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Sammanfattning  

Projektet har initierats av de fyra huvudintressenterna Arla Foods AB, Åbro, VE-

MAB samt Vimmerby kommun. 

Biogasen produceras idag vid reningsverket hos VEMAB. På reningsverket finns 

den kommunala rötkammaren (900 m
3
), den industriella rötkammaren (1400 m

3
) 

och anaerobreaktor (2500 m
3
). De substrat som idag tas emot är processvatten från 

Åbro och Arla samt slam från det kommunala reningsverket. 

Den kommunala rötkammaren har en något för hög hydraulisk belastning. Genom 

att ytterligare förtjocka det kommunala avloppslammet kan den kommunala röt-

kammarvolymen utnyttjas mer effektivt. Annaerobreaktorn har en låg tillförd mängd 

organiskt material per volymenhet och en hög hydraulisk belastning. Detta medger 

inte någon direkt möjlighet att förändra processen utan vidare utredning och försök 

krävs. Den industriella rötkammaren har däremot en låg belastning vilket medger 

utrymme för att ta in nya substrat. 

Ett flertal substrat har identifierats i Vimmerbys närområde som kan lämpa sig för 

produktion av biogas. Från huvudintressenterna Åbro och Arla identifieras drav, 

bryggerijäst och mjölkpulver som intressanta substrat att ta in i en utökad biogas-

produktion. Utöver dessa har också fettavskiljarslam identifierats som ett intressant 

substrat. Övriga substrat som undersökts är vassle, organiskt avfall från Vimmerby 

kommun, avloppsslam från Högsby och Hultsfred samt lantbrukssubstrat. De övriga 

substraten bedöms av olika anledningar inte aktuella att ta in som nya substrat till 

den befintliga anläggningen. 

Det finns en stor outnyttjad biogaspotential från lantbruket i Vimmerby men det 

krävs en helt ny biogasanläggning för att ta emot och behandla detta substrat. En ny 

anläggning utreds i delrapport 2. Lantbruket är också en viktig mottagare av rötrest 

och biogödsel. I Vimmerby bedöms dock tillgänglig areal för spridning av biogödsel 

vara mycket begränsad. Därför bör avtal för spridning av biogödsel säkerställas re-

dan innan nya substrat tas in i biogasanläggningen och biogasproduktionen utökas. 

Utifrån den bedömning som genomförts av det befintliga biogassystemet samt ge-

nomförd substratinventering föreslås flera förändringar där de viktigaste sammanfat-

tas nedan. 

 Ny mekanisk förtjockare innan den kommunala rötkammaren för att uppnå 

TS-halt 6 % in i den kommunala rötkammaren. På så vis utnyttjas rötkam-

marvolymen mer effektivt. 

 Nytt tillgängligt substrat tas emot och matas in i den industriella rötkamma-

ren. Ett mottagningssystem för att hantera detta nya inflöde måste då bygg-

gas. 

 Industriell rötkammare ställs om från mesofil till termofil rötning (55 grader 

Celsius). 

 Rötresten från den industriella rötkammaren avvattnas inte innan den distri-

bueras via extern part ut till avsättningsområden. 
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Innan föreslagen optimering genomförts producerar biogasanläggningen knappt 6 

GWh biogas per år. Med föreslagen optimering och nya substrat förväntas biogasan-

läggningen kunna producera drygt 14 GWh biogas per år. 

En kartläggning av marknadsintressenter och avsättningsalternativ för den produce-

rade biogasen har genomförts i Vimmerbyområdet. Förutsättningarna för en bio-

gasmarknad i Vimmerby kan sammanfattas som goda med potential att utvecklas. 

På kort sikt ser avsättningen till industriell användning ut att vara största potentialen 

medan det på lång sikt finns tecken på att en marknad för fordonsgas kan etableras i 

Vimmerby. Följande avsättningsalternativ har utretts och beskrivs vidare i rappor-

ten. 

 Nollalternativ - försäljning av rågas till fjärrvärmeverket 

Detta system används för jämförelse och avser alltså biogasproduktion och 

avsättning enligt driftsätt före sommaren 2011. 

 Produktion av intern kraftvärme 

Genom att installera fyra mikroturbiner kan biogasanläggningen producera 

både el och värme både för att täcka intern användning men också för att 

sälja ut på nät. 

 Försäljning av rågas till Åbro 

I det här systemet torkas och renas rågasen från svavel för att sedan säljas 

och skickas via rågasledning till Åbro. Åbro har redan konverterat sin olje-

panna till gaseldning och är mycket intresserade av att ersätta sin olja med 

biogas. Ett överskott av gas som inte kan konsumeras av Åbro säljs till 

fjärrvärmeverket. 

 Biogas som fordonsgas 

Den producerade biogasen kan uppgraderas och distribueras via gasledning 

och gasflak till busstankstationer. I ett alternativ säljs delar av fordonsgasen 

även vid publika dispensrar vid bussdepån i Vuimmerby. Efterfrågan för-

väntas finnas på fordonsgas i Vimmerby och Hultsfred år 2017 främst från 

Kalmar Läns Trafik AB. 

En miljöbedömning har gjorts av de tre nya avsättningsalternativen där reduktion av 

koldioxidutsläpp samt ersättning av fossil energi har värderats. Ur miljösynpunkt är 

produktion av fordonsgas att föredra. Då reduceras kodioxidutsläppen med drygt 3 

700 ton CO2/år och använd mängd fossil primärenergi minskar med 15 700 

MWh/år. Detta förutsätter att all den producerade biogasen (drygt 14,3 GWh/år) 

ersätter diesel. 

Investeringskostnaderna för mottagning av nytt substrat och optimerad produktion 

uppskattas uppgå till nästan 12 miljoner kr. De uppskattade investeringskostnaderna 

för de olika avsättningsalternativen varierar och det alternativ med lägst totala inve-

steringskostnader är försäljning av rågas till Åbro, 16,6 miljoner kronor. Investe-

ringskostnaderna för de andra alternativen, produktion av intern kraftvärme och bi-

ogas som fordonsgas, är högre och uppskattas till 28,3 miljoner kronor respektive 

37,5 miljoner kronor. Värdet på biogasen varierar också beroende på hur den av-

sätts.  
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I den här utredningen har vi analyserat avsättningsalternativ och referensanlägg-

ningen (Nollalternativet) i kassaflödesanalyser. Analysen visar att referensanlägg-

ningen, alternativet med produktion av intern kraftvärme och alternativet försäljning 

av rågas till Åbro ger negativa kassaflöden. När gasen uppgraderas och säljs som 

fordonsgas sker återbetalning efter 2030. Detta beror bl.a. på att dessa kalkyler på-

börjas med ett ackumulerat kassaflöde på minus 20 Mkr eftersom detta är referens-

anläggningens ackumulerade kassaflöde år 2017. I alternativet biogas som fordons-

gas drivs referensanläggningen fram till driftsättningen av tankstationen på bussde-

pån år 2017. 

Om man istället jämför förändrade kostnader och intäkter för de olika avsättningsal-

ternativen med referensanläggningens, och endast ser till förändrade kostnader och 

intäkter i de nya avsättningsalternativen blir resultatet ett annat. Analysen visar då 

att investeringarna återbetalar sig på 4-5 år för alternativen ”biogas som fordons-

gas”, på 5 år för alternativet ”försäljning av rågas till Åbro” och på ca. 15 år för al-

ternativet ”produktion av intern kraftvärme”.  

Känslighetsanalyser visar att alternativet ”försäljning av rågas till Åbro” framförallt 

är känsligt för prisvariationer och ökade substratkostnader, Alternativet ”biogas som 

fordonsgas” framförallt är känsligt för förändrade investeringskostnader samt pris-

variationer och alternativet ”produktion av intern kraftvärme” är känsligt för både 

pris- och substratkostnadsvariationer.  

Vidare har också affärsupplägg och ägande undersökts. Vid en utökad biogaspro-

duktion finns det anledning för biogasanläggningen att överväga en annan organisat-

ionsform. Medan VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen kan detta 

i vissa avseenden verka hämmande på utvecklingen av biogasverksamheten. Olika 

organisationsformer som diskuteras vidare i rapporten med fördelar och nackdelar 

är. 

 Koncern med biogasverksamheten i ett dotterbolag till VEMAB 

 Biogasverksamheten i ett fristående systerbolag till VEMAB 

 Privat biogasanläggning i samverkan med kommunen 

En fortsatt diskussion mellan huvudintressenterna är bra för att klargöra vilka avtal 

och systemgränser som är fördelaktiga för alla parter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den här utredningen visar att möjligheterna att 

optimera produktionen av biogas och utveckla biogasverksamheten i Vimmerby är 

mycket goda. En optimering skulle medföra både ekonomiska och miljömässiga 

fördelar. 

 

 

 

 

 

 



 

Uppdragsnr: 10154330   

Daterad: 2012-05-18 Utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 
 

Reviderad: 2012-05-18  

Handläggare: Stefan Dahlgren Status: Slutrapport  

 

 

 6 (72) 
 

 

Innehåll 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND ..................................................................................... 8 

1.1 SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................... 8 
1.2 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 8 

2 BESKRIVNING AV BEFINTLIGT BIOGASSYSTEM ........................................................... 9 

2.1 ÄGANDE .................................................................................................................... 9 
2.2 RÖTSUBSTRAT OCH RÖTKAMMARE .................................................................................. 9 
2.3 GASPRODUKTION ...................................................................................................... 12 
2.4 RÖTREST OCH REJEKTVATTEN ....................................................................................... 12 
2.5 AVSÄTTNING AV BIOGAS OCH RÖTREST .......................................................................... 13 
2.6 PROCESSUTVÄRDERING ............................................................................................... 13 

3 INVENTERING AV SUBSTRAT I VIMMERBYOMRÅDET............................................... 16 

3.1 SUBSTRAT FRÅN ÅBRO ................................................................................................ 18 
3.2 SUBSTRAT FRÅN ARLA ................................................................................................ 20 
3.3 SUBSTRAT FRÅN FRÖDINGE.......................................................................................... 20 
3.4 ORGANISKT AVFALL FRÅN KOMMUNEN .......................................................................... 21 
3.5 ANNAT ORGANISKT AVFALL .......................................................................................... 22 
3.6 INLEDANDE INVENTERING AV SUBSTRAT FRÅN LANTBRUKET ................................................ 23 

4 BIOGÖDSEL .............................................................................................................. 25 

4.1 BIOGÖDSEL FRÅN RÖTNING AV INDUSTRIELLT PROCESSVATTEN OCH EXTERNT SUBSTRAT ........... 26 
4.2 RÖTREST FRÅN SLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK ........................................................... 26 

5 FÖRSLAG PÅ OPTIMERING AV BEFINTLIGT BIOGASSYSTEM ..................................... 27 

5.1 SYSTEMFÖRÄNDRINGAR .............................................................................................. 27 
5.2 SUBSTRAT OCH PRODUKTIONSVOLYMER I OPTIMERAT SYSTEM ............................................ 28 
5.3 MOTTAGNINGSSTATION FÖR SUBSTRAT I OPTIMERAT SYSTEM ............................................. 31 

6 KARTLÄGGNING AV MARKNADSINTRESSENTER OCH AVSÄTTNINGSALTERNATIV FÖR 
BIOGAS I VIMMERBY........................................................................................................ 32 

6.1 MARKNADSINTRESSENTER FÖR BIOGAS .......................................................................... 32 
6.2 SYSTEMBESKRIVNINGAR AV AVSÄTTNINGSALTERNATIV FÖR BIOGAS I VIMMERBYOMRÅDET ....... 35 

7 MILJÖUTVÄRDERING AV AVSÄTTNINGSALTERNATIV............................................... 41 

7.1 NOLLALTERNATIV- FÖRSÄLJNING AV RÅGAS TILL FJÄRRVÄRMEVERKET ................................... 42 
7.2 PRODUKTION AV INTERN KRAFTVÄRME .......................................................................... 42 
7.3 FÖRSÄLJNING AV RÅGAS TILL ÅBRO ............................................................................... 45 
7.4 BIOGAS SOM FORDONSGAS ......................................................................................... 45 
7.5 SAMMANFATTANDE MILJÖBEDÖMNING ......................................................................... 46 

8 INVESTERINGSKOSTNADER OCH EKONOMISKA KALKYLER....................................... 48 

8.2 DRIFTSKOSTNADER .................................................................................................... 52 
8.3 INTÄKTER ................................................................................................................. 54 
8.4 ÅRSKOSTNADER OCH ÅRSINTÄKTER ............................................................................... 56 
8.5 KASSAFLÖDEN ........................................................................................................... 58 
8.6 KÄNSLIGHETSANALYSER .............................................................................................. 60 



 

Uppdragsnr: 10154330   

Daterad: 2012-05-18 Utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 
 

Reviderad: 2012-05-18  

Handläggare: Stefan Dahlgren Status: Slutrapport  

 

 

 7 (72) 
 

 

9 ORGANISATION OCH ÄGANDEFRÅGOR ................................................................... 64 

9.1 DRIVKRAFTER FÖR SAMVERKAN .................................................................................... 64 
9.2 KONCERN MED BIOGASBOLAGET SOM DOTTERBOLAG ........................................................ 65 
9.3 SYSTERBOLAG TILL VIMMERBY ENERGI OCH MILJÖ AB ...................................................... 66 
9.4 PRIVAT BIOGASBOLAG OCH SAMVERKAN ........................................................................ 67 
9.5 AVTAL MELLAN AKTÖRER I BIOGASKEDJAN ...................................................................... 68 
9.6 SYSTEMGRÄNSER OCH FÖRDELNING AV INVESTERINGSKOSTNADER FÖR OPTIMERING OCH 

AVSÄTTNING .......................................................................................................................... 70 

10 REFERENSLISTA ........................................................................................................ 72 

 

Bilaga 1. Flödesschema befintlig anläggning 

Bilaga 2. Substrat och produktionsvolymer 

Bilaga 3. Deltagarlista lantbruksträff 

Bilaga 4. Biogödselvärdering av Biototal 

Bilaga 5a. Flödesschema optimerad anläggning, produktion av intern kraftvärme 

Bilaga 5b. Flödesschema optimerad anläggning, försäljning av rågas till Åbro 

Bilaga 5c. Flödesschema optimerad anläggning, biogas som fordonsgas 

Bilaga 6. Layoutskiss optimerad anläggning 

Bilaga 7. Skiss över mottagningssystem för nytt substrat 

 



 

Uppdragsnr: 10154330   

Daterad: 2012-05-18 Utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 
 

Reviderad: 2012-05-18  

Handläggare: Stefan Dahlgren Status: Slutrapport  

 

 

 8 (72) 
 

 

1 Inledning och bakgrund 

Arla Foods AB, Vimmerby kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) 

och Åbro har gemensamt beslutat att undersöka möjligheterna minska den totala 

miljöpåverkan som uppstår av deras verksamheter. Detta skall ske genom organisat-

ionsöverskridande samarbete inom området energi och biogas. 

 

Som en del i projektgruppens arbete för att införskaffa underlag och kunskap för att 

utveckla biogasverksamheten i Vimmerby har projektgruppen valt att ta extern hjälp 

för genomförande av en förstudie för optimerad produktion och användning av bio-

gasen från den befintliga kommunala biogasanläggningen vid Vimmerby avloppsre-

ningsverk.  

1.1 Syfte och mål 

Förstudien syftar till att utvärdera och bedöma den tekniska genomförbarheten för 

respektive intressents mål vilket i första hand ska ske genom förslag om förbättrat 

totalt utnyttjande av befintliga anläggningar samt optimering av befintliga anlägg-

ningar och processer.  

 

Studien syftar också till att kartlägga och bedöma potentiella substrat för rötning hos 

huvudintressenterna och i närområdet samt undersöka och utvärdera avsättnings-

möjligheter för både biogas och biogödsel. 

 

Den här rapporten, delrapport 1, omfattar optimering av befintlig anläggning medan 

delrapport 2 utreder möjligheten att röta tillgängligt substrat i en ny anläggning. 

1.2 Omfattning och genomförande 

Utredningsuppdraget genomförs i sex olika delmoment vilka är; 

 

1) Kartläggning och beskrivning av befintligt system och produktionsprocess 

2) Kartläggning av avsättningsmöjligheter för biogas och biogödsel 

2) Förslag till optimering och utformning av befintligt biogassystem för olika av-

sättningsmöjligheter av biogas 

4) Investeringar, driftskostnader, årskostnader och kassaflöden för föreslaget opti-

merat system och olika avsättningsalternativ 

5) Diskussion om organisation 
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2 Beskrivning av befintligt biogassystem  

2.1 Ägande 

Projektet har initierats av de fyra huvudintressenterna Arla Foods AB, Åbro, 

VEMAB samt Vimmerby kommun. Driften av det kommunala reningsverket, fjärr-

värmeverket samt biogasanläggning ligger idag inom Vimmerby Energi & Miljö 

AB vilket är ett helägt kommunalt bolag. Substraten som rötas i det kommunala 

biogassystemet kommer dock från olika huvudintressenter och processvatten från 

Åbro och Arla används i rötprocessen.  

2.2 Rötsubstrat och rötkammare 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det befintliga biogassystemet. Siffrorna 

som hänvisas till i beskrivningen kommer från 2010. Under sommaren 2011 har 

vissa förändringar i systemet gjorts. Dessa förändringar har inneburit att den mindre 

rötkammaren (den kommunala rötkammaren) ställts av för reparation och allt in-

kommande rötsubstrat har förts från det delade slamlagret till den större industriella 

rötkammaren, se flödesschema över befintligt system, bilaga 1. I det här projektet 

beaktar vi dock den normala driftsituationen, där anaerobreaktorn samt den industri-

ella och den kommunala rötkammaren används som referensprocess.    

2.2.1 Rötkammare 

I det befintliga biogassystemet finns följande rötkammare;  

 

1) Den kommunala rötkammare 900 m
3
, se Figur 1 

2) Den industriella rötkammare 1 400 m
3
, se Figur 2 

3) Anaerobreaktor 2 500 m
3
 med biomar fastbäddsmaterial 700 m

3
 

 

Uppehållstid (HRT) i den kommunala rötkammaren uppgår till 17 dagar. 

Uppehållstiden (HRT) i den industriella rötkammaren uppgår till 45 dygn. 

Uppehållstiden i anaerobreaktorn är 2 dygn. 

Rötkamrarna värms upp med fjärrvärme.   
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Figur 1 Den kommunala rötkammaren. 

 

 

Figur 2 Den industriella rötkammaren. 
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2.2.2 Rötsubstrat 

Det substrat som idag rötas i anläggningen utgörs av slam från det kommunala av-

loppet samt processvatten från Arla och Åbro.  

 

Inkommande industriprocessvatten kommer från Åbro (195 000 m
3
/år) och Arla 

(265 000 m
3
/år). Arlas vatten passerar en flotation för fettavskiljning. Åbros vatten 

passerar ett rensgaller av typ Rotosiv. Därefter blandas vattnen och pumpas via en 

hydrolystank in i anaerobreaktorn, se Figur 3 Hydrolystank (till vänster) och anae-

robrektor (till höger) med maskinhus i förgrunden Belastning på anaerobkammaren 

uppgår till drygt 1 200 m
3
 processvatten med totalt 3 100 kg BOD7 per dygn.  

 

Från anaerobreaktorn förs processvatten till en eftersedimenteringskammare, Figur 

4. Slam från eftersedimenteringskammaren (60 m
3
 per dygn, 2 % TS) och fettet som 

avskiljs från Arlas processvatten (0,4 m
3
 per dygn, 20 % TS) förs till slamlagret som 

buffrar inflödet till den industriella rötkammaren. Från slamlagret förs, via en för-

tjockare, 31 m
3
 slurry per dygn med 3,7 % TS-halt in i den industriella rötkamma-

ren.  

 

 
 
Figur 3 Hydrolystank (till vänster) och anaerobrektor (till höger) med maskinhus i förgrunden. 

 

Till slamlagret förs också slam (totalt 120 m
3
 per dygn) från det kommunala re-

ningsverket. Slammet består till övervägande del av primärslam men även en viss 

del sekundärslam. Slamlagret är delat i två kammare som hindrar blandning av pro-

cessvatten och slam från avloppsreningsverket. Slammet förs via en förtjockare in i 

den kommunala rötkammaren. Total belastning av slam på den kommunala röt-

kammaren är 51 m
3
 per dygn med en TS halt på 4 %.        
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Figur 4 Eftersedimenteringskammaren som mottar processvatten från anaerobreaktorn. 

2.3 Gasproduktion 

Gasproduktionen i systemet uppgår till ca 243 000 Nm
3
 rågas per år från den kom-

munala och den industriella rötkammaren (metanhalt ca 65 %) och ca 550 000 m
3
 

rågas per år från anaerobreaktorn (metanhalt ca 80 %). Den slutliga gasblandningen 

har en metanhalt på ca 70 %. Totalt produceras nästan 6 GWh per år i det befintliga 

biogassystemet.  

2.4 Rötrest och rejektvatten 

Från den kommunala och industriella rötkammaren förs rötresten till en avvatt-

ningsenhet. Den avvattnade rötresten (4 400 m
3
/år) läggs på platta minst 6 månader.  

 

Rejektvattnet, nästan 12 200 m
3
 per dygn, kommer från eftersedimenteringskamma-

ren, från både den industriella och den kommunala förtjockaren samt från avvatt-

ningen av slammet från båda rötkamrarna. Allt rejektvatten återförs till avloppsre-

ningsverket.  
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2.5 Avsättning av biogas och rötrest 

Biogas 

Gasen leds idag via gasledning till det kommunala fjärrvärmeverket för förbränning. 

Rågasen varken torkas eller renas innan distribution. Gasledningen och gassträckan 

på Södra Näs (fjärrvärmeverket) håller naturgasstandard och är godkänd för drift vid 

4 bars tryck. På avloppsreningsverket finns dock en sidokanalsfläkt med begränsad 

kapacitet varför ca 30-40 % av den nuvarande gasmängden facklas. 

Idag eldas biogas på Södra Näs tillsammans med bark/spån/flis i förugnen till hu-

vudpannan. I ugnen finns 5 brännarlansar installerade med enligt systemgransk-

ningsintyget ett sammanlagt steglöst reglerområde på mellan 0 och 1 200 kW. Ug-

nen är även kopplad till rökgaskondenseringen vilket gör att verkningsgraden för 

gasförbränningen blir hög. 

Fjärrvärmenätet har redan idag kapacitet att ta emot all gas som produceras vid av-

loppsreningsverket. Även vid en optimering av gasproduktionen finns möjlighet till 

avsättning av all gas i fjärrvärmenätet. Speciellt om någon industri kopplas in på 

fjärrvärmenätet. För att det skall vara möjligt att överföra all producerad gas från 

bigoasanläggningen till Södra Näs krävs det dock en förbättrad överförings-

kapacitet. Med en kompressor installerad skulle 7 MW kunna överföras. Detta är 

inget som genomförts i dagsläget.  

 

Rötrest 

Den avvattnade rötresten, ca 12 m
3
 per dygn (4 400 per år) omhändertas och distri-

bueras till slutanvändare via extern part. Kommunen betalar idag extern part för 

mottagning av det avvattnade rötslammet och bär kostnaden för rening av rejektvat-

ten själv. 

2.6 Processutvärdering 

Inom projektets uppdrag ingår, utöver kartläggning och analys av befintligt biogas-

system, även analys av biogasprocessen och massbalansberäkningar som baseras på 

driftdata. Analys och förståelse för processen är av grundläggande betydelse för att 

förstå optimeringsmöjligheterna. Data från massbalansberäkningar redogörs för i 

bilaga 2. Nedan följer en kort sammanfattning av processutvärderingen. Detaljerad 

data om processen redogörs för i bilaga 2.   

2.6.1 Processutvärdering anaerobreaktor 

Anaerobreaktorn har en mycket låg organisk belastning, det vill säga en liten tillförd 

mängd organiskt material per volymenhet, men mycket hög hydraulisk belastning. 

Uppehållstiden är relativt kort med 2,0 dagar som årsmedelvärde. 
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I processen behandlas industriellt avloppsvatten som varierar mycket avseende in-

nehåll av organiskt material och flöde. Dessa variationer jämnas ut något i hydrolys-

tanken men påverkar ändå anaerobreaktorn på grund av den korta uppehållstiden. 

Under åren 2007-2011 har halterna flyktiga syror ökat vid ett antal tillfällen vilket 

tyder på driftstörningar. Det är oklart vad dessa störningar berodde på. 

 

Bedömning av ökad belastning 

Vid en ökad belastning av anaerobreaktorn genom tillförsel av mer substrat, ökar 

såväl volymbelastningen som den hydrauliska belastningen.  

Volymbelastning bedöms teoretiskt kunna ökas till minst det dubbla av dagens 

värde. Den hydrauliska belastningen idag bedöms dock vara nära den högsta accep-

tabla nivån.  

Det är i dagsläget oklart hur kort uppehållstid anaerobreaktorn kan köras med utan 

att driftstörningar uppstår. Det är inte heller kartlagt hur kort uppehållstid som måste 

uppnås för att kunna hantera tillfällen med mycket höga halter av organiskt material 

i tillfört avloppsvatten. Vi bedömer att man inte bör hamna under 2,0 dagars HRT 

(Hydraulisk Retentionstid). Det är möjligt att driftstörningar har uppstått på grund 

av för hög hydraulisk belastning. 

 

Bedömning av optimeringsmöjligheter 

Driftstörningar under åren 2007-2011 borde utredas för att försöka fastställa om den 

hydrauliska belastningen är begränsande för dagens process. I fall driftstörningar 

inte härrörde från korta uppehållstider, skulle den lägsta acceptabla hydrauliska up-

pehållstiden kunna definieras i ett fördjupat optimeringsprojekt. Utifrån resultatet 

från en fördjupad studie finns möjlighet att specificera optimeringsmöjligheter med 

avsikt på mottagning av nytt substrat och ökad biogasproduktion. 

Rötningsanläggningar fungerar bäst vid jämn belastning. Trots att anläggningar för 

biogasproduktion från industriella avloppsvatten designas för att kunna hantera va-

riationer i avloppsvattnets mängd och sammansättning är utjämning av inkommande 

belastning alltid ett sätt att optimera driften på en biogasanläggning. 

2.6.2 Kommunal och industriell rötkammare 

Processutvärdering 

Den kommunala rötkammaren har körts med relativt hög hydraulisk belastning som 

angränsar till den rekommenderade lägsta hydrauliska uppehållstiden för en anlägg-

ning av denna storleksordning. Volymbelastningen har däremot varit låg. Processpa-

rametrar indikerar såväl relativt stabil process som dåligt resultat med låg utröt-

ningsgrad. 

Den industriella rötkammaren har körts med mycket låg belastning och påvisar 

mycket stabila processvärden. 
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Sedan sommaren 2011 har slamrötning pågått enbart i den industriella rötkammaren 

(1 400 m
3
). Driftdata för denna period saknas. Den hydrauliska belastningen vid 

detta driftsätt är hög medan volymbelastningen är låg.  

 

Bedömning av ökad belastning 

Enligt utvärdering av processparametrar kan man vid drift med de två rötkamrarna 

öka belastningen på den industriella rötkammaren.  

Vid aktuell drift sommaren 2011, där slamrötning endast sker i den industriella röt-

kammaren, är den kommunala rötkammaren helt ledig och disponibel för rötning av 

annat substrat vilket kan vara ett sätt att optimera driften.  

Det finns dock flera olika alternativ för optimering. I det här projektet ingår också 

att bedöma möjligheten att röta nya substrat i systemet för att på så sätt optimera 

produktionen och på bästa sätt utnyttja de resurser som finns i Vimmerbyområdet i 

ett kretsloppsanpassat system. 

Om man vill optimera produktionen och röta befintligt och nytt substrat och ut-

veckla ett kretsloppsanpassat system är det lämplig att förtjocka det kommunala 

slammet som då kan rötas i den kommunala rötkammaren. Rötresten från den kom-

munala rötkammaren kan hanteras som idag. Den industriella rötkammaren kan då 

fungera som mottagare av substrat som får en rötrest som kan certifieras som bio-

gödsel enligt SP´s certifieringsregler för biogödsel (SPCR 120). Biogödseln kan då 

användas av lantbrukare i Vimmerbys närområde som gödsel.  

För att skapa förutsättningar för optimerad produktion av biogas bör då också den 

industriella rötkammaren övergå från mesofil till termofil rötningsprocess vilket 

skulle medföra att mer substrat kan rötas och mer gas produceras.  
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3 Inventering av substrat i Vimmerbyområdet 

Genom att optimera processen på Vimmerbys reningsverk kan det finnas rötkam-

marvolymer tillgängliga för att ta in ytterligare substrat. Nedan följer en redovisning 

av den inventering av möjliga nya substrat som genomförts. I Tabell 1 redovisas de 

mängder av respektive substrat som kan finnas tillgänglig för rötning i Vim-

merbyområdet. 

Tabell 1 Substratlista och tillgängliga mängder. 

 Kommentar Flöde 2010 (m3/år) Mängd (ton/år) 

Drav Åbro Idag djurfoder  12 870 

Bryggerijäst Åbro Idag djurfoder 1 600  

Helmjölkpulver Arla 

(WMP) 

Går idag till Himmerfjärds-

verket 

 30 

Skummjölkspulver Arla Går idag till Himmerfjärds-

verket 

 30 

Organiskt matavfall 

från hushåll Vimmerby 

Samlas inte in i dagsläget  464 

Fettavskiljarslam från 

restauranger 

Skickas idag till biogaspro-

duktion i Västervik. 

34  

Fettavskiljarslam från 

Emåmejeriet Hultsfred 

Skickas idag till biogaspro-

duktion i Västervik. 

117  

Vassle från Frödinge Går idag till djurfoder lokalt  8 800 

Gödsel Teoretisk uppskattning i 

Vimmerby kommun 

 145 000 

 

Utöver substrat i Tabell 1 har följande substrat utvärderats. 

 Kassation från Åbro går idag via industriavlopp till biogasanläggningen. 

 Katastroftank vid Arla som går till biogasanläggningen via industriavlopp. 

 Slam från Hultsfred och Högsby ARV går idag till Econova. 

Vilka substrat som kan tas in begränsas bland annat av den rötkammarvolym som 

kan göras tillgänglig efter en optimering av processen. En uppskattning av rötkam-

marvolym som skulle krävas för att klara av att behandla de undersökta substraten 

sammanställs i Tabell 2. Den verkliga rötkammarvolymen som behövs påverkas av 

vilken uppehållstid (HRT) som substratet kräver i rötkammaren som i sin tur beror 

på vilken processtemperatur som väljs. En termofil process tillåter generellt en kor-

tare uppehållstid och en högre organisk belastning.  
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Substratets TS-halt påverkar om man behöver späda substratet vilket då påverkar 

vilken volym som måste behandlas i rötkammaren. Nedan presenteras rötkammar-

volym som behövs om uppehållstiden är 17 dagar respektive 25 dagar. Det fram-

hålls samtidigt att fler processparametrar måste utvärderas innan uppehållstid slutli-

gen kan bestämmas. 

Tabell 2 Uppskattad rötkammarvolym som behövs för respektive substrat. 

Substrat Inflöde 

(m3/d) 

RK-volym 

(m3) HRT 

17d 

RK-volym 

(m3) HRT 

25d 

Drav Åbro 39 663 975 

Bryggerijäst Åbro 4 68 100 

Helmjölkpulver Arla (WMP) 0,16 3 4 

Skummjölkspulver Arla 0,16 3 4 

Organiskt matavfall från hushåll Vimmerby* 1,5 26 38 

Fettavskiljarslam från restauranger ink. Nedan ink. Nedan ink. Nedan 

Fettavskiljarslam från Emåmejeriet Hultsfred 0,41 7 10 

Vassle från Frödinge 24 410 603 

Gödsel* 397 6 745 9 919 

*Det är inte troligt att förvänta sig att en uppehållstid på 17 dagar är tillräckligt för dessa sub-

strat i mesofil process. 

Majoriteten av de undersökta substraten har enkla eller inga krav på förbehandling. 

Detta är positivt eftersom utrymmet för nya processteg är begränsat på befintlig bio-

gasanläggning. Ett processteg som både kräver utrymme men även kräver en hel del 

värme är hygienisering av substrat. I Tabell 3 sammanfattas hygieniseringskrav för 

respektive substrat enligt ABP-förordningen (förordning (EG) nr 1069/20091 och 

förordning (EU) nr 142/2011) och kontakt med Jordbuksverket (SJV). Hygienise-

ringskrav är också en begränsande faktor som beaktats i det slutliga urvalet av nya 

substrat. 
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Tabell 3 Hygieniseringskrav för substrat enligt ABP-förordningen och kontakt med SJV. 

 APB-kategori Behandlingskarv 

Drav Åbro Ingen  

Bryggerijäst Åbro Ingen  

Helmjölkpulver Arla 

(WMP) 

Kategori 3 Minst pastörisering 

Skummjölkspulver Arla Kategori 3 Minst pastörisering 

Organiskt matavfall från 

hushåll Vimmerby 

Kategori 3/NFS 2003:15 Inget hygieniseringskrav 

Fettavskiljarslam från re-

stauranger 

Kategori 3 Inget hygieniseringskrav. 

Fettavskiljarslam från 

Emåmejeriet Hultsfred 

Kategori 3 Minst värmebehandling 

Vassle från Frödinge Kategori 3 Minst pastörisering eller vär-

mebehandling. 

Gödsel* Kategori 2 Hygienisering 70°C 1h, 12 

mm partikelstorlek 

*Inget hygieniseringskrav om gödseln bara rötas och används inom en enskild gård. 

Ytterligare ett urvalskrav är substrat som tas in skall generera en rötrest ut från bio-

gasanläggningen som skall kunna certifieras enligt SPCR 120. Detta möjliggör att 

biogödseln även kan godkännas enligt KRAV:s egna regler och användas inom eko-

logiska lantbruk.  

Nedan följer en redovisning av de substrat som undersökts för att utreda deras lämp-

lighet i en utökad biogasproduktion. 

3.1 Substrat från Åbro 

Avståndet till Åbro är 350 m fågelvägen från Vimmerbys kommunala biogasan-

läggning vilket är aktuellt om substrat transporteras in via avloppsledning. Avstånd 

längst väg är ca 700 m vilket har betydelse för intransport av substrat på lastbil från 

Åbro. Följande substrat kan finnas tillgängliga för biogasproduktion från Åbro. 

3.1.1 Drav 

Drav är en biprodukt vid framställning av öl. Utgångsmaterialet är ett sädesslag, ofta 

korn. Biprodukten delas upp i en fastare fraktion och en vattenfas. Stärkelse, sock-

erarter och andra näringsämnen löses ut i vattnet. De fasta resterna kallas drav, se 

Figur 5. De innehåller skaldelar och de mer svårnedbrytbara kolhydraterna i sädess-

laget. Draven blir ett utmärkt djurfoder (kraftfoder) som används i stor utsträckning 

vid svinuppfödning. Den drav som finns idag på Åbro går till djurfoder i Vim-

merbyområdet. 
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Draven har en hög TS-halt och transporteras förslagsvis in via lastbil till anlägg-

ningen. Innan materialet går att pumpa måste det spädas. Företrädesvis med ett an-

nat substrat som har låg TS-halt. Detta för att inte öka den hydrauliska belastningen 

i rötkammaren för mycket genom att späda med enbart vatten. Någon form av mot-

tagningstank och blandningstank behövs för att ta emot drav men ingen omfattande 

förbehandling anses nödvändig utifrån den information som finns tillgänglig om 

substratet idag.  

Drav föreslås som ett lämpligt substrat i biogasproduktionen på VEMAB. Åbro är 

själva intresserade av att det ska produceras biogas av drav som de sedan kan an-

vända för att ersätta olja i sin kombipanna. 

 

 

Figur 5 Drav i container från Åbro. Fotografi av Mikael Wall.  

3.1.2 Bryggerijäst 

Bryggerijäst är en restprodukt och råvara från tillverkning av öl. Bryggerijäst är rikt 

på smältbart råprotein och innehåller även en hel del energi. Det passar därför som 

djurfoder vilket också är den aktuella användningen av Åbros bryggerijäst idag. 

Som substrat i en biogasprocess bedöms bryggerijäst kunna vara lämpligt. 

För att kunna användas som substrat i en totalomblandad process måste bryggerijäs-

ten spädas för att kunna pumpas in i rötkammaren. Intransporter bör samordnas med 

transporter av drav. Detta substrat bedöms som ett lämpligt nytt substrat i biogas-

produktionen. 
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3.1.3 Industriavlopp med kassation 

Åbros industriavlopp behandlas redan i biogasanläggningen idag. När de når den 

industriella rötkammaren är TS-halten ganska låg vilket kan vara en fördel om man 

vill ta in nya substrat med högre TS-halt. Då kan det industriella avloppsslammet 

användas för att späda substrat med högre TS-halt.  

Åbros industriella avlopp inkluderar framförallt kassation av öl och cider från fabri-

ken. För att rötresten skall kunna certifieras enligt SPCR 120 är det viktigt att det 

industriella processavloppet hålls rent från andra avlopp. 

3.2 Substrat från Arla 

Avstånd längst bilväg är 3 km mellan Arla Foods AB (Mejerivägen 1) och den 

kommunala biogasanläggningen. Följande substrat kan finnas tillgängliga för bio-

gasproduktion från Arla. 

3.2.1 Skummjölkspulver och helmjölkspulver 

Detta är en produkt som framställs genom att torka mjölk till ett pulver. Skum-

mjölkspulver innehåller nästan inget fett och saknar fettlösliga vitaminer som A-

vitamin och D-vitamin. Helmjölkspulver tillverkas från icke standardiserad mjölk 

vilket innebär att den har naturlig fetthalt. Arla skickar idag båda sina substrat till 

Himmerfjärdsverket. Båda produkterna passar för biogasproduktion. Det rör sig om 

förhållandevis små mängder substrat per år men bedöms som ett intressant substrat 

att ta in i biogasanläggningen. Om större mängder skall tas in bör en avvägning gö-

ras av hur mycket mer fettrikt substrat som går att ta in. 

Pulver går att pumpa även om det har en hög TS-halt. Det föreslås dock att intrans-

port sker med lastbil och att spädning med annat substrat sker innan det matas in i 

rötkammare. 

3.2.2 Industriavlopp med kassation 

Den aktuella hanteringen av Arlas industriavlopp anses i stort även fortsättningsvis 

vara en bra metod. 

Detta substrat innehåller samtidigt mycket fett som kan orsaka skumning, belägg-

ningar och igensättning av värmeväxlare och pumpar. Processvatten från mejerier 

har dessutom ofta hög proteinhalt vilket under nedbrytning frigör ammoniak som 

hämmar metanogenerna. Särskilt känsligt kan det vara om en förhydrolys sker redan 

i bufferttankar under lagring. (Avfall Sverige. B2007:02). Detta kan vara en aspekt 

att ta hänsyn till om man ska utjämna flödet in till anaerobreaktorn genom att lagra 

processvattnet i utjämningstankar eller buffertlager. 

3.3 Substrat från Frödinge 

Frödinge ligger 14 km öster om Vimmerby. Nedan beskrivs de substrat som under-

sökt och möjligen skulle kunna användas i biogasproduktionen på biogasanlägg-

ningen i Vimmerby. 
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3.3.1 Industriavlopp 

Detta substrat innehåller rengöringsmedel som bedöms som olämpligt att behandla i 

en biogasprocess. Rengöringsmedlet innehåller bland annat natriumhydroxid, ka-

liumhydroxid, natriumhypoklorit och kokosmetylkaminoxid som klassas som hälso-

skadligt, miljöfarligt och frätande. 

Detta industriavlopp leds idag direkt till det kommunala avloppsreningsverket och 

rengöringsmedlet är då kraftigt utspätt. 

3.3.2 Vassle 

Vassle är en biprodukt vid ostproduktion som framförallt innehåller mjölksocker, 

mjölksyra och vatten. Det har en hög nedbrytningsgrad, teoretiskt upp till 99 %. Det 

kan vara en fördel att röta detta substrat tillsammans med annat mer alkaliskt sub-

strat som exempelvis gödsel för att förhindra pH att sjunka för lågt vilket hämmar 

biogasproduktionen. 

Idag skickar Frödinge sin vassle som djurfoder i Vimmerbys närområde. Vasslen 

hygieniseras hos Frödinge och separeras från eventuella andra restprodukter innan 

det går som djurfoder. Frödinge har en nettointäkt för vassle vid försäljning som 

djurfoder.  

Enligt kvalitets- och miljöchef Fabian Laag på Frödinge så kan det vara intressant 

att leverera organiska restprodukter till biogasproduktion istället. Ett incitament 

skulle kunna vara att även övriga restprodukter så som kokos inte behöver separeras 

ut från vasslen. Ytterligare ett motiv skulle kunna vara att revisioner från Jordbruks-

verket och kontroll av avfallet kanske skulle förenklas. Valet av avsättning för vass-

len är också i slutänden en kostnadsfråga. 

Idag anses det inte vara aktuellt att ta in all vassle i biogasprocessen eftersom sub-

stratet kräver för stora rötkammarvolymer. Detta substrat har lämnats som ett fram-

tida möjligt substrat att ta in om produktionen utökas ytterligare. 

3.4 Organiskt avfall från kommunen 

3.4.1 Organiskt matavfall från Vimmerby kommun 

Biogasproduktion av matavfall har blivit allt vanligare i Sverige och är ett attraktivt 

sätt för kommunen att hantera organiskt matavfall som samlas in. Substratet har ofta 

ett relativt högt metangasutbyte men innehåller samtidigt som regel en hel del oöns-

kat material. Substratet kräver därför omfattande förbehandling innan det kan föras 

in i en rötkammare. Detta medför att stora mängder matavfall måste rötas för att det 

skall vara ekonomiskt genomförbart. 

Inget organiskt matavfall samlas in idag i Vimmerby. Det krävs en hel del beslut 

och arbete från kommunens sida för att genomföra insamling av organiskt matavfall. 

Inget beslut finns om en sådan ändring av avfallshanteringen i Vimmerby idag varflr 

substratet på kort sikt inte kan anses tillgängligt för rötning. Dessutom är mängden 

organiskt matavfall i Vimmerby för liten för att det ska vara motiverat att bekosta en 

förbehandling av detta substrat som förutsättningarna ser ut nu.  
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Den omfattande förbehandlingen kräver också ett ganska stort utrymme vilket är en 

begränsning på den nuvarande bigoasanläggningen. Slutsatsen blir därför att det inte 

är aktuellt att ta in organiskt matavfall på biogasanläggningen i Vimmerby just nu 

när det finns flera andra mer lättillgängliga substrat i närområdet som kan fylla upp 

den outnyttjade rötkammarvolymen. 

3.4.2 Slam från Hultsfred och Högsby ARV 

Detta substrat finns tillgängligt men anses inte aktuellt att ta in i Vimmerbys process 

idag. Det främsta skälet är att det anses viktigt att hålla den ”rena” industriella linjen 

separerad från den kommunala linjen med avloppsslam för att förbättra avsätt-

ningsmöjligheterna för rötresten. I Vimmerby, som är en välbesökt turistort under 

sommaren är det dessutom önskvärt att ha en viss buffert i den kommunala rötkam-

maren. Det bedöms då inte finnas ytterligare utrymme i den kommunala rötkamma-

ren för att ta in mer slam. 

3.5 Annat organiskt avfall 

Emåmejeriet ligger nordväst om Hultsfred ca 20 km från biogasanläggningen i 

Vimmerby. Nedan följer en beskrivning av de substrat som möjligen kan levereras 

från Emåmejeriet och restauranger i Vimmerbyområdet. 

3.5.1 Fettavskiljarslam från restauranger och från Emåmejeriet 

Anders Tankservice samlar idag in fettavskiljarslam från Vimmerbys restauranger 

och även från Emåmejeriet som har fettavskiljarslam. Som substrat har fettavskil-

jarslam ett högt metangasutbyte men det kan finnas en förhöjd risk för skumning 

och vissa fettfraktioner kan orsaka luktproblem. Flera anläggningar har tidigare haft 

erfarenhet av att fettavskiljarslam skummar redan under lagringen i bufferttankar 

(Avfall Sverige B2007:02). Vimmerby har också egna erfarenheter av att fettrika 

substrat bildar svåra beläggningar och sätter igen utrustningen vilket leder till bland 

annat sämre värmeväxling. Det bedöms ändå finnas utrymme för at ta in en mindre 

mängd fettrika substrat i processen om det kan spädas med mindre fettrika substrat 

som exempelvis drav. Därför bedöms fettavskiljsarslam som ett intressant nytt sub-

strat. 

Anders Tankservice transporterar idag fettavskiljarslammet till Västervik för bio-

gasproduktion. Emåmejeriet betalar för denna transporttjänst men inte för själva 

behandlingen av substratet. Förslagsvis bör fettavskiljarslam levereras via tankbil 

även om det körs till VEMAB. 

Enlig Gerry Nilsson på Emåmejeriet ser man inga hinder att leverera sina restpro-

dukter till VEMAB i framtiden. Så länge avfallet behandlas på ett liknande sätt, 

alltså går till biogasproduktion och inte innebär en högre kostnad.  
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3.6 Inledande inventering av substrat från lantbruket 

Inom ramen för detta projekt har en inledande inventering av substrat från lantbru-

ket genomförts. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Biototal som redan 

har vissa kontakter med lantbrukarna i Vimmerby. För att få en mer detaljerad bild 

av lantbrukssubstrat i Vimmerby krävs ytterligare kontakt med lantbrukarna. 

I Vimmerbyområdet finns många lantbrukare med djurhållning och tillgången på 

stallgödsel för biogasproduktion är god. I områden med mycket djur kan istället en 

begränsande faktor för utökad biogasproduktion vara avsättningsmöjligheter för 

biogödseln. Diskussion om Biogödsel redovisas i ett separat kapitel. 

Lantbrukarna i Vimmerby har inte tidigare visat något stort intresse för biogaspro-

duktion. En eller flera drivande lantbrukare är en framgångsfaktor för att etablera 

lantbruksbaserad biogas. Samverkan mellan kommun och lantbrukare är av erfaren-

het också en framgångsfaktor för att lyckas med lantbruksbaserad biogas. 

Hur mycket biogas kan man då producera från gödsel i Vimmerbyområdet? 

Följande kapitel belyser vilken biogaspotential som är att vänta från lantbruket. Re-

sultat baseras dels på statistik från Jordbruksverket dels på inledande kontakt med 

lantbrukarna. 

3.6.1 Informationsmöte med lantbrukare i Vimmerby 

Den 30 november hölls ett informationsmöte med intresserade lantbrukare i region-

en. Mötet hölls på Lundgatan i Vimmerby. Kallelse utformades och skickades ut i 

samarbete mellan Biototal och LRF framförallt till medlemmar i LRF i det aktuella 

området. 

På mötet deltog 15 lantbrukare och två representanter från VEMAB samt Ingela 

Nilsson Nachtweij från LRF. Mötet inleddes med att alla lantbrukare presenterade 

sig och berättade om sina gårdar och inriktning på sin verksamhet. Därefter infor-

merade Jenny Cerruto övergripande om biogas och om biogasutredning som genom-

förs på VEMAB. Därefter tog Janne Linder vid och hade en presentation om biogas, 

substrat och biogödsel. Frågorna var många och diskussionerna blev aktiva både 

under och efter presentationen. 

För de flesta av lantbrukarna är biogas en ny och okänd teknik. Det identifieras trots 

detta ett försiktigt intresse men framförallt många ekonomiska frågor rörande bio-

gasproduktion från lantbrukssubstrat. När mötet avslutades fanns det förslag på en 

drivande grupp lantbrukare och förslag från Ingela Nilsson Nachtweij om att ge-

nomföra en studieresa till någon befintlig lantbruksbaserad biogasanläggning. 
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3.6.2 Identifiering av substrat från lantbruket 

Enligt statistik från jordbruksverket finns följande (Tabell 4) mängder gödsel till-

gängliga från lantbruket i Vimmerby kommun 2010. Förväntad metangasproduktion 

baseras på statistik om andel flytgödsel per djurslag, uppskattad betesperiod och 

data från tidigare studier om viktiga substratparametrar som t.ex. metangasutbyte. 

Tabell 4 Statisk över tillgänglig gödsel av olika djurslag i Vimmerbyområdet. 

Statistik Vimmerby Djurplatser Summa våtvikt 

(ton VV/år) 

Produktion            

(Nm3 CH4/år) 

Mjölkkor 4 400 109 000 1 285 200 

Övrig nöt 10 000 31 900 780 700 

Baggar och tackor, lamm 3 500 Uteslutits Uteslutits 

Galtar, suggor, smågris 800 3 900 22 900 

Höns 1 800 30 4 000 

Hästar 400 uteslutits uteslutits 

TEORETISK POTENTIAL   2 100 000 

 

För baggar tackor och lamm finns ingen statistik från Jordbruksverket om hur 

mycket gödsel som kan tänkas produceras per år. En djupare studie och kommuni-

kation med respektive lantbrukare måste genomföras för att fastställa detta. Gene-

rellt så vistas får på bete under en stor period av året och det är en hög inblandning 

av strömaterial i gödseln vilket kan försvåra biogasproduktion från detta substrat. 

Hästgödsel har också uteslutits eftersom det idag inte finns någon beprövad teknik 

som garanterar en bra biogasprocess med detta substrat. 

Gödsel från mjölkkor, övrig nöt, får, grisar och höns, genererar i hela Vimmerby 

kommun en teoretisk metangaspotential på ca 20 GWh per år. Detta är en helt teore-

tisk uppskattning och kan inte tolkas som den faktiska potentialen för en anlägg-

ning. Detta är snarare en potential som motsvarar produktion om flera anläggningar 

byggs i kommunen. Lite beroende på förutsättningar så kan en biogasanläggning av 

ekonomiska skäl ha ett upptagningsområde på 2 mils radie för transporter av lant-

brukssubstrat. 

Utifrån de lantbrukare som deltog under lantbruksträffen framkom uppgifter om 

antal djur som finns på deras gårdar, se Tabell 5. Deltagarna fick också lämna upp-

gifter om var respektive gård ligger. Avståndet till gårdarna varierar mellan 5 km 

upp till maximalt avstånd 25 km till en gård från Vimmerby centrum. De flesta går-

darna som var representerade på mötet ligger inom 2 mils radie från befintlig bio-

gasanläggning i Vimmerby. Den befintliga anläggningen har dock inga möjligheter 

att behandla detta substrat. Vilka mängder substrat som faktiskt är tillgängliga beror 

till stor del på var en ny biogasanläggning kan byggas. 
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Tabell 5 Uppgifter om djur på gårdar som tillhör de bönder som deltog på informationsmöte. 

Lantbruksträff Vimmerby Antal djur Andel av totalen i kommunen 

Mjölkkor 1 960 45 % 

Övrig nöt 1 180 12 % 

Baggar och tackor, lamm 860 25 % 

Galtar, suggor, smågris -  

Höns -  

Hästar -  

Summa 4 000 19 % 

 

I Tabell 5 kan utläsas att en betydligt mindre mängd substrat verkar finnas tillgäng-

lig för rötning i närheten av befintlig biogasanläggning än vad statistiken för hela 

kommunen uppvisar. Bara 19 % av totala antalet djur i kommunen verkar finnas i 

biogasanläggningens närhet (om bara mötesdeltagarna inkluderas). En ny biogasan-

läggning måste utifrån tillgång på substrat placeras strategiskt. I dagsläget finns det 

många osäkerheter kring lantbrukets inställning till biogasproduktion av deras lant-

brukssubstrat. Det är dessutom volymkrävande att behandla flytgödsel i en biogas-

anläggning. Det bedöms som lämpligt att överväga om en helt ny biogasanläggning 

skall byggas för detta ändamål. Det är inte aktuellt att inom ramen för detta projekt 

vidare beräkna vilka mängder gödsel och vilket gasutbyte som är att vänta från de 

gårdar som deltog under mötet. Detta eftersom det inte finns någon anläggning som 

kan behandla substratet idag. Lantbrukssubstrat anses generellt som en stor outnytt-

jad potential i Sverige varför det samtidigt framhålls att detta är ett substrat som det 

kan finnas anledning att undersöka vidare i ett senare skede. Deltagarlista från lant-

bruksmötet i Vimmerby finns i Bilaga 3. 

4 Biogödsel 

Ut från rötningsprocessen kommer en näringsrik rötrest. Denna innehåller samma 

mängd näringsämnen som de substrat som förts in i rötkammaren. Det som händer 

under rötningsprocessen är att materialet bryts ner och en stor del av näringsämnena 

övergår från organiskt bunden form till löslig form. Detta gör dem mer lättillgäng-

liga för upptag av växter. Att ”låna ut” stallgödsel till rötning och sedan få tillbaka 

en biogödsel i form av rötrest är därför fördelaktigt för spridning på åkermark.  

Så länge som biogasanläggningen bara behandlar stallgödsel så är avsättningsmöj-

ligheterna inget problem. I Vimmerby däremot kommer andra substrat att rötas vil-

ket gör att det kommer produceras biogödsel som det inte är säkert att det finns till-

räckligt med mark för att avsätta i Vimmerbys närområde. I detta kapitel samman-

fattas den utredning som gjorts dels på biogödselns växtnäringsvärde och utifrån 

detta en bedömning av avsättningsmöjligheterna i Vimmerbyområdet. WSP har 

samarbetat med Biototal som bidragit framförallt med värdering av biogödseln men 

även underlag för uppskattning av spridningsareal. En fullständig redovisning av 

Biototals biogödselvärdering hittas i Bilaga 4. 
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Biogödselns sammansättning beror på ingående substrat och varierar från anlägg-

ning till anläggning. På Vimmerby har rötresten efter optimering värderats. Vim-

merby genererar två rötrester som båda har värderats. En ”ren” från den industriella 

rötkammaren och en med avloppsslam från den kommunala rötkammaren.  

4.1 Biogödsel från rötning av industriellt processvatten och 
externt substrat 

Inom Vimmerby kommun finns ca 8 400 hektar åkermark varav nästan 75 % behövs 

för spridning av befintlig stallgödsel. Djurtätheten är mycket hög i denna kommun. 

När stallgödsel har spridits återstår 2 100 hektar åkerareal där biogödsel kan spridas. 

En del gödsel hamnar i naturbetesmarkerna vilket skulle kunna frigöra ytterligare 

kanske 500 hektar spridningsareal på åker. Samtidigt är antagligen en del av den 

tilltänkta spridningsarealen belägen på hästgårdar eller passivt brukade fastigheter.   

Beräknad giva för biogödseln är ca 30 ton/ha med TS-halt ca 7 % vilket innebär att 

markarealen räcker till att sprida ca 78 000 ton biogödsel varje år. Om hänsyn tas till 

att lantbrukarna inte sprider biogödsel varje år och att inte alla vill binda upp sig på 

långa kontrakt, räcker marken till att sprida ca 20 000 ton biogödsel per år. Förutsatt 

att biogödseln är godkänd för att spridas på mjölkgårdar. Enligt massbalansberäk-

ningar kommer det att produceras 30 000 ton biogödsel från den industriella röt-

kammaren per år. För att klara avsättningen när spridningsarealen är begränsad är 

det bra att tidigt kontraktera lantbrukare, det tar också tid att bygga lagerkapacitet 

för denna extra biogödsel. En KRAV-godkänd biogödsel kan också förbättra avsätt-

ningsmöjligheterna. 

Värdet av den nyttiga växtnäringen är beräknat till ca 42 kr/ton jämfört med han-

delsgödsel. Efter avdrag för spridning och markpackning samt ett beräknat överskott 

på 500 kr/ha skulle lantbrukarna kunna betala 2,3 kr/ton för denna biogödsel.  

4.2 Rötrest från slam från avloppsreningsverk  

Ett teoretiskt värde för rötresten är 222 kr/ton efter avdrag för markpackning och 

spridning under förutsättning att den betraktades som biogödsel. I realiteten har 

dock avloppsslam fortfarande en avfallstämpel och kan inte säljas till marknadspris 

för gödsling av åkermark. Hanteringen och avsättningen av rötresten kommer därför 

istället skapa en kostnad för det kommunala avloppsreningsverket. Det är således 

motiverat att rötslammet även i fortsättningen avvattnas.  
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5 Förslag på optimering av befintligt biogassystem 

5.1 Systemförändringar 

Utifrån bedömningar av befintligt biogassystem, tillgänglighet på nya substrat inom 

kommun, industri och lantbruk samt kartering av avsättningsmöjligheter för biogas, 

rötrest och biogödsel föreslås att den befintliga biogasprocessen optimeras enligt 

beskrivning nedan.   

Föreslagna förändringar av produktionen av biogasen är oberoende av vilket avsätt-

ningsalternativ som sedan väljs för biogasen. Undantaget är givetvis Noll-

alternativet där optimerad produktion inte är nödvändig. Se bilaga 5 för flödes-

schema och bilaga 6 för layout skiss av det optimerade biogassystemet.  

5.1.1 Den kommunala rötkammaren 

1) Slam från avloppsreningsverket förtjockas ytterligare till 6 % TS halt. 

2) Det förtjockade slammet rötas i den kommunala rötkammaren i mesofil process. 

3) Endast slam från avloppsreningsverket rötas i den kommunala rötkammaren. 

4) Rötresten från den kommunala rötkammaren avvattnas och hanteras sedan av 

extern part på samma sätt som idag. vilket betyder att det även fortsättningsvis av-

vattnas, läggs på tork minst 6 månader och sedan distribueras till slutanvändare.  

 

Konsekvenser:  

1) Ny mekanisk förtjockare behövs för att nå en TS-halt på 6 %.  

5.1.2 Anaerobreaktorn och den industriella rötkammaren  

1) Industriellt processvatten från Åbro och Arla förs fortsättningsvis via fettavskil-

jare till anaerobreaktorn. 

2) Från anaerobrektor förs processvatten till eftersedimenteringskammare. 

3) Fett från avskiljare och sedimenterat material förs till delat slamlager och sedan 

till den industriella rötkammaren. 

 

4) Nytt tillgängligt substrat som producerar rötrest som kan certifieras enligt SPCR 

120 utan att hygieniseras förs till ett nytt mottagningssystem för att sedan föras till 

den industriella rötkammaren. Se kapitel 5.2 för substrat som föreslås för rötning. 

Mottagningssystemet beskrivs i bilaga 8. 

5) Den industriella rötkammaren övergår från mesofil rötning till termofil, 55 grader 

Celsius. 

6) Biogödseln, rötresten från den industriella rötkammaren, avvattnas ej utan om-

händertas av extern part för behandling, distribution och försäljning till lantbrukare i 

närområdet.  
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Konsekvenser: 

1) Mottagningsstation anpassad och dimensionerad för materialet som föreslås i ka-

pitel 5.2 måste implementeras i biogassystemet. Vatten från avloppsreningsverket 

används för spädning.   

2) Värmesystemet i den industriella rötkammaren måste anpassas för termofil röt-

ning. Rötkamrarna uppvärms fortsättningsvis med fjärrvärme.    

5.1.3 Övrigt  

1) Rejektvatten från avvattning av rötslam från den kommunala rötkammaren och 

eftersedimenteringskammaren förs även fortsättningsvis till avloppsreningsverket 

och till spädning av inkommande substrat. 

2) Gasklocka och gasfackla bedöms vara underdimensionerade för dagens produkt-

ion och användning. Detta bör åtgärdas oavsett om framtida optimering genomförs 

eller inte och oberoende av vilket avsättningsalternativ som väljs.  

5.2 Substrat och produktionsvolymer i optimerat system 

Av bilaga 2 framgår detaljerad data för både befintligt och optimerat system. Nedan 

beskrivs förändringar gällande substrat och produktionsvolymer i det optimerade 

systemet.  

5.2.1 Anaerobreaktor 

Processen är oförändrad vad gäller flöden och produktionsdata fram till den indust-

riella rötkammaren.  

5.2.2 Industriell rötkammare 

I den industriella rötkammaren föreslås att ett antal nya substrat tas in. Substrat och 

flöden in redovisas i  

 

Tabell 6. Det första substratet (industriellt avlopp från Arla och Åbro behandlas re-

dan idag på biogasanläggningen). Genom intag av föreslagna nya substrat så är den 

industriella rötkammaren fullt belastad. 

De nya substrat som har valts ut kräver i enlighet med ABP-förordningen (förord-

ningen om animaliska biprodukter) ingen hygienisering. De genrerar en rötrest ut 

som har goda möjligheter att både certifieras enligt SPCR 120 samt godkännas av 

KRAV för användning på ekologiska lantbruk. De har dessutom egenskaper som 

gör att den tillgängliga rötkammarvolymen utnyttjas på ett effektivt sätt vad gäller 

organisk belastning och hydraulisk belastning. Slutligen så har de nya substraten 

inga krav på förbehandling vilket begränsar behov av utrymme till mottagningssy-

stem för substraten. 
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Goda avsättningsmöjligheter för rötresten förutsätter att avloppsslam behandlas se-

parat från det övriga rena substraten. 

 

Tabell 6 Substratinflöde till industriell rötkammare efter optimering. 

Industriell RK Flöde 

(m3/d) 

TS-halt  

(% av 

vikt) 

TS-

mängd 

(ton/d) 

VS-halt (% 

av TS) 

VS-

mängd 

(ton/d) 

Industriellt avlopp  

Arla och Åbro 

31 3,7 1,2 34 0,4 

Drav 38 23 7,9 95 7,5 

Skummjölkspulver 0,2 97 0,1 96 0,1 

Helmjölkspulver 0,2 97 0,1 96 0,1 

Totalt inflöde rötkammare 

inklusive spädvatten 

84 1 11 9,0 87 8 

1 Spädvatten, rejekt från avloppsreningsverket, ingår i totala inflödet i  

 

Tabell 6 (14 m3/d) för att uppnå TS-halt som är acceptabel. 

De förväntade produktionsvolymerna från den industriella rötkammaren redovisas i 

Tabell 7. Produktionsvolymerna är beräknade för 17 dygns HRT och termofil pro-

cess.  

 

Tabell 7 Produktionsvolymer från industriell rötkammare efter optimering, termofil rötning och 

nya substrat. 

Industriell RK HRT 

(d) 

Gasproduktion 

(Nm3 rågas/d) 

Gaspro-

duktion 

(Nm3 

CH4/d) 

Gasproduktion 

(GWh/år) 

Industriellt avlopp Arla och Åbro   260 170 0,6 

Drav   3 480 2 260 8,1 

Skummjölkspulver   40 24 0,1 

Helmjölkspulver   70 45 0,2 

Summa 17 3 850 2 500 8,9 

 

Efter den industriella rötkammaren föreslås att rötresten inte avvattnas. Den bör 

istället hanteras oavvattnad för att spridas som biogödsel. Fördelen är att kvävehal-

ten behålls hög i rötresten och att reningsverket inte behöver behandla ett rejektvat-

ten med mycket kväve (se Tabell 8). 
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Tabell 8 Rötrest från den industriella rötkammaren i optimerad process. 

 Rötrest industriell RK Rötrest (m3/d) Rötrest 

(m3/år) 

TS-halt 

(%) 

N-tot 

(kg/år) 

Oavvattnad rötrest 84 30 750 7 % 137 000 

5.2.3 Kommunal rötkammare 

Till den kommunala rötkammaren transporteras endast slam från det kommunala 

avloppsreningsverket.  

Produktionsvolymer i den kommunala rötkammaren redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9 Produktionsvolymer från kommunal rötkammare efter optimering (med mekanisk för-

tjockare). 

Kommunal RK HRT (d) Gasproduktion 

(Nm3 rågas/d) 

Gasproduktion  

(Nm3 CH4/d) 

Gasproduktion  

(GWh/år) 

Kommunalt slam 25 383 249 0,89 

 

Rötslam efter rötkammaren avvattnas och skickas med extern part för avsättning. 

Mängden oavvattnad rötrest redovisas i Tabell 10 där den avvattnade rötresten 

skickas iväg och rejektvattnet återcirkuleras till reningsverket. 

Tabell 10 Rötrest från kommunal rötkammare i optimerad process. 

 Kommunal RK Rötrest 

(m3/d) 

Rötrest 

(m3/år) 

TS-halt 

(%) 

N-tot 

(kg/år) 

Avvattnad rötrest 9 3 180 21  8 210 

Rejektvatten 28 10 100 0,1 5 040 

Oavvattnad rötrest 36 13 280 5 13 240 
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5.2.4 Delsammanfattning  

Totala produktionsvolymer av biogas, biogödsel, oavvattnad med 7 % TS-halt, och 

rötslam, i det optimerade systemet framgår av Tabell 11.  

Tabell 11 Produktionsvolymer i optimerat biogassystem. 

 Kommunal RK Anaerobreaktor Industriell 

rötkammare 

Kommunal 

rötkammare 

Total 

Biogas (Nm3 rågas per år) 565 000 1 403 000 140 000  2108 000 

Metan (Nm3 per år) 452 000 912 000 91 000 1 455 000 

Gasproduction (GWh per 

år) 

4,4 8,9 0,89 14,3 

Oavvattnad rötrest 

(m3per år) 

 31 000   31 000 

Avvattnad rötrest      

(m3per år) 

    3 000 3 000 

5.3 Mottagningsstation för substrat i optimerat system 

Det nya substrat som föreslås i den optimerade processen är både flytande och fast. 

Den mottagningsstation som föreslås är anpassad till substratets karaktär. Substratet 

förs till anläggningen med lastbil. Bilen kör i det föreslagna mottagningskonceptet 

in på anläggningen och vänder och kör sedan in i mottagningsstationens tipphall. På 

reningsverket pågår många aktiviteter och det finns en mängd installationer i mark. 

Mottagningsstationen är därför placerad där carporten ligger idag, se mottagnings-

stationens placering i bilaga 6 och utformningen i bilaga 7. När kommunen bestämt 

sig för rötnings- och avsättningsalternativ rekommenderar vi en fördjupad studie av 

hur mottagningsstationen och övriga anläggningskomponenter kan placeras på bästa 

sätt. 

När lastbilen står i tipphallen känner fotoceller av vad bilen befinner sig. När bilen 

står på rätt plats öppnas luckan över tippfickan. Under luckan finns det ett skydd så 

att man inte kan ramla ned i tippfickan. Bilen tippar lasten i tippfickan och sedan 

stängs luckan. Omblandning sker i tippfickan (homogenisering). Därefter pumpas 

substratet från bufferttanken ned till den främre fickan som är placerad före tipp-

fickan, se Figur 6. Tippfickan doserar det tippade substratet in i den recirkulerande 

strömmen för vidare transport till bufferttanken. Bufferttanken är försedd med pump 

samt omrörare och måste slutgiltig anpassas storleksmässigt efter behov. 
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Figur 6 Mottagningssystem för nya substrat (genomskärning).  

6 Kartläggning av marknadsintressenter och 
avsättningsalternativ för biogas i Vimmerby 

I följande kapitel sammanfattas möjligheterna till avsättning av biogas i Vim-

merbyområdet. Kapitlet innehåller; 

 Kartläggning av marknadsintressenter  

 Beskrivning av systemlösningar för avsättningsalternativ 

Investeringskostnader för respektive avsättningsalternativ redogörs för i kapitel 8.  

6.1 Marknadsintressenter för biogas 

Intresset för biogas är stort i hela landet så också i Vimmerby. Biogas är intressant 

ur ett samhällsperspektiv då det kan ersätta fossil energi. Ett mervärde av biogas 

jämfört med andra biobränslen är att biogas kan ersätta fossila drivmedel till fordon. 

Biogasproduktion kan också ses som en positiv bieffekt av organisk avfallshante-

ring. För flera kommuner är det ett attraktivt sätt att behandla organiskt matavfall 

från hushåll i kommunen och samtidigt förbättra sin miljöprofil. I Vimmerby är det 

framförallt ett par större industrier som visat intresse för biogasproduktion och han-

tering av organiska restprodukter.  
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Det finns också ett intresse av fordonsgas i länet. Förutsättningarna för en biogas-

marknad i Vimmerby kan sammanfattas som goda med potential att utvecklas. På 

kort sikt ser avsättningen till industriell användning ut att vara största potentialen 

medan det på lång sikt finns tecken på att en marknad för fordonsgas kan etableras i 

Vimmerby. Nedan beskrivs dessa möjligheter utförligare. 

6.1.1 Länstrafiken i Kalmar 

Inför upphandlingen 2017 har Kalmar Läns Trafik AB (KLT AB) undersökt möjlig-

heterna att driva alla länets bussar med biogas. Motivet är att alla samhällsbetalda 

resor i regionen skall vara fria från fossila bränslen från och med 2020. Totalt be-

döms att behovet kommer öka till 185 GWh år 2017 (ca 370 bussar) i hela Kalmar 

län. Av denna uppskattade efterfrågan bedömer Tomas Rehnström på KLT AB att 

efterfrågan i Vimmerby kommer vara ca 9 GWh och lika mycket i Hultsfred (Pers. 

medd. Rehnström. 2011. Kalmar Läns Trafik AB). Detta motsvarar ungefär att 20 

bussar skulle trafikera Vimmerby vilket är mycket jämfört med dagens lokala buss-

flotta. Det är möjligt att fler bussar från omgivningen kan komma att tanka i Vim-

merby och då kan 20 bussar vara rimligt. Lokal entreprenör som sköter busstrafiken 

i Vimmerby är Nils Buss AB.  

Diskussioner kring biogasdrivna tåg har också förekommit. Detta är aktuellt fram-

förallt för de tågbanor som inte är elektrifierade, Stångådalsbanan, Tjustbanan och 

Bockabanan. Under april 2011 startades en projektgrupp upp där bland annat tågtill-

verkaren Stadler ingår. Målet är att undersöka möjligheterna att byta ut dieseldriften 

mot biogas (Kalmar Läns Trafik AB. 2011). 

6.1.2 Kommunen i Vimmerby 

Inställningen till biogas är positiv i Vimmerby kommun. Det är framförallt drivme-

delsförsäljare som OKQ8 och bussbolaget KLT som visat ett aktivt och konkret in-

tresse. Från kommunledningens sida ser man positivt på denna utveckling men har 

inte fattat några konkreta beslut på egen satsning av att t.ex. konvertera kommunens 

tjänstebilar till biogasdrift. Det finns inte heller någon målsättning att finansiera ut-

byggnad av infrastruktur för fordonsgas som exempelvis investering i biogasmack. 

6.1.3 Industrier 

Åbro har en målsättning att bli oberoende av olja och har redan konverterat sin 

panna för att ersätta olja med biogas och naturgas. I sin process använder Åbro i 

storleksordningen 14 000 MWh ånga vilket under 2010 producerades i oljepannan 

och motsvarar en oljeanvändning på 17 100 MWh. Om man tar bort allt som inte 

måste försörjas med ånga så har Åbro ett ångbehov av ca 8-9 000 MWh vilket krä-

ver ca 11-12 000 MWh bränsle. Markförutsättningarna för att via gasledning ansluta 

Åbro med biogasanläggningen i Vimmerby är goda. Avståndet mellan parterna är 

kort (350 m) och marken till största del lättgrävd med endast ett mindre strömmande 

vattendrag som måste passeras. En första analys av Åbros energianvändning visar 

på att den är relativt jämn under året men att de har planerade driftstopp vid storhel-

ger och även skiftet mellan fredag och lördag varje vecka. Effektuttaget varierar 

också mellan 90 – 100 % och ibland ned till ca 30 % på dygnsbasis.  
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Tidsintervall på dessa variationer är inte i detalj kända. Svängningarna i gasförbruk-

ningen hos Åbro gör att VEMAB under driftstoppen behöver finna alternativ avsätt-

ning, exempelvis såsom idag till KVV Södra Näs. Andra möjligheter är att fackla 

gasen eller att lagra den. Genom att lagra gasen för Åbros räkning erhålls högre er-

sättning för gasen än om den istället avsätts till KVV Södra Näs (eller facklas). Yt-

terligare ett alternativ som dock inte studeras i mer detalj i denna utredning är att 

Åbro istället för att lagra biogas lagrar ånga i en ångackumulator. 

En annan stor energikonsument är Arla Food AB som idag täcker största delen av 

sitt energibehov med fliseldad panna. Spetslasten täcks med förbