tid i rötkammaren) är tillräckligt lång, minst 15 dygn. Om 

materialet passerar för fort fås en hydraulisk överbelastning och metanbildarna hinner inte 

växa till utan sköljs ut med materialet som lämnar rötningstanken. Detta innebär att 

metanproduktionen uteblir och onedbrutet material lämnar tanken. Om substratet har hög 

Rötkammare Rötrestlager 

Biogas 

Blandningsbehållare 
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koncentration av organiskt material eller om material matas in i för hög takt, kan man få en 

organisk överbelastning. Processen klarar maximalt 1-4 kg organiskt material per m
3
 tank och 

dygn. Vid högre belastning hinner inte metanbildarna med och mellanprodukter ansamlas. 

Lägre belastning och längre uppehållstid ger ett högre metanutbyte. Detta skall vägas mot 

anläggningskostnad (Björnsson, muntligen 2010).  

 

Det finns våtrötningsanläggningar för avloppsslam på många reningsverk i Sverige. 

Anläggningar för annat material, som organiskt hushållsavfall, finns bland annat på Wrams 

Gunnarstorp, i Kristianstad och i Helsingborg.  

 

 

Andra lösningar 

I utvecklingsländer arbetar man för att förbättra levnadsförhållanden för människor på 

landsbygden genom att implementera biogasanläggningar för enskilda hushåll och mindre 

gårdar. SNV (Netherlands Development Organisation), som är en internationell 

utvecklingsorganisation av holländskt ursprung, stödjer nationella biogasprogram i bland 

annat Asien och Afrika (Nguyen & Watts, 2009). SNV finansieras till en betydande del av 

Nederländska staten (SNV, 2011).  

 

Biogasanläggningarna som byggs är för ett hushåll och behandlar både toalettavfall, organiskt 

hushållsavfall, boskapsgödsel och skörderester (figur 7). Anläggningarna kan vara ända ner 

till en storlek på 1 m
3
. Konceptet bygger på att det skall vara enkelt och billigt. Materialet 

matas manuellt in i ena änden och processat material förs med hjälp av tryck från den 

producerade gasen, ut i andra änden (Singh & Sooch, 2004 ; NBP, 2009 ; PDBP, 2009). 

Uppehållstiden kan bli ända upp till 50 dygn (PDBP, 2009). Anläggningarna kan vara 

utformade lite olika men grundprincipen är densamma. Ingen omrörning sker. Gasen samlas i 

övre delen av behållaren och leds, via ledning med avfuktningspunkt, direkt till användning i 

exempelvis lampor och spisar i kringliggande byggnader (Singh & Sooch, 2004 ; NBP, 2009 ; 

PDBP, 2009).   

 

 

 

 
 Figur 7. Skiss över hur en enkel biogasanläggning för ett hushåll kan vara konstruerad.  

  Källa: Nguyen & Watts, 2009. 
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Olika användningsområden för gasen 

Enkel rening av biogasen 

Nyproducerad och varm biogas innehåller en del vattenånga. För att kunna använda gasen i en 

motor eller gasbrännare behöver den avvattnas. Vattenångan kondenserar när biogasen kyls 

ner. Kyls den i gasledningen behöver kondensatet tappas ur utan att biogasen kommer ut. 

Gasen kan även torkas genom att föras genom något torkningsmaterial. Om svavelhalten i 

biogasen är hög behöver gasen även avsvavlas (Christensson et al., 2009). 

 

 

Värmepanna för gasbränsle 

Efter enkel rening kan biogasen användas direkt i en värmepanna för gas (Christensson et al., 

2009). Värmepannan kopplas till ackumulatortankar för varmvatten som används till 

uppvärmning av utrymmen eller tappbart kranvatten. 

 

 

Kraftvärme  ─  el och värme 

Kraftvärme är en process som alstrar elektricitet och där överskottsvärmen tas tillvara. I denna 

typ av process omvandlas ungefär 1/3 av bränslets energiinnehåll till el och 2/3 till värme 

(Lantz, 2010).  

 

Efter enkel rening kan biogasen användas till motorer som driver någon form av elgenerator. 

Motorerna kan vara av flera typer; ottomotor, dieselmotor och gasturbin. I ottomotorerna 

används gasen direkt och antänds av tändstift. I dieselmotorerna behövs ett tändmedel, 

exempelvis diesel eller RME, för att antända gasen eftersom kompressionstrycket i 

cylindrarna inte är tillräckligt för självantändning. Även gasturbin kan användas, men är inte 

vanlig i mindre anläggningar (Christensson et al., 2009). Mängden producerad el beror på 

motorns verkningsgrad och biogasens metaninnehåll. Värmen som tas tillvara kommer från 

motorkylning, oljekylning och rökgaser (Lantz, 2010). Koldioxid som produceras vid 

förbränning av biogas kan ledas till växthus som luftgödsling (Christensson et al., 2009). 

 

Kostnaden för att distribuera ström ut på elnätet varierar beroende på förhållandena på platsen 

och vem som äger nätet (Andersson & Holmgren 2010 ; Lantz, 2010). Enligt ellagen (SFS 

1997:857) är elnätsägare alltid skyldiga att ansluta elproducenter till sitt elnät. Nätägaren är 

dessutom skyldig att ersätta anläggningsägaren för den så kallade nätnyttan, som 

anläggningen ger i form av minskade överföringsförluster. En produktionsanläggning som 

högst kan producera en effekt på 1500 kW behöver endast betala en årlig kostnad för mätning, 

beräkning och rapportering av överförd el samt en anslutningsavgift. Anläggningar som är 

godkända för produktion av förnyelsebar el är berättigade till elcertifikat enligt lag om 

elcertifikat (SFS 2003:113). Mätning skall då ske varje timme och löpande rapporteras till 

