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1 Inledning 
Denna rapport är framtagen i samband med projektet Biogas på Blekinge Landsbygd. 
Projektet syftade till att göra en bred översikt över potentialen för biogas i Blekinge, och i 
synnerhet landsbygdens möjligheter. Som på många andra håll visade det sig att biogas är 
en angelägenhet inte bara för landsbygden och lantbruket. Biogasproduktion är nämligen 
både en energiframställning, men också en biologisk behandling – och samtidigt en 
åtgärd som väsentligt kan förbättra utnyttjandet av växtnäring i gödsel och annat 
organiskt avfall. 
 
Som utgångspunkt har använts en liknande rapport som gjordes 2008 över Kalmar län. 
Den har titeln ”Möjligheter för biogas i Kalmar län - en idéstudie”, och finns att ladda 
ner på Regionförbundet i Kalmars hemsida, www.rfkl.se .  
 
En annan utgångspunkt för denna rapport har varit den nationella beräkning av 
biogaspotentialen som gjordes 2008. Den finns redovisad i rapporten ”Den svenska 
biogaspotentialen från inhemska restprodukter” (Envirum, Biomil, 2008). Den finns att 
ladda ner från Energigas Sveriges hemsida, www.energigas.se . 
 
Från den senare rapporten har nedanstående totalpotential för biogas i Blekinge 
sammanställts. 
 
Tabell 1. Total biogaspotential i Blekinge från olika substrat (2008) 
Substrat GWh/år 

Matavfall 22 

Avloppsslam 13 

Livsmedels- och skogsindustri exkl slakt 7 

Gödsel 87 

Totalt 129 

 
Detta skall ses som en total potential, och får därför beräknas ner för olika 
substratkategorier. Man brukar skilja på teoretisk eller total potential, teknisk potential 
och ekonomisk potential. 1 GWh är 1000 MWh och 1 miljon kWh. För att förenkla 
huvudräkningen används ofta faktorerna 1 Nm3 uppgraderad biogas=1 liter diesel=1 
liter bensin=10 kWh. Omräknat i bilar brukar man ange att bilar som går 1500 mil om 
året och drar ca 0,7 Nm3 i snitt per mil förbrukar 1000 Nm3 gas per år. Då motsvarar 1 
GWh 100 personbilar. 
 
Biogasproduktionen i Blekinge är i dag mycket blygsam. Den förekommer endast på ett 
reningsverk i Karlshamns kommun, och det är i behov av renovering eller nybyggnad. I 
den officiella biogasstatistiken för 2009 redovisas inte ens någon gasproduktion. Gasen 
används för intern uppvärmning. Ingen gas uppgraderas till fordonsgaskvalitet i Blekinge, 
och inget lantbruksföretag har än så länge börjat med någon egen biogasproduktion. Det 
finns två biogasmackar i Blekinge, en i Karlshamn och en i Olofström. Dessa försörjs 
idag i första hand med biogas från Kristianstad. 
 



    
 
    

Den substratkategori som först brukar hamna i biogasanläggningar är avfall från 
livsmedelsindustri. Ofta har detta avfall en hög gaspotential, och dessutom måste 
industrin betala en behandlingsavgift för att bli av med sitt avfall. Detta gör dessa substrat 
mycket attraktiva. Delvis är det redan fallet i Blekinge. Eftersom det totalt sett inte heller 
verkar utgöra någon stor gaspotential i länet, även om det lokalt skulle kunna vara fallet, 
så berörs detta avfall inte vidare i denna rapport. Den som sätter igång en 
biogasproduktion bör dock ändå självklart leta i sitt närområde om sådant avfall kan 
finnas tillgängligt. 
 
Som synes utgör landsbygdens avfall i form av gödsel den klart största potentialen. 
Denna siffra grundar sig på det totala antalet djur i lantbruket som finns i nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 2. Totalt djurantal i Blekinge. SCB 2008. 
 

  
 

1.1 Klusterbildningar 
 
Potentialen redovisas nu kommun för kommun. Eftersom fokus är på landsbygden, 
kommer också vissa intressanta kluster att pekas ut. Erfarenheten från andra 
biogasprojekt visar att det alltid verkar mer lönsamt att bygga större anläggningar, och 
därför måste flera gårdar samverka och bidra till en sådan gemensam, större anläggning. 
Klustrena har på olika sätt berörts under projektets gång, men har inte systematiskt 
bearbetats på ett uppsökande sätt. Detta är mycket lämpligt att göra i fortsatta projekt. 
Den viktigaste faktorn i klustertänkandet, som bygger på att olika lantbrukare skall 
samarbeta, är helt enkelt den mänskliga faktorn. Det måste finnas tillit och förtroende för 
varandra om samarbeten skall komma till stånd. Det måste också finnas ett gemensamt 
mål, eller att gemensamt användningsområde för biogasen som gynnar alla, inte bara 
någon enskild. Minst lika viktig som produktionen av biogas är avsättningen för 
biogödsel som kommer från en anläggning. Ju större anläggning det blir, desto mer 
gödsel blir koncentrerad på en plats. Frågor om gödselseparering och gödselförädling blir 
mycket aktuella. Allt sådant tar tid att komma fram till, och varje kluster måste få arbeta i 
sin egen takt. När det dessutom handlar om stora investeringar behöver det finnas säkra 
kalkyler för att man skall våga gå in i gemensamma projekt. 
 
Den viktigaste anledningen till att det inte byggts några lantbruksbaserade anläggningar är 
att det inte har presenterats koncept som är tillräckligt lönsamma. Kraftvärmeproduktion 
på gårdsnivå är helt enkelt svårt att få lönsamt, men det finns undantag. Kommer det 
dessutom ett metanreduceringsstöd förbättras kalkylen betydligt för många anläggningar, 

Antal djur Lantbruksregistret 2008
mjölkkor kor för summa summa summa summa hästar minkhonor

uppfödning nöt får svin höns
av kalvar

Karlskrona 1 888 2 233 11 892 6 898 3 962 453 742 453

Ronneby 1 078 1 737 7 755 3 290 3 587 11 575 452

Karlshamn 775 598 3 829 1 154 200 100 650 224

Olofström 380 515 2 644 1 166 135 17 657 121

Sölvesborg 378 556 2 461 1 779 27 856 1 492 370 140 91 000



    
 
    

och det kan bli helt andra möjligheter att börja med gårdsbaserad produktion. En 
erfarenhet från andra håll är dock att många lantbrukare inser att en anläggning kräver 
mycket arbete. En lantbrukare med djur har normalt sett arbetsdagen fylld ändå. Det är 
också en viktig faktor som talar för att större och gemensamma anläggningar som sköts 
av anställd personal kan vara det intressantaste. 
 
Det är lättare att få lönsamhet i fordonsgasproduktion, men det är betydligt mer 
komplext. Då är det en hel kedja som måste finnas, och totalinvesteringen blir större. 
Fordon och biogasmackar måste finnas, för att det ska vara lönt att uppgradera till 
fordonsgas. Samtidigt är detta som röner det största intresset från samhällets sida. 
Kommuner som aktivt vill ha en biogasmack i sin egen kommun måste vara beredda att 
snabbt ställa om en stor del av den egna fordonsflottan till biogas. 



    
 
    

2 Karlskrona 
 

2.1 Avloppsslam och hushållsavfall 

 
Karlskrona är den största kommunen i länet. Här nedan följer två tabeller med de 
substrat som kommunen har rådighet över. Källsortering för organiskt hushållsavfall 
finns redan i Karlskrona, och avfallet komposteras idag. 

 
Tabell 3. Invånare, avloppsslam och hushållsavfall i Karlskrona kommun 
Antal invånare 
2009-12-31 

63 342    

 Mängd 
[ton] 

TS-halt 
 

TS 
[ton] 

Kg 
TS/person 

Avloppsslam 12 000 15 % 1 800 28,4

 Mängd 
[ton] 

Kg/person 
  

Organiskt  
Hushållsavfall 

3 800 60   

 
Avloppsslam behandlas idag till allra största delen genom aerob stabilisering. Det gör att 
det inte är lämligt att röta det. Från några mindre reningsverk i kommunen kan slammet 
dock gå att röta, men då bör en större, gemensam rötkammare byggas för detta. Därför 
är alltså potentialen från avloppsslam en teoretisk potential. På mycket lång sikt kan den 
kanske bli aktuell att röta till biogas.  

 
Tabell 4. Biogaspotential från slam och organiskt hushållsavfall i Karlskrona 
kommun 
 Avloppsslam  Organiskt 

Hushållsavfall 
Mängd [ton ts resp 

våtvikt] 
1 800 3 800 

Metanutbyte [m3 
CH4/ton ts resp våtvikt] 

195 125 

Metan [Nm3] 351 000 475 000 

GWh 3,4 4,6 

 
 
 

2.2 Gödsel 
 
På nästa sida följer en beräkning över biogaspotentialen från gödsel i Karlskrona 
kommun enligt officiell statistik. Den är uppställd församling för församling enligt 
församlingsindelningen från år 2000. 
 
 
 



    
 
    

Tabell 5 Total biogaspotential från gödsel i Karlskrona kommun, 2008. 

 
Församlingarna Ramdala, Kristianopel och Torhamn utmärker sig med de högsta 
potentialerna. 
 

2.3 Kluster 

 
I samråd med andra experter på Hushållningssällskapet (Hans Hedström, John Dahlberg, 
Egil Persson) som arbetar med lantbruket i Blekinge har följande områden pekats ut som 
särskilt intressanta. 
 

2.3.1 Brömsebro 
 

 

Biometan Fordon à
Summa Gaspotential 1000

Kommun Församling ton ton ts ton ton ts ton ts Nm3 GWh Nm3
Karlskrona Aspö 40 4 30 8 11 1 591 0,02 2
Karlskrona Augerum 1235 111 808 229 340 46 871 0,47 47
Karlskrona Flymen 516 46 360 93 140 19 615 0,20 20
Karlskrona Fridlevstad 7853 697 3366 865 1561 225 842 2,26 226
Karlskrona Hasslö 0 0 6 2 2 230 0,00 0
Karlskrona Jämjö 11507 1033 3063 729 1762 258 149 2,58 258
Karlskrona Karlskrona stadsförs. 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Karlskrona Kristianopel 16951 1530 5292 1403 2932 428 124 4,28 428
Karlskrona Lösen 1079 97 920 249 346 47 389 0,47 47
Karlskrona Nättraby 3994 312 1442 399 711 108 431 1,08 108
Karlskrona Ramdala 11128 947 5178 2024 2971 443 109 4,43 443
Karlskrona Rödeby 2574 232 3684 1950 2182 320 993 3,21 321
Karlskrona Sillhövda 2335 210 900 227 437 62 912 0,63 63
Karlskrona Sturkö 1996 180 616 152 331 47 633 0,48 48
Karlskrona Torhamn 10875 970 4708 1501 2471 360 215 3,60 360
Karlskrona Tving 11292 1016 3490 866 1882 271 373 2,71 271

Karlskrona 83374 7385 33865 10696 18082 2 642 477 26,42 2642

Flytgödsel Fast + djupströ



    
 
    

 
Klustret är ganska långsträckt. Naturligtvis går inte gödsel att köra hur långt som helst, 
men fyllning och tömning är det som tar lång tid. Därför kan man köra relativt långa 
sträckor, bara gödseln är lastad. Viktigt för ett kluster som detta är att få med all gödsel. 
Höns- och kycklinggödsel har stor potential, men kan inte rötas ensamt i en 
våtrötningsanläggning. Kvävehalten blir alltför hög. Därför kompletteras fjäderfägödsel 
väldigt bra av flytgödsel från nöt eller svin när det gäller gasproduktionen. Biogödseln 
efter rötning bör separeras och behandlas. 
 

2.3.2 Ramdala 
 

 
 
Här är ett kluster som innehåller både nöt, svin och fjäderfägödsel. Transportavstånden 
är korta. Även här är det viktigt att få med alla gödsel. Har man börjat tänka i dessa banor 
av kluster, kan troligen också cirkeln vidgas, och mer substrat komma till. Därför skall 
cirkeln bara ses som en utgångspunkt. Återigen är en central fråga hur biogödseln skall 
hanteras efter rötningen. 

 



    
 
    

3 Ronneby 

3.1 Avloppsslam och hushållsavfall 
 
Ronneby är grannkommun till Karlskrona, och har en del samarbete när det gäller 
avfallshantering. Här nedan följer två tabeller med de substrat som kommunen har 
rådighet över. Källsortering för organiskt hushållsavfall finns redan i Ronneby, och 
avfallet komposteras idag. 

 
Tabell 6. Invånare, avloppsslam och hushållsavfall i Ronneby kommun 
Antal invånare 
2009-12-31 

28 416    

 Mängd 
[ton] 

TS-halt 
 

TS 
[ton] 

Kg 
TS/person 

Avloppsslam 4 000 20% 800 28,2

 Mängd 
[ton] 

Kg/person 
  

Organiskt  
Hushållsavfall 

1 700 60   

 
Avloppsslam från Ronneby kommun är lämpligt att röta, men inga planer finns på att 
bygga någon egen rötkammare i kommunen. Att samröta avloppsslammet med andra 
kommuner i länet kan vara ett alternativ. 
 
Kommunen har ett speciellt projekt där man försöker se om avfall från enskilda avlopp 
kan gå att behandla i en biogasanläggning. Kommunen har länge agerat för att enskilda 
fastighetsägare skall ha slutna tankar, vilket är en stor del fördel i detta fall. Ännu bättre 
blir med all säkerhet detta system om krav på extremt snålspolande toaletter införs, så att 
inte så mycket spolvatten måste transporteras in till en anläggning. En anläggning för 
enbart avlopp från enskilda hushåll är dock knappast trolig att bygga. Alla frågor kring 
spridning av sådan rötrest är heller inte utredda. I grunden är dock LRF positiva till ett 
kretsloppstänkande när det gäller avlopp. 
 
Blir det en gemensam anläggning för flera kommuner i länet för avloppsslam, kan det 
vara naturligt att köra fraktionen från enskilda hushåll dit också. 
 
Tabell 7. Biogaspotential från slam och organiskt hushållsavfall i Ronneby 
kommun 
 Avloppsslam  Organiskt 

Hushållsavfall 
Mängd [ton ts resp 

våtvikt] 
4 000 1 700 

Metanutbyte [m3 
CH4/ton ts resp våtvikt] 

195 125 

Metan [Nm3] 156 000 212 500 

GWh 1,5 2,1 

 
Även om allt avloppsslam och hushållsavfall skulle rötas, räcker detta inte ensamt för en 
uppgraderingsanläggning. 



    
 
    

3.2 Gödsel 
 
Här följer en beräkning över biogaspotentialen från gödsel i Ronneby kommun enligt 
officiell statistik. Den är uppställd församling för församling enligt 
församlingsindelningen från år 2000. 
 
Tabell 8. Total biogaspotential från gödsel i Ronneby kommun, 2008 
 

 
 
Församlingarna Bräkne-Hoby och Ronneby uppvisar den största potentialen. 
 

3.3 Kluster 
 

3.3.1 Blekinge Naturbruksgymnasium 
 
Många av projektets sammankomster har hållits på Blekinge Naturbruksgymnasium i 
Bräkne-Hoby. Det finns ett klart intresse från skolan att få till en biogasanläggning. Om 
inte annat har det ett stort pedagogiskt värde. Två speciella problem har visat sig när det 
gäller en anläggning på skolan:  
 

1) Eftersom skolan odlar ekologiskt, finns det speciella krav på vilka substrat den 
skulle kunna ta in. Den kan t ex inte ta emot slakteriavfall eller toalettavfall från 
enskilda hushåll. 

2) Skolan ägs av kommunen. Därför är den inte berättigad till att söka 
investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet, som finns till biogasanläggningar. 

 
Kan man hitta andra finansieringsskällor, och ett bra användningsområde för gasen, bör 
det ändå gå att göra en anläggning på skolan. Man bör då samtidigt inventera för att få 
med så mycket KRAV-godkänt substrat som möjligt, så att anläggningen blir lite större. 
 
Eftersom skolan verkligen är ett skyltfönster utmed E22, skulle en anläggning vara värd 
att visa upp på ett synligt sätt. 
 

Biometan Fordon à
Summa Gaspotential 1000

Kommun Församling ton ton ts ton ton ts ton ts Nm3 GWh Nm3
Ronneby Backaryd 2368 213 1630 446 659 92 387 0,92 92
Ronneby Bräkne-Hoby 14523 1240 5752 1480 2720 400 514 4,01 401
Ronneby Edestad 5581 471 1209 315 786 118 247 1,18 118
Ronneby Eringsboda 5754 518 1474 360 878 127 881 1,28 128
Ronneby Förkärla 2345 211 723 175 386 56 224 0,56 56
Ronneby Hjortsberga 1520 137 554 165 302 42 190 0,42 42
Ronneby Listerby 8988 809 3020 757 1566 225 417 2,25 225
Ronneby Ronneby 13148 1107 4442 1154 2260 333 471 3,33 333
Ronneby Öljehult 547 49 476 135 184 25 255 0,25 25

Ronneby 54774 4754 19280 4986 9741 1 421 588 14,22 1422

Flytgödsel Fast + djupströ



    
 
    

3.3.2 Bräkne-Hoby 

 
 
Den enda investeringsstödsansökan för en biogasanläggning som hittills kommit in och 
beviljats i Blekinge, är för slakteriet i Bräkne-Hoby. Slakteriet ligger dock mitt i samhället, 
varför det inte är lämpligt att placera en biogasanläggning i direkt anslutning till det. I 
ovan redovisade kluster finns det flera svingårdar, varav en ligger mycket nära samhället. 
 
Slakteriet har ett värmebehov, och skulle kunna värma med ouppgraderad biogas. 
 
Ett tänkbart scenario skulle kunna vara en gemensam biogasanläggning för flera gårdar + 
slakteriet. Den skulle också troligen kunna ta emot toalettavfall från enskilda hushåll. Den 
skulle då producera en biogödsel som inte var godkänd i ekologisk odling. 
 
Skulle det också bli en anläggning på Naturbruksgymnasiet, skulle dessa anläggningar 
kunna knytas ihop med en rågasledning. Helt klart är i alla fall att det måste blir fråga om 
minst 2 rötkammare med separata substratflöden, åtminstone med dagens regler. 
Tillsammans kanske dessa anläggningar skulle kunna producera tillräckligt med gas för att 
man kan tänka i banor av uppgradering, även om slakteriet får sin del. En mindre 
uppgraderingsanläggningar, typ BioSling som presenterats under projektet, kan vara 
lämplig. En lämplig placering utmed en sådan ledning bör gå att hitta.  
 
 



    
 
    

4 Karlshamn 

4.1 Avloppsslam och hushållsavfall 
 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har ett gemensamt renhållningsbolag, 
VästBlekinge Miljö AB. Här nedan följer två tabeller med de substrat som kommunen 
har rådighet över. Källsortering för organiskt hushållsavfall har numera införts i de 3 
kommunerna. En stor komposteringsanläggning finns i Mörrum. För vidare diskussion 
om en ny torrötningsanläggning där, se avsnitt  

 
Tabell 9. Invånare, avloppsslam och hushållsavfall i Karlshamns kommun 
Antal invånare 
2009-12-31 

30 918    

 Mängd 
[ton] 

TS-halt 
 

TS 
[ton] 

Kg 
TS/person 

Avloppsslam 3 750 23% 860 27,8

 Mängd 
[ton] 

Kg/person 
  

Organiskt  
Hushållsavfall 

1 860 60   

 
De enda rötkammare som finns i dag i Blekinge finns alltså i Karlshamn. Men de är i 
behov av renovering eller nybyggnation. En gemensam anläggning för allt tillgängligt 
avloppsslam i Blekinge bör vara en bra lösning. 

 
Tabell 10. Biogaspotential från slam och organiskt hushållsavfall i Karlshamns 
kommun 
 Avloppsslam  Organiskt 

Hushållsavfall 
Mängd [ton ts resp 

våtvikt] 
860 1 860 

Metanutbyte [m3 
CH4/ton ts resp våtvikt] 

195 125 

Metan [Nm3] 167 700 232 500 

GWh 1,6 2,3 

 
Även om allt avloppsslam och hushållsavfall skulle rötas, räcker detta inte ensamt för en 
uppgraderingsanläggning. 



    
 
    

4.2 Gödsel 

 
Här följer en beräkning över biogaspotentialen från gödsel i Karlshamn kommun enligt 
officiell statistik. Den är uppställd församling för församling enligt 
församlingsindelningen från år 2000. 

 
Tabell 11. Total biogaspotential från gödsel i Karlshamns kommun, 2008 

 

 
 
Mörrums församling utmärker sig som att ha den högsta potentialen, men inget speciellt 
kluster är utpekat i Karlshamns kommun. Det betyder förstås inte att det inte kan finnas 
enskilda lantbrukare som kan satsa på en biogasanläggning. 

 
 
 
 
 
 
 

Biometan Fordon à
Summa Gaspotential 1000

Kommun Församling ton ton ts ton ton ts ton ts Nm3 GWh Nm3
Karlshamn Asarum 9079 814 2632 693 1508 219 062 2,19 219
Karlshamn Ellerholm 28 3 16 6 9 1 167 0,01 1
Karlshamn Hällaryd 4658 419 1625 401 820 118 610 1,19 119
Karlshamn Karlshamn 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Karlshamn Mörrum 9699 869 3805 1406 2275 334 457 3,34 334
Karlshamn Ringamåla 2168 202 1760 588 790 114 918 1,15 115
Karlshamn Åryd 2701 243 1096 285 528 75 552 0,76 76

Karlshamn 28332 2550 10933 3380 5929 863 766 8,64 864

Flytgödsel Fast + djupströ



    
 
    

5 Olofström 

5.1 Avloppsslam och hushållsavfall 
 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har ett gemensamt renhållningsbolag, 
VästBlekinge Miljö AB. Här nedan följer två tabeller med de substrat som kommunen 
har rådighet över. Källsortering för organiskt hushållsavfall har numera införts i de 3 
kommunerna. En stor komposteringsanläggning finns i Mörrum. För vidare diskussion 
om en ny torrötningsanläggning där, se avsnitt  
 

 
Tabell 12. Invånare, avloppsslam och hushållsavfall i Olofströms kommun 
Antal invånare 
2009-12-31 

13 102    

 Mängd 
[ton] 

TS-halt 
 

TS 
[ton] 

Kg 
TS/person 

Avloppsslam 1 900 21% 400 30,5

 Mängd 
[ton] 

Kg/person 
  

Organiskt  
Hushållsavfall 

790 60   

 
Olofströms kommun har klart sagt att något behöver göras när det gäller kommunens 
hantering av avloppsslam, och välkomnar en gemensam anläggning för flera eller alla 
kommuner i länet.  

 
Tabell 13. Biogaspotential från slam och organiskt hushållsavfall i Olofströms 
kommun 
 Avloppsslam Organiskt 

Hushållsavfall 
Mängd [ton ts resp 

våtvikt] 
400 790 

Metanutbyte [m3 
CH4/ton ts resp våtvikt] 

195 125 

Metan [Nm3] 78 000 98 750 

GWh 0,8 1,0 

 
Även om allt avloppsslam och hushållsavfall skulle rötas, räcker detta inte ensamt för en 
uppgraderingsanläggning. 

 



    
 
    

 

5.2 Gödsel 
 
Här följer en beräkning över biogaspotentialen från gödsel i Olofströms kommun enligt 
officiell statistik. Den är uppställd församling för församling enligt 
församlingsindelningen från år 2000. 
 
 
Tabell 14. Total biogaspotential från gödsel i Olofströms kommun, 2008 
 

 
 
De två församlingarna i Olofström verkar ha ungefär lika mycket djurhållande lantbruk. 
Inget speciellt kluster är utpekat i Olofströms kommun. Det betyder förstås inte att det 
inte kan finnas enskilda lantbrukare som kan satsa på en biogasanläggning. 
 

5.3 Biogasmack 
 
Olofström är en av två kommuner i Blekinge som har en biogasmack. Att denna mack 
över huvud taget kom till beror att Volvos gasbilar fram till 2007 gjorde i Olofström. 
Idag är försäljningen av gas för liten på denna mack, för att garantera att den finns kvar 
framöver. Kommunen och andra aktörer bör agera för att öka underlaget av bilar, så att 
macken blir kvar. 

 

Biometan Fordon à
Summa Gaspotential 1000

Kommun Församling ton ton ts ton ton ts ton ts Nm3 GWh Nm3
Olofström Jämshög 10928 982 3676 986 1968 285 847 2,86 286
Olofström Kyrkhult 6293 566 2939 757 1324 189 424 1,89 189

Olofström 17221 1548 6615 1743 3291 475 271 4,75 475

Flytgödsel Fast + djupströ



    
 
    

6 Sölvesborg 

6.1 Avloppsslam och hushållsavfall 
 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har ett gemensamt renhållningsbolag, 
VästBlekinge Miljö AB. Här nedan följer två tabeller med de substrat som kommunen 
har rådighet över. Källsortering för organiskt hushållsavfall har numera införts i de 3 
kommunerna. En stor komposteringsanläggning finns i Mörrum. För vidare diskussion 
om en ny torrötningsanläggning där, se avsnitt  
 

 
Tabell 15. Invånare, avloppsslam och hushållsavfall i Sölvesborgs kommun 
Antal invånare 
2009-12-31 

16 813    

 Mängd 
[ton] 

TS-halt 
 

TS 
[ton] 

Kg 
TS/person 

Avloppsslam 50 000 1% 500 29,7 

 Mängd 
[ton] 

Kg/person 
  

Organiskt  
Hushållsavfall 

1 000 60   

 
Avloppsslammet i Sölvesborgs kommun behandlas med hjälp av vassbäddar. Därför 
avvattnas det aldrig, utan får flöda ut över dessa bäddar. Det gör också att detta slam inte 
är lämpligt för att röta i en biogasanläggning. 

 
Tabell 16. Biogaspotential från slam och organiskt hushållsavfall i Sölvesborgs 
kommun 
 Avloppsslam Organiskt 

Hushållsavfall 
Mängd [ton ts resp 
våtvikt] 

500 1 000 

Metanutbyte [m3 
CH4/ton ts resp våtvikt] 

195 125 

Metan [Nm3] 97 500 125 000 

GWh 1 1,2 

 
Även om allt avloppsslam och hushållsavfall skulle rötas, räcker detta inte ensamt för en 
uppgraderingsanläggning. När dessutom slammet inte är tillgängligt för rötning, blir 
potentialen ännu mindre. 



    
 
    

6.2 Gödsel 
 
Här följer en beräkning över biogaspotentialen från gödsel i Sölvesborgs kommun enligt 
officiell statistik. Den är uppställd församling för församling enligt församlings-
indelningen från år 2000. 
 
Tabell 17. Total biogaspotential från gödsel i Olofströms kommun, 2008 
 

 
 
Sölvesborgs kommun har i flera rapporter pekats ut som den djurtätaste i hela landet, och 
den här beräkningen tyder på samma sak. Potentialen bara i Gammalstorps församling, 
nära 16 GWh, är extremt stort. 
 

6.3 Kluster 
 

6.3.1 Sölvesborg Norr 
 

 
 

Biometan Fordon à
Summa Gaspotential 1000

Kommun Församling ton ton ts ton ton ts ton ts Nm3 GWh Nm3
Sölvesborg Gammalstorp 27368 1893 13827 8176 10069 1 562 785 15,63 1563
Sölvesborg Mjällby 22251 1571 6287 2220 3791 599 072 5,99 599
Sölvesborg Sölvesborg 3472 246 2524 1567 1813 277 329 2,77 277
Sölvesborg Ysane 18221 1097 5028 3118 4215 684 359 6,84 684

Sölvesborg 71312 4808 27666 15081 19888 3 123 545 31,24 3124

Totalt Blekinge 255013 21046 98358 35886 56932 8 526 648 85,27 8527

Flytgödsel Fast + djupströ



    
 
    

Som påtalats angående den totala biogaspotentialen från gödsel i Sölvesborgs kommun, 
så är den mycket stor. Här har gjorts en indelning i två kluster, ett i norr och ett i söder. 
Undersöker man den verkliga potentialen, är det mycket tveksamt om det ska vara två 
kluster och två anläggningar. Det är mycket troligt att detta i stället skall koncentreras till 
en anläggning för alla gödsel i Sölvesborgs kommun. Men fördelen med den stora 
potentialen i Sölvesborgs kommun är att man inte måste få med sig alla lantbrukare, för 
att ändå få en tillräckligt stor anläggning. Därför kan varken placering eller 
anläggningsstorlek fastslås i förväg. 
 
 

6.3.2 Sölvesborg Söder 

 
 
En stor anläggning på Listerlandet för en stor del av Sölvesborgs kommun skulle ha stor 
betydelse för att få mer biogas i Blekinge. Är det någonstans i Blekinge det finns riktigt 
bra förutsättningar att lyckas, så är det ju här. 
 
Genom att samla ihop gödsel och andra substrat till en central anläggning, kommer 
frågan om hur biogödseln ut från anläggningen sedan sprids att bli mycket central. Direkt 
efter rötning i en större våtrötningsanläggning så föreligger gödseln i form av en 
flytgödsel. En sådan går bara att transportera begränsade sträckor. Gödsel-
separeringsteknik blir ofrånkomlig vid en sådan anläggning. Lyckas man hitta bra teknik 
här, är det dock stora möjligheter att gödseln efter rötning kommer att spridas på ett 
ännu bättre sätt än idag. En biogasanläggning kommer därför att få stora miljöeffekter 
även när det gäller förbättrat växtnäringsutnyttjande. Minkuppfödarna är en lämplig 
grupp att diskutera en anläggning med, men minkgödseln räcker inte ensamt som 
substrat. Därför måste fler grupper med olika typer av gödsel kopplas in i ett tidigt skede. 



    
 
    

Återigen – det är dock inte tvunget att få med alla lantbrukare i Sölvesborgs kommun, 
eftersom potentialen är så stor. 
 
 

7 Sammanfattning avloppsslam och hushållsavfall 
i Blekinge 
 
I nedanstående tabeller sammanfattas totalpotentialerna för avloppsslam och 
hushållsavfall i Blekinges 5 kommuner. 
 
Tabell 18. Behandling av avloppsslam i Blekinge  

 Behandling Avvattning Slutanvändning Slutår 

Karlskrona  Aerob 
stabilisering 

Ja, men låg ts-
halt (15 %) 

Täckning av 
deponi i 
Bubbetorp och 
Ronneby 

Långt kvar 

Ronneby  Ja 
Täckning av 
deponi 

2013 etapp 1 

Karlshamn Rötning, 2 
st 

Ja 

Entreprenör -> 
Åkermark + 
VMAB -> 
Jordprodukt? 

 

Olofström Luftning Ja 
Entreprenör -> 
Ev. åkermark 

 

Sölvesborg Vassbäddar Nej ? 
1:a tömning 
2015 

 
 
Tabell 19. Gaspotential från avloppsslam i Blekinge  
 TS-mängd 

[ton] 
Metanutbyte 
[m3 CH4/ton 

Metan 
[Nm3] 

Total pot, 
GWh 

Lämplig för 
rötning, GWh 

Karlskrona  1 800 195 351 000 3,4 0,2 

Ronneby 800 195 156 000 1,5 1,5 

Karlshamn 860 195 167 700 1,6 1,6 

Olofström 400 195 78 000 0,8 0,8 

Sölvesborg 500 195 97 500 1,0  

SUMMA 4 360  850 200 8,3 4,1 

 
Det är alltså bara ungefär halva slammängden i Blekinge som idag är lämplig för rötning. 
Men man bör ändå prioritera att försöka hitta en gemensam lösning för rötningen av 
detta slam. 



    
 
    

Tabell 20. Hushållsavfall i Blekinge  
 Invånare 

2009-12-31 Kg/person Mängd 
[ton] 

Karlskrona  63 342 60 3 800 

Ronneby 28 416 60 1 700 

Karlshamn 30 918 60 1 860 

Olofström 13 102 60 790 

Sölvesborg 16 813 60 1 000 

 
 
Tabell 21. Gaspotential från hushållsavfall i Blekinge  
 Mängd 

[ton] 
Metanutbyte 
[m3 CH4/ton] 

Metan 
[Nm3] GWh 

Karlskrona  3 800 125 475 000 4,6 

Ronneby 1 700 125 212 500 2,1 

Karlshamn 1 860 125 232 500 2,3 

Olofström 790 125 98 750 1,0 

Sölvesborg 1 000 125 125 000 1,2 

SUMMA 9 150  1 143 750 11,2 

 
Eftersom alla kommuner i Blekinge nu tagit steget att införa källsortering av 
hushållsavfall, finns den organiska fraktionen hopsamlad. Idag komposteras detta. Nu är 
det dock mycket lämpligt att börja röta detta matavfall, vilket även påpekats i den 
nationella biogasstrategin. 
 

7.1 Torrötningsanläggning för matavfall i Mörrum 
 
Under projektets gång har VMAB:s planer på en torrötningsanläggning för matavfall 
presenterats. Även trädgårdsavfall skall gå in i anläggningen. I mars 2010 beviljades ett 
bidrag på 19 miljoner från Energimyndigheten till denna satsning. Anläggningen blir den 
första i sitt slag i Sverige. Efter att noggrant undersökt alternativen, har VMAB fastnat 
för torrötningsteknik av bl a följande skäl: 
 

1) Det kräver ingen kostsam och komplicerad förbehandlingsteknik. 
Torrötningsteknik är inte känsligt för främmande föremål och föroreningar på 
samma sätt som en våtrötningsanläggning 

2) Den befintliga komposteringsanläggningen används för att efterbehandla det 
rötade materialet. Materialet siktas och silas före kompostering. 

3) Efter komposteringen blir materialet i första hand jordförbättringsmedel för 
trädgårdar mm, och konkurrerar inte om åkermark för spridningsareal. 

 



    
 
    

Anläggningen kommer att kompletteras med en uppgraderingsanläggning. Inriktningen 
på gasproduktionen kommer därför att vara fordonsgas, och därigenom får Blekinge med 
stor sannolikhet sin första egenproducerade fordonsgas från denna anläggning. 
 
Torrötningsteknik har bara prövats i begränsad omfattning tidigare i Sverige, och med 
dåligt resultat. VMAB har dock gjort flera egna studiebesök och sett väl fungerande 
anläggningar i Europa, varför det är något av dessa koncept som man kommer att satsa 
på. Byggstart är beräknat under 2011, och start av gasproduktion under 2012. 
 
Även om VMAB idag består av de 3 västra kommunerna i Blekinge, är det mycket 
naturligt att se denna anläggning som en angelägenhet för hela länet – och troligen också 
för vissa kommuner utanför länet. 
 
Tankar har också förts fram på att förlägga en gemensam anläggning för avloppsslam på 
samma plats. Tidigare fanns det också tankar på att samröta slammet direkt med 
hushållsavfallet, men här har man fått ändrat sig. Att blanda in avloppslammet i samma 
rötkammare innebär för stora problem med avsättningen av det rötade och 
komposterade materialet. Däremot kan alltså en rötkammare enbart för avloppsslam 
mycket väl vara en god idé, och där man sedan utnyttjar samma uppgraderingsanläggning. 
Om denna rötning då skall ske med våt- eller torrötningsteknik kan behöva ytterligare 
utredning. 
 
När produktionen av fordonsgas är igång, är det viktigt att det finns biogasmackar att 
köra gasen till. Här bör en samordning ske i tid. 
 
 
 



    
 
    

8 Andra biogasanläggningar 
 

8.1 Nordisk Etanolproduktion i Karlshamn 
 
Under flera år har man tittat på möjligheten att etablera en storskalig produktion av 
etanol i Karlshamn. Restprodukten, drank, från denna etanolproduktion skulle då gå in i 
en biogasanläggning. 
 
Enbart gasproduktionen skulle bli 500 – 600 GWh enligt de scenarior man skissat på. 
Huvudsubstrat in till anläggningen skulle vara importerad spannmål, men den behöver 
kompletteras med en del närodlat kolrikt material. Enorma mängder av substrat skulle 
passera genom anläggningen varje dygn. Eftersom det handlar om stora mängder gas, 
tittar man också i första hand på att göra gasen flytande (nedkylning till -160°) för att 
möjliggöra transport av gasen längre sträckor. 
 
Miljötillstånd för anläggningen är beviljat. Blir denna anläggning verklighet, kommer 
Blekinge att gå från att vara ett av Sveriges län med minst gasproduktion till det med 
störst gasproduktion i absoluta tal. Denna anläggning skulle ensam producera mer biogas 
än vad som sammanlagt sker i något annat län idag. Utbyggnadsplaner finns dock även i 
andra län, men per capita skulle säkert Blekinge för lång tid framöver ha en tätposition i 
landet. 
 
 

8.2 Torrötningsanläggningar för kycklinggödsel 
 
Trots vad som tidigare sagts om gårdsanläggningar, kan kycklingproduktion vara ett 
specialfall. Kycklinggödseln har en stor potential för biogas och man har ett stort 
värmebehov i själva stallet. Dessutom sker en utgödsling av varje stall minst 8 ggr/år.  
Det stora problemet ur gassynpunkt med kycklinggödseln är att den innehåller så höga 
halter av kväve. Den måste därför spädas med vatten eller annan gödsel om den ska 
användas i en våtrötningsanläggning. I många fall är detta dock inte lämpligt, eftersom 
man inte har behov av all gödseln där den produceras. Den torra och koncentrerade 
kycklinggödseln går att transportera betydligt längre sträckor än en biogödsel i form av 
flytgödsel. 
 
Åtminstone några gårdar i Blekinge tittar nu på, eller har redan bestämt sig för, att satsa 
på torrötning eller tvåfasrötning enligt det koncept som Flinga Biogas tagit fram. Där 
sker rötningen i containrar, och metanbildningen sker i separata plasttorn. Till ett torn 
kan man koppla max 8 containrar. Mycket tyder på att en sådan anläggning passar bra till 
ett normalt kycklingstall med dagens storlek på stallar, men fortfarande är tekniken 
oprövad i full skala. De höga halterna av kväve skall balanseras genom att några 
containrar med gödsel kompletteras med en container med halm. Att detta verkligen 
fungerar är en knäckfråga för systemet som sådant. 
 
Blir de första anläggningarna lyckade, kommer säkert fler att följa. De 
kycklingproducenter som redan investerat i fliseldning för att värma stallarna har inte 
riktigt samma motiv, om nu inte fliseldningen blir för kostsam. Eventuellt kan dock 
småskalig uppgraderingsteknik bli intressant i sådana fall. 