Svenska Kraftnät (Andersson & Holmgren 2010 ; Lantz, 2010). Nätägaren är inte skyldig att 

mäta annat än vid kopplingspunkten och redovisa nettomätning. Om strömproduktionen 

istället mäts vid generatorn erhålls elcertifikat även för den egna förbrukningen. Alla som 

säljer el till slutanvändare är skyldiga att köpa ett antal elcertifikat, så kallad kvotplikt. Därför 

finns en marknad för att sälja certifikaten (Lantz, 2010). En kraftvärmeanläggning levererar i 

första hand el till den egna förbrukningen och sedan överskottet ut på nätet. Därför är det vid 

kalkylberäkningar intressant att veta både vad anläggningen kan sälja elen för och vad det 

kostar att köpa från nätet till den egna förbrukningen (Lantz, 2010). 
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Fordonsgas 

För att kunna använda biogas som fordonsbränsle behöver den uppgraderas. Uppgradering 

innebär att metanhalten höjs genom borttagning av andra komponenter i gasen. Framförallt är 

det koldioxid som avskiljs från gasen (Persson, 2003 ; Sällvik et al., 2010). Koldioxid som 

avskiljs från biogas kan användas för försäljning (Christensson et al., 2009). Det finns en 

svensk standard ”SS 15 54 38 – Biogas som bränsle till snabbgående ottomotorer” som bland 

annat reglerar energiinnehåll och vattenhalt i fordonsgasen. Bland annat ställs kraven att 

metanhalten skall vara 97 % ±1 och att svavelhalten inte får överstiga 23 mg/Nm
3
. Skall 

biogasen matas på naturgasnätet behöver energiinnehållet ökas ytterligare och ofta tillsätts 7-9 

volym % propan (Sällvik et al., 2010). Uppgradering kan ske med flera olika tekniker 

exempelvis vattenskrubber, PSA och kemisk absorption (Persson, 2003). Lite nyare tekniker 

är kryoteknik, membranteknik och småskalig vattenskrubber (Benjaminsson, 2006). 

Teknikerna beskrivs kortfattat nedan. 

  

Vattenskrubber och småskalig vattenskrubber 

Tekniken bygger på att koldioxid har högre löslighet i vatten än vad metan har. Lägre 

temperatur och högre tryck ökar lösligheten. I en traditionell vattenskrubber möter gasen en 

motström av vatten som löser koldioxiden. Vattnet kan vara genomströmmande eller 

recirkulerande (Persson, 2003). Småskalig vattenskrubber är en avskalad variant på större 

anläggningar som specialanpassats för lägre gasflöden. Exempelvis har någon leverantör 

använt sig av aktiv vattenkylning för att öka lösligheten av koldioxid i vattnet (Benjaminsson, 

2006). 

 

PSA – Pressure Swing Adsorption 

PSA-tekniken bygger på att koldioxid under förhöjt tryck adsorberas på aktivt kol eller 

zeoliter. När materialet börjar bli mättat regenereras det genom successiv trycksänkning. Ofta 

har anläggningen flera kolonner som arbetar parallellt (Persson, 2003 ; Sällvik et al., 2010). 

 

Kryoteknik 

Kryoteknik bygger på att metan och koldioxid har olika kokpunkter. Koldioxid sublimerar, 

går från fastform direkt till gasform, vid 1 atm (atmosfär) tryck. Därför avskiljs koldioxiden 

genom kondensering vid ett tryck över 5,2 atm och en temperatur under -85°C 

(Benjaminsson, 2006). 

 

Membranteknik 

Membranteknik bygger på separation av ämnen med olika molekylstorlek. Trycksatt biogas 

strömmar genom membranet och koldioxid sipprar ut genom membranväggen, som släpper 

igenom koldioxid men inte metan (Benjaminsson, 2006). 

 

Kemisk absorption 

Kemisk absorption liknar vattenskrubbertekniken genom att gasen möter en vätskeström. 

Skillnaden är att vätskan består av en kemikalie som kemiskt binder in koldioxiden (Persson, 

2003 ; Sällvik et al., 2010). 
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Användning av rötresten 

Hygienisering 

I EU-förordningen (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som 

inte är avsedda att användas som livsmedel, finns bestämmelser för hantering av rötrest från 

biogasproduktion. Här definieras hur provtagning måste utföras och vilka halter av 

indikatororganismer som får finnas i rötresten. 

 

Om rötslam från avloppsreningsverk skall användas som gödningsmedel skall materialet 

genomgå hygienisering för att avdöda patogena mikroorganismer. Dessa kan vara exempelvis 

bakterier, virus eller svampar (Schnürer & Jarvis, 2009). Mikroorganismer som är patogena 

för människor har oftast ett tillväxtoptimum vid 35-40°C och får problem vid temperaturer 

över 45-50°C (Norin, 2007). Standardmetoden för hygienisering är i dag pastörisering, vilket 

innebär upphettning till 70°C i en timme. En alternativ metod är upphettning till ca 55°C 

under minst 10 timmar (Schnürer & Jarvis, 2009). Termofil rötning vid 53-57°C kan 

användas som hygienisering om man kan uppnå kraven på exponeringstid. Detta kan 

åstadkommas med semikontinuerlig drift där utmatningen stängs för ett antal timmar när nytt 

material matas in i processen (Norin, 2007). I befintliga anläggningar sker hygienisering 

oftast satsvis innan inmatning i biogasprocessen (Christensson et al., 2009). Vissa organismer 

överlever pastörisering. Det är sporbildande svampar och sporbildande bakterier av släktet 

Clostridium, som överlever i sin sporform (Schnürer & Jarvis, 2009). 

 

 

Spridningsrestriktioner och lagring av rötresten 

Rötresten räknas in i begreppet ”andra organiska gödselmedel” och användningen regleras 

genom SJVFS 2004:62, föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 

växtnäring. När rötrestens ursprung är avloppsfraktioner gäller även SNFS 1994:2, kungörelse 

om föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 

Rötrest från avloppsfraktioner får inte spridas: 

 

 på betesmark 

 på åkermark där bete eller vallfodergrödor skall skördas inom 10 månader  

 till odling av potatis, rotfrukter, grönsaker eller bär och inte på mark där sådan gröda 

skall skördas inom 10 månader 

 

Vidare måste marken ha analyserats för innehåll av metaller så inga gränsvärden överskrids 

vid spridning. Gränsvärden finns även för vilken mängd total fosfor och ammoniumkväve 

som får spridas per hektar åkermark (SNFS 1994:2).  

 

Blekinge är ett känsligt område för vattenförorening av nitrat, enligt SFS 1998:915 

förordningen om miljöhänsyn i jordbruket. I dessa känsliga områden får inte gödselmedel 

spridas mellan 1 november och 28 februari. Spridning får inte heller ske på vattenmättad, 

översvämmad, snötäckt eller frusen mark (SJVFS 2004:62).  

 

Så länge rötresten är varm och det finns organiskt material kvar fortsätter metanproduktionen 

(Christensson et al., 2009). För att förhindra utsläpp av metan till luften och för att kunna 

uppfylla ovanstående regler krävs lagringsmöjligheter för rötresten. 
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Certifiering 

Avloppsslam kan certifieras enligt REVAQ. Det innebär att verksamheten genomförs på ett 

dokumenterat strukturerat och systematiskt sätt, att spårbarhet och hög kvalitet uppnås i den 

praktiska hanteringen, att ett systematiskt förbättringsarbete bedrivs, att slammet uppfyller 

specificerade krav gällande exempelvis hygienisering och metall innehåll samt att redovisning 

av slammets sammansättning ges (Svenskt Vatten, 2011). 

 

 

Hur ser Sverige på slamanvändningen? 

Naturvårdsverket (2002 & 2009a) anser att det är viktigt att sluta kretslopp för näringsämnen 

ur avloppsfraktioner. Näring bör återföras till mark, där näring behövs, utan risk för hälsa och 

miljö. Särskilt viktig är återföringen av fosfor, som är en begränsad resurs i form av brytbar 

fosfatmineral. Andra näringsämnen som bör tas tillvara är svavel, kväve och kalium. På lång 

sikt är det viktigt att återföra även andra resurser ur avlopp, som humusämnen och essentiella 

grundämnen. 

 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, (2010) avråder inte sina medlemmar från att använda slam, 

men är restriktiv i sin hållning och rekommenderar att endast slam från REVAQ-certifierade 

reningsverk används. Vidare bedömer LRF (2010), utifrån dagens vetenskapliga forskning, att 

riskerna med spridningen är liten. Halterna av de oönskade ämnena måste dock minska. Flera 

branschorganisationer inom livsmedelsproduktionen, exempelvis Svenskt Sigill (2011) och 

Svensk Mjölk (2010), tillåter inte spridning av slam på åkermark, oavsett om slammet är 

REVAQ-certifierat eller ej.  

 

I försöksodling har rötat avloppsslam använts på två platser i Skåne sedan 1981. Samtidigt 

som skördeutfallet har ökat med 7 % har man inte sett någon negativ påverkan på växternas 

upptag av tungmetaller. Markens mikrobiologi har förbättrats. Värden för tungmetaller i 

marken har ökat för koppar och kvicksilver medan övriga värden är oförändrade. Idag är 

slammets innehåll av kvicksilver 10 gånger lägre än det var under 1980- och 1990-talet 

(Andersson, 2009). 

 

 

Andra sätt för att utvinna fosfor ur slammet 

På naturvårdsverkets uppdrag har Balmér et al. (2002) utrett olika system för återvinning av 

fosfor ur avlopp. Sex system har utvärderats: 

 

 direkt slamanvändning i jordbruket, 95 % återföring 

 uppsamling av urin, 40 % återföring 

 uppsamling av klosettvatten, 75 % återföring 

 utvinning av fosfor ur avloppsvatten, 60 % återföring 

 utvinning av fosfor ur slam, 70 % återföring 

 utvinning av fosfor ur aska efter förbränt slam, 60 % återföring 

 

 

Balmér et al. (2002) framhåller att i ett uthållighetsperspektiv bör även andra näringsämnen 

än fosfor beaktas. Dessa är framförallt kväve, kalium och svavel. Vid beaktande av samtliga 

dessa näringsämnen kan bäst återföring fås om klosettvatten (urin och fekalier) sorteras och 
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behandlas för sig och inte blandas med övrigt avloppsvatten. Vid denna typ av hantering kan i 

genomsnitt 74 % av fosfor, kväve, kalium och svavel återvinnas medan endast 15-18 % kan 

återvinnas i ovanstående fosforutvinningsprocesser.  

 

Fransson et al. (2010) visar i sin rapport att fosfor och till viss del kväve kan fällas ut som 

struvit om magnesium tillförs rötresten vid högt pH. Fällningen skiljs sedan från rötresten och 

kan användas till förädling eller som gödselmedel direkt. Vidare konstateras att det är svårt att 

tillföra rätt mängd kemikalier för optimal fällning och att fällningen inte är fri från 

tungmetaller.   
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Resultat av avloppsinventeringen 

Efter sökning i datasystem och arkiv visar det sig att det finns 481 fastighetsadresser i 

området. Vissa fastigheter har flera adresser. Av adresserna är 11 stycken obebyggda tomter, 

15 stycken har kommunal gemensamhetsanläggning, 29 stycken har pågående 

avloppsärenden (räknas som gröna), 10 stycken har uppskov (räknas som röda), 110 stycken 

är godkända (gröna), 144 stycken är bristfälliga (röda) och 162 stycken behöver inventeras i 

fält. Av dem som skall inventeras är 63 stycken avlopp anlagda mellan 1987 och 1998, och 

för 99 stycken saknas information. Procentuellt fördelar det sig 29 % godkända (gröna), 32 % 

bristfälliga (röda), 2 % obebyggt, 3 % kommunalt och 34 % som behöver inventeras (figur 8).    

 

Fördelning av fastighetsadresser i klasser

34%

29%
32%

3%

2%
Obebyggda tomter

Kommunalt avlopp

Gröna - Godkända avlopp

Röda - Bristfälliga avlopp

Att inventera

 
Figur 8. Fördelning av fastighetsadresser i klasser efter arkivinventering. 

 

 

Efter fältinventeringen kan man summera den totala avloppsstatusen i området. Av 

anläggningarna är 39 % godkända (gröna), 5 % är bostäder som saknar rinnande vatten och 

avlopp, dessa räknas som godkända (gröna). 3 % av anläggningarna är möjligen bristfälliga. 

52 % av anläggningarna är bristfälliga (röda) och 1 % är bristfälliga och en olägenhet (röda) 

(figur 9). 

 

Total avloppsstatus i området

1%

3%

52%

5%

39%

Gröna - Godkända avlopp

Gröna - Saknar indraget vatten 

Möjligen bristfälliga

Röda - Bristfälliga avlopp

Röda - Bristfällig + olägenhet

 
Figur 9. Procentuell fördelning i olika status för områdets avlopp efter inventering i fält. 
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Resultat av biogasstudien  

Substrat för rötning 

En person producerar i genomsnitt 51,6 gram VS (organiskt material) klosettavfall per dygn. 

Av detta kan 63 % beräknas hamna i det egna avloppet, resterande tid spenderas utanför 

hemmet (Almquist et al., 2007). Det ger 51,6 x 0,63 ≈ 33 gram VS/dygn. Ett hushåll på fyra 

personer producerar då 33 gram x 4 personer x 365 dygn = 48180 g (ca 48 kg) VS (organiskt 

material) om året. I BDT-vattnet finns i genomsnitt 40 gram VS per person och dygn, vilket 

innebär att ett hushåll med fyra personer producerar 40 gram x 4 personer x 365 dygn = 

58400 gram (ca 58 kg) VS om året. Eftersom siffrorna är genomsnittssiffror kan man 

generalisera och avrunda och säga att ett fyra personers hushåll producerar cirka 100 kg VS 

(organiskt material) per år i sitt enskilda avlopp.  

 

För att kunna få en uppfattning om hur biogasprocessen kommer att fungera behöver C/N-

kvot beräknas för substratet. 

 

C/N-kvot = mängd TOC (totalt organiskt kol) / mängd Tot-N (totalt kväve) 

 Ex. I en given mängd substrat finns 22 g TOC och 2 g Tot-N  

  22 / 2 = C/N-kvot 11 

 

I en sluten tank samlas enbart klosettavfall. I slamavskiljare för WC, så kallad 

trekammarbrunn (härefter enbart benämnd som slamavskiljare), samlas organiskt material 

både från toalett, bad, disk och tvätt. Kväve i urin är lättlösligt i vatten och stannar därför inte 

i slamavskiljaren. Detta ger en högre C/N-kvot för slam i slamavskiljare jämfört med slammet 

i slutna tankar. Från värden i tabell 2 kan C/N-kvot för slam i slamavskiljare beräknas. Om 

man räknar med att kvävet i urinen inte stannar i slamavskiljaren innehåller slammet 63 % 

(den del av dygnet som spenderas i hemmet) av 1,95 gram Tot-N från fekalierna och 1,4 gram 

Tot-N från BDT-vattnet, totalt (1,95 x 0,63) + 1,4 ≈ 2,6 gram Tot-N. Slammet innehåller 

också 63 % av 27,5 gram TOC från fekalier och urin samt 9 gram TOC från BDT-vattnet, 

totalt (27,5 x 0,63) + 9 ≈ 26,3 gram TOC. Tillsammans ger det en C/N-kvot på 26,3 / 2,6 ≈ 10. 

C/N-kvoten i sluten tank ligger på 2,2 enligt tabell 2.  

 

Slam från enskilda avlopp har en låg C/N-kvot. För att få en effektiv process behöver man 

därför tillföra kol, upp till den optimala kvoten på cirka 20. Tillförsel av kolrikt organiskt 

hushållsavfall skulle kunna ge en substratblandning med bättre C/N-kvot. Man skulle, med 

hjälp av avfallskvarnar, kunna tillföra hushållets organiska avfall till det enskilda avloppet, 

men det innebär ökat antal tömningar och en ökad kostnad för fastighetsägaren. Med tanke på 

att de enskilda anläggningarna ligger på landsbygden är sannolikheten stor att de flesta 

komposterar sitt organiska avfall hemma och därför inte har någon kostnad för det idag. 

Annat insamlat organiskt hushållsavfall kan bli svårt att få tag i eftersom det blir konkurrens 

om råvaran när stora anläggningar som NSR i Helsingborg, Karpalund i Kristianstad och 

VMAB i Mörrum är i drift. Förslagsvis kan rötning istället göras ihop med hackad halm. 

Halm har en C/N-kvot på 90 och en TS-halt på 78 %. Av TS är 91 % VS (organiskt material) 

(Carlsson & Uldal, 2009). För att beräkna mängd VS (organiskt material) i halm kan följande 

formel användas: 

 

Mängd VS av halm = halmmängd x 0,78 (% TS) x 0,91 (% VS av TS)  

 Ex. 1,4 kg halm ger 1,4 x 0,78 x 0,91= 1 kg VS halm. 
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För att beräkna vilken mängd halm som behöver tillföras behöver blandningens C/N-kvot 

beräknas enligt formeln:  

 

Blandningens C/N-kvot = (tillförd mängd VS, substrat 1 x C/N-kvot, substrat 1 + 

  tillförd mängd VS, substrat 2 x C/N-kvot, substrat 2) /  

 (tillförd mängd VS, substrat 1 + tillförd mängd VS, substrat 2) 

 Ex. (2 kg VS halm x 90 + 10 kg VS från slamavskiljare x 10) / (2 + 10) =  

  (180 + 100) / 12 ≈ C/N-kvot 23 

 

Efterhand som rötningsprocessen fortskrider sjunker C/N kvoten i substratet eftersom kol 

avgår som metan och koldioxid. För att hålla en satsvis process i trim, samtidigt som man vill 

utnyttja det organiska materialet maximalt, behöver antingen kol tillföras eller kväve tas bort. 

Vätska kan silas av för att behålla organiska partiklar samtidigt som lättlösligt kväve (och 

fosfor) tappas ur systemet. Har man en kontinuerlig process hamnar C/N-kvoten i 

rötkammaren, på grund av kolavgången, något lägre än värdet beräknat på tillfört substrat. 

Under ackumulerings- och lagringstiden sker viss nedbrytning av det organiska materialet och 

kväve kan avgå till luften, både från en sluten tank och från en slamavskiljare. Detta innebär 

en viss osäkerhet vid beräkningen av C/N-kvoten i substratet. 

 

Biogas från avloppsslam har ungefär 65 % metaninnehåll. Av ett ton VS (organiskt material) 

avloppsslam kan man producera 270 Nm
3
 CH4 (Davidsson et al., 2007), vilket innebär runt 

415 Nm
3
 biogas. Biogas från halm har en metanhalt på ungefär 70 %. Av ett ton VS 

(organiskt material) halm kan man producera 207 Nm
3
 CH4, vilket innebär runt 294 Nm

3
 

biogas (Carlsson & Uldal, 2009).  

 

Ett exempel på utfallsberäkning från en biogasprocess kan se ut så här:  

Om 180 slamavskiljare som innehåller 100 kg VS töms en gång per år, ger det årligen 18 ton 

VS. Av det skulle man kunna producera 415 x 18 = 7 470 Nm
3
 biogas (270 x 18 = 4 860 Nm

3
 

CH4) per år. Tillsätts 3,8 ton halm ger det 3,8 x 0,78 x 0,91 ≈ 2,7 ton VS halm. Tillsammans 

med slammet ger det en C/N-kvot på (2,7 x 90 + 18 x 10) / (2,7 + 18) ≈ 20,4 samt en 

ytterligare produktion av 2,7 x 294 ≈ 790 Nm
3
 biogas (207 x 2,7 ≈ 560 Nm

3
 CH4) per år. 

Totalt blir det 8 260 Nm
3
 biogas per år eller knappt 1 Nm

3
 biogas per timme. 

 

 

Infrastruktur 

I studieområdet, som utgör ungefär 1/6 av Ronneby kommuns kustområde, finns 185 

slamavskiljare för WC och 142 slutna tankar, en stor del av dessa hör till fritidshus. I 

dagsläget kör slambilar ut och tömmer de enskilda avloppen. En slamavskiljare för WC vid 

permanentboende töms en gång om året, vid fritidshus töms den vartannat år. Slutna tankar 

och tvåkammarbrunnar för BDT töms efter beställning. Det insamlade slammet körs till 

avloppsreningsverket i Rustorp utanför Ronneby. I hela kommunen hämtas ungefär 10 000 m
3
 

per år. Det går inte att skilja ut vad som kommer från vilket område i kommunen. Volymen 

innefattar både vatten och egentligt slam. Med ett genomsnitt på 2,5 m
3
 per tömning görs 

ungefär 4000 tömningar per år. Om varje tömning innehåller 100 kg VS (organiskt material) 

ger det 4000 x 100 = 400 000 kg = 400 ton VS per år.  

 

Dagens infrastrukturlösning fungerar väl med inplanerade tömningar över året och budning 

som plockas in när det behövs. Tömningen av budade anläggningar kan bli orationell men 

samordnas så gott det går. Miljöteknik (Ronneby Miljö & Teknik AB) har två slambilar som 
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tar 12,5 m
3
 respektive 13 m

3
 slam. Tillsammans kör bilarna årligen 5 500 mil och förbrukar 

ungefär 24 800 liter diesel. Bilarna är gamla och skall bytas ut under 2012. Biogasdrivna 

fordon kan vara ett alternativ eftersom ett möjligt samarbete med VMAB i Karlshamn, om en 

gasmack för renhållningsfordon i Ronneby, diskuteras. Medelförbrukning för 

renhållningsfordon (sopbilar) varierar mellan 0,76-0,91 Nm
3
 fordonsgas/km (Rehnlund, 

2010). Beräknat på det skulle bränsleförbrukningen för biogasdrivna slambilar i Ronneby 

kommun bli ungefär 46 000 Nm
3
 fordonsgas per år.  

 

System med slutna tankar är ett bra alternativ längs den bergiga kusten i Blekinge, både ur 

hälsoskyddssynpunkt, för att minska risken för påverkan på närliggande dricksvattenbrunnar 

och för att minska utsläppen till Östersjön. Eftersom denna typ av anläggning töms på 

beställning är det emellertid svårt att få en rationell infrastruktur. Det är därför angeläget att 

dessa tömningar kan utföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Miljöpåverkan från 

transporterna med dagens fossila drivmedel kan inte anses försumbar, men genom att byta 

transportfordonen till biogasdrivna fordon minskar miljöbelastningen även om man ökar 

antalet slutna tankar längs kusten. Alternativet till att hämta slam från enskilda avlopp med bil 

är att bygga ut det kommunala nätet med rör och eventuellt pumpstationer ända till kusten, 

och koppla på dem som idag har enskilda avlopp. Detta är mycket kostsamt och knappast 

genomförbart annat än i vissa tätbebyggda områden.  

 

Hämtningen av slammet är redan välorganiserat och måste genomföras oavsett om man 

tillverkar biogas av det eller inte. Det innebär att någon ytterligare kostnad för transport inte 

uppstår. Om slambilarna byts till biogasdrivna bilar som körs på egenproducerad biogas 

uppstår istället en miljövinst.  

 

 

Miljövinster 

Miljövinster är mycket svåra att värdera i pengar och kommer därför inte att ingå som post i 

rapportens kalkyler. Det är lättare att avgöra om en miljövinst uppkommer eller inte. Vid en 

jämförelse mellan två alternativ, där förutsättningarna för övrigt är lika men ena alternativet 

innebär en miljövinst, skall definitivt alternativet med miljövinsten väljas. Skulle alternativet 

med miljövinst vara något dyrare får man försöka värdera miljövinsten. Att kunna uppnå 

uppsatta miljömål måste i det sammanhanget värderas högt eller till och med mycket högt. 

Miljövinster kan även beräknas som minskade kostnader för framtida miljöproblem, som 

skulle ha uppstått vid val av andra alternativ.   

 

Ronneby kommun (2007) har antagit en vision om en fossilbränslefri kommun, där ett av 

målen är minskade utsläpp av koldioxid från transporter. Genom att övergå till biogasdrivna 

renhållningsfordon kommer man mycket närmare det målet. Produceras dessutom biogasen 

från ett substrat som redan finns och hanteras (avloppsslam) har man gjort en stor miljövinst.  

 

För att uppnå en hållbarhet i samhället är det viktigt att få in näringsämnen i kretslopp. På 

fastigheter med torra urinseparerande toaletter, finns redan ett fungerande kretslopp genom 

kompostering av fekalier samt spridning av urin och kompost på den egna tomten. 

Avloppsslam från kommunala reningsverk har svårt att uppfylla kraven på innehåll av 

tungmetaller. Det finns större möjlighet att få en renare produkt om inte industrivatten och 

dagvatten blandas med avloppsvattnet. Vid en jämförelse av värden för tungmetaller i 

avloppsslam från Eriksson’s (2001) studie och i klosettavfall från Almquist et al. (2007) visar 

det sig, om man utgår från fekalier som har högst metallvärden av fraktionerna som samlas i 
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en slamavskiljare, att enskilda avlopp innehåller 2-22 % av de mängder som konventionellt 

avloppsslam innehåller av kadmium, bly, koppar, krom, kvicksilver, nickel, silver och 

aluminium. Vad gäller zink innehåller fekalier nästan 65 % mer än vad avloppsslam gör. 

Trots den högre zinkhalten i slam från enskilda avlopp är detta slam ett renare alternativ än 

traditionellt reningsverksslam. Det innebär att en miljövinst uppstår vid spridning av rötrest, 

baserad på slam från enskilda avlopp, som gödningsmedel. 

 

 

Rötresten 

Eftersom avsättningen för rötresten på den svenska marknaden är mycket osäker kommer den 

inte att tas upp som intäktspost i rapportens kalkyler. Men för att sluta kretsloppet behöver 

näringen i slammet/rötresten återföras till jordbruket. Det bästa alternativet för behandling och 

kretsloppsanpassning av rötrestanvändningen är att se till att materialet som rötas är fritt från 

oönskade ämnen. Om rötresten skall spridas på åkermark krävs dessutom att substratet är 

hygieniserat. Mätning av bakteriehalter och näringsvärden kan göras efter hygienisering eller 

på färdig rötrest. 

 

För att kunna få acceptans för spridning av rötresten som gödselmedel på åkermark krävs 

minst REVAQ-certifiering och en tydlig innehållsdeklaration. Det krävs också att rötresten 

håller ett rimligt näringsvärde i förhållande till transportkostnaderna, eftersom det blir dyrt att 

transportera vatten. Vatten i rötresten vid spridning hjälper näringsämnen att komma ner i 

jordlagret till växtrötterna, vilket är bra vid spridning i växande gröda. Vid för mycket vatten 

och lättgenomsläppliga jordar kan urlakning istället ske. Rötresten kan även avvattnas och 

komposteras, och sedan användas som jordförbättringsmedel i exempelvis parker. Kan man 

producera en bra produkt, både vad gäller närings- och tungmetallinnehåll, betingar den ett 

värde på gödselmarknaden.  

 

 

Val av teknik 

Princip alternativ 

För att producera biogas med slam från enskilda avlopp kan man tänka sig olika alternativ. 

Antingen kan var och en ha en egen anläggning och själv förbruka gasen eller så kan man 

samla in slammet till en större anläggning. Eftersom grundinvesteringarna är stora och det 

krävs tid och engagemang för att driva sin egen biogasanläggning bör det lämpligaste 

alternativet i studieområdet vara att samla in slammet till en större anläggning. 

Slammängderna inom studieområdet är dock för små (ger endast cirka 1 Nm
3
 biogas per 

timme) för att det skall vara ekonomiskt hållbart att bygga en biogasanläggning för enbart 

detta. Ett större alternativ som kan bära sig ekonomiskt är om en biogasanläggning byggs för 

slam från enskilda avlopp i hela kommunen. En sådan anläggning placeras med fördel vid 

reningsverket i Rustorp (i utkanten av Ronneby) dit slammet körs redan idag.  

 

Reaktortyp och volym 

Avloppsslam har låg TS-halt. Man skulle kunna tänka sig att avvattna slammet och använda 

sig av den torra fraktionen i en torrötningsanläggning. Problemet är hur man skall hantera 

överskottsvattnet. Mycket av växtnäringen, framför allt kväve, finns i den fraktionen. Om 

man vill recirkulera hela näringsinnehållet är det lättare att hålla hela flödet intakt. 
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Traditionellt används våtrötningsteknik till avloppsslam, vilket borde vara det ur 

processynpunkt lämpligaste alternativet även i detta fall. 

 

Rötkammarens storlek beräknas efter volymen material som skall bearbetas och 

uppehållstiden i rötkammaren. 10 000 m
3
 slam per år ger ungefär 27 m

3
/dygn. Om man tillför 

40 ton VS (organiskt material) halm till slammet blir C/N-kvoten 17,3, vilket borde vara 

tillräckligt. Det blir cirka 56 ton halm (375 storbalar av rundbalstyp). Detta ökar volymen på 

det tillförda substratet till rötkammaren med ungefär 1 m
3
/dygn. Totalt blir det 28 m

3
/dygn. 

Vid 25 dagars uppehållstid krävs då en reaktortank på 700 m
3
, vilket kan räknas som en 

småskalig reaktor. För att även rymma en del av den producerade gasen behöver det finnas 

marginaler på storleken.   

 

Behövs svavelrening? 

Svavel finns huvudsakligen i proteiner (Lantz, 2008). I avloppsslam är svavelhalterna relativt 

låga, 0-50 ppm. 1 ppm motsvarar cirka 1,5 mg svavel/Nm
3
 biogas (Gasföreningen, 2005 se 

Lantz, 2008). Till motorer för kraftvärme bör värdet understiga 250 mg/Nm
3
 biogas för att 

inte slitage och underhåll skall öka. I fordonsgas får svavelhalten vara högst 23 mg/Nm
3
 

(Lantz, 2008). Beroende på vad gasen skall användas till kan avsvavling behövas. Om en 

vattenskrubber används för uppgradering av gasen fås även en rening av svavel, eftersom 

svavelväte löser sig i vatten. Analys av svavelvärden i producerad gas får avgöra om 

ytterligare svavelrening behövs. 

 

 

Anläggningsförslag 

Den tänkta anläggningen är en våtrötningsanläggning. Förslaget baseras på 10 000 m
3
 slam 

från enskilda avlopp kombinerat med halm. Det går åt ganska stora mängder halm, 56 ton. 

Det kan vara svårt att få tag i dessa mängder i närområdet men vid förbeställning kan det 

levereras från mer växtodlingstäta områden. Hygienisering görs vid 70°C i en timme. Det 

finns en fördel med att ha halmen med vid hygienisering eftersom det blir en förbehandling 

som underlättar vidare nedbrytning av halmen.  

 

Gasvolymer 

Om man utgår från att enskilda avlopp ger 400 ton VS (organiskt material) per år kan man 

producera 415 x 400 = 166 000 Nm
3
 biogas per år. Vid uppblandning med 40 ton VS 

(organiskt material) halm fås ytterligare 40 x 294 ≈ 12 000 Nm
3
 biogas per år. Sammantaget 

ger det en produktion av 178 000 Nm
3
 biogas per år (tabell 3) eller cirka 20 Nm

3
 per timme. 

En del av den producerade gasen går åt till driften av anläggningen. Detta dras i kalkylerna av 

som en del av driftskostnaden. Beräkning av mängden producerad fordonsgas baseras på att 

fordonsgas innehåller 97 % metan och ett energiinnehåll på 9,67 kWh / Nm
3
 samt att metan 

har ett energiinnehåll på 9,97 kWh / Nm
3
 (Svenskt Gastekniskt Center, 2006). Procentsatser 

för beräkning av utfall vid produktion av kraftvärme har hämtats från Lantz (2010) rapport 

om gårdsnära produktion av kraftvärme. En sammanställning över producerad gas och utfall 

vid olika produktionsinriktningar finns i tabell 3. 
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Tabell 3. Producerad biogas och beräknat utfall för kraftvärme respektive uppgradering till fordonsgas. 

  Biogas med kraftvärme Biogas med uppgradering 

 Produktion Nm
3
 gas kWh Nm

3
 gas kWh 

Producerad biogas 178 000 1 160 000 178 000 1 160 000 

Producerad fordonsgas, 
efter 2 % produktionsförluster   117 000 1 136 000 

Producerad el, 30 % av gasproduktion  348 000   

Producerat varmvatten,  
55 % av gasproduktionen  638 000   

 

 

Intäkter från gasen 

Enligt lagen om elcertifikat (SFS 2003:113) får man ett certifikat per MWh förnybar elström 

som produceras. Svenska Kraftnät (2011) hanterar elcertifikaten och för marknadsstatistik 

över produktion och försäljning. Medelpriset per certifikat är för det senaste året 260 kr och i 

maj 2011 låg det på 205 kr. Miljötekniks (2011) taxa för elnät, enligt tariff 2 (hushåll med 

årsförbrukning < 20 000 kWh), är 23,00 öre/kWh inklusive moms och för fjärrvärme 70,25 

öre/kWh inklusive moms. Det genomsnittliga priset på elström för 2010-2011 ligger enligt 

Nordpol (2011) strax över 54 öre/kWh i Sverige. Ronneby Kommun har för närvarande ett 

fastprisavtal på 45 öre/kWh exklusive moms och kan med stor sannolikhet använda 

producerad ström internt på reningsverket i Rustorp. För att ta hänsyn till eventuella 

värmeförluster och inkopplingskostnader används priset 50 öre/kWh exklusive moms för 

fjärrvärme. Biogas 100 (fordonsgas innehållande 100 % biogas) kostar enligt E.ON (2011) 

12,40 kr/Nm
3
 inklusive moms. 

 

Med tanke på ovanstående används följande prissättning på intäkter i kalkylen (alla intäkter 

exklusive moms); elström 45 öre/kWh, minskad elnätskostnad 18 öre/kWh, elcertifikat 260 kr 

stycket, fjärrvärme 50 öre/kWh samt fordonsgas 9,92 kr/Nm
3
.  

 

Kostnader 

Beräkningarna skall ses som uppskattningar av nyckelfärdigt levererade anläggningar och inte 

som regelrätta offerter. Investeringskostnaderna varierar med eget insatt arbete och val av 

utrustning. För alla investeringarna räknas med 5 % ränta och en avskrivning på 20 år. 

Kalkylerna är utformade för att kunna jämföra alternativen kraftvärmeproduktion och 

uppgradering till fordonsgas. En sammanställning över investeringar och kostnader för olika 

delar av biogasanläggningen och dess alternativa produktionsinriktningar finns i tabell 4. 

 

I basvarianten av biogasanläggningen ingår hygieniseringstank, blandningsbehållare, 

rötkammare, teknik/övervakningsutrustning, rötrestlager, gaslager och gasfackla. Enligt 

Christensson et al. (2009) ligger investeringskostnaden för en biogasanläggning med en 

rötkammarvolym på 700 m
3
 på ungefär 5000 kr/m

3
 eller totalt 3 500 000 kr. Efter Lantz 

(2010) kalkyler sätts underhållskostnaden till 2,5 % och drift- och arbetskostnad till 4 % av 

investeringskostnaden.  
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Till halmhanteringen behövs halmhack, skruvtransportör och halmlager. En 4 meter hög 

lagerbyggnad på 10x15 meter rymmer cirka 450 storbalar av rundbalstyp. Möjligen kan 

halmen lagras under enbart presenning. Kostnader för halm och halmhantering har hämtats 

som ett ungefärligt genomsnitt av prisuppgifter i annonser på internet. Kostnaden för 

halmlager utgör 125 000 kr av den totala investeringen. Om halm lagras utomhus under 

presenning försvinner den delen av kostnaden. För halmhantering uppskattas underhålls-, 

drifts- och arbetskostnaden gemensamt till 2,5 % av investeringen. Kostnad för inköp av halm 

inklusive transport beräknas, efter prissättning i internetannonser, till 1 kr/kg. 

 

Kraftvärmeanläggningen behöver motor med elgenerator, varmvattenledningar och 

överföringsutrustning för el. Kraftvärmeanläggningen beräknas för en gasmotor med en effekt 

på 40 kW. Beräkningsmetod och procentsatser är hämtade från Lantz (2010) rapport om 

gårdsnära produktion av kraftvärme. Investeringskostnad sätts till 730 000 kr och underhålls-, 

drifts- och arbetskostnad sätts till totalt 4 % av investeringen. Kraftvärmeanläggningens 

elgenererande gasmotor kan kopplas på det kommunägda elnätet vid reningsverket i Rustorp 

utan nämnvärd kostnad. Mindre kostnader uppstår däremot för mätning av elproduktionen. 

För att få avsättning för allt varmvatten som produceras, från kylning av motor och 

värmeväxling på rökgaser, kan anläggningen behöva kopplas till Ronneby kommuns 

fjärrvärmenät. Vattentemperaturen i fjärrvärmenätet är maximalt 120°C och sommartid ligger 

den på 85°C. Idag går fjärrvärmenätet så långt ut som till Ronneby Brunn. Det finns 

funderingar på att utvidga nätet till Ronneby hamn, vilket då innebär att ledningarna går förbi 

Rustorp och påkoppling kan ske där.  

 

Fordonsgasproduktion kräver en uppgraderingsanläggning och en gasmack. Kostnaden gäller 

för en uppgraderingsanläggning i form av en småskalig vattenskrubber för en 

biogasproduktion på 20 Nm
3
/h. Informationen kommer från Peter Karlsson på Biorega AB. 

Anläggningen levereras som containerinstallation. Uppgraderingsanläggning, högtryckslager 

och tankstation ingår. Investeringskostnad för en helt ny anläggning är 3 miljoner men kan fås 

lite billigare om man kan få tag på en begagnad tankstation. Livslängden är cirka 20 år. 10 % 

av fordonsgasenergin går åt till driftskostnader, som huvudsakligen består av uppvärmning 

och drift av högtryckskompressor. Underhållet beräknas till 4 % av investeringen.   

 

 

 
Tabell 4. Sammanställning över investeringar och kostnader för olika delar av biogasanläggningen och dess 

alternativa produktionsinriktningar. 

  
Biogasanläggning, 
700 m

3
 

Halm- 
hantering 

Kraftvärme- 
anläggning, 
gasmotor på 40 kW 

 
Uppgraderings- 
anläggning  
för fordonsgas 

Investeringskostnad  3,5 miljoner 170 000 kr 730 000 kr 
 

3 miljoner 

Årlig kapitalkostnad 268 000 kr 13 000 kr 56 000 kr 
 

230 000 kr 

Underhållskostnad 87 500 kr 4 250 kr 29 200 kr 
 

120 000 kr 

Driftskostnad 140 000 kr 
 

 
 

 
10 % av 

fordonsgasenergin 
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Kalkyler 

En sammanställning (figur 10) och jämförelse av kalkyler, för biogasproduktion med 

kraftvärme och biogasproduktion med uppgradering till fordonsgas, visar att biogas med 

kraftvärme har betydligt lägre kostnader samtidigt som intäkterna är lägre än vid 

uppgradering. Kraftvärmekalkylen går med en liten förlust men om elpriset ökar 8 öre/kWh 

eller fjärrvärmeersättningen ökar med 4 öre/kWh kommer kalkylen få ett nollresultat. 

Kalkylen för uppgradering av fordonsgas visar ett positivt resultat. Ersättningen för 

fordonsgas kan sjunka ända till 8,85 kr/Nm
3
 innan kalkylen går med förlust. Investeringar och 

kostnader för uppgradering till fordonsgas är mycket större än de är för kraftvärme vilket 

innebär en högre ekonomisk risk. Risken kompenseras väl av det högre nettot samt den stora 

miljövinst som kan göras genom att byta ut fossila bränslen mot förnybar fordonsgas.  

 

 

Biogas med kraftvärme  Biogas med uppgradering till fordonsgas 

Intäkter   Intäkter  

Elström 45 öre/kWh 156 600   Fordonsgas 9,92 kr/Nm
3
 1 160 640  

Elnät 18 öre/kWh 62 640   Summa intäkter 1 160 640  

Elcertifikat 348 st à 260 kr  90 480     

Fjärrvärme 50 öre/kWh 319 000   Kostnader  

Summa intäkter 628 720   Investering 6 670 000  

   Årlig kapitalkostnad 511 000  

Kostnader   Underhålls- och driftskostnad 351 750  

Investering 4 400 000   
Drift av uppgraderingsanläggning,  
10 % av fordonsenergin 116 064  

Årlig kapitalkostnad 337 000   Inköp halm inkl. transport 1 kr/kg 56 000  

Underhålls- och driftskostnad 260 950   Summa kostnader 1 034 814  

Inköp halm inkl. transport 1 kr/kg 56 000     

Summa kostnader 653 950     

     
Resultat innan värdering av 
miljövinster och rötrester -25 230   

Resultat innan värdering av 
miljövinster och rötrester 125 826 

     

Figur 10. Jämförande kalkyler för biogasproduktion med kraftvärmeproduktion och uppgradering till fordonsgas. 
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Slutord 

Framställning av biogas från avloppsslam är ett bra sätt att producera energi. Det är 

miljöriktigt, förnybart och resurssnålt. Förädlas sedan biogasen till fordonsgas kan vi 

samtidigt minska vårt beroende av fossila bränslen, som starkt bidrar till jordens 

klimatförändringar. Avloppsslam från hushåll är mindre belastat med tungmetaller än 

traditionellt reningsverksslam. En separat insamling och behandling av detta slam ger bättre 

förutsättningar för återföring av näringsämnen till odlingsmark och slutna kretslopp. Detta är 

särskilt viktigt för fosfor som är en ändlig resurs.  

 

Det definierade området i studien är för litet för en ekonomiskt hållbar satsning på 

biogasproduktion från dessa hushålls avloppsslam. Rekommendationen från denna förstudie 

är därför att satsa på rötning och biogasproduktion med slam från alla enskilda avlopp i 

Ronneby kommun. Av biogasen framställs sedan fordonsgas som i första hand skall användas 

som drivmedel till kommunens renhållningsfordon. Eventuellt överskott kan säljas eller 

användas av kommunala bilpooler, bussar eller liknande. Med detta förfarande kommer 

Ronneby kommun närmare två av sina uppsatta miljömål minskade koldioxidutsläpp från 

transporter och en ökad självförsörjningsgrad vad gäller energi. Dessutom är ett som ovan 

ändrat omhändertagande av hushållens avloppsslam ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. 
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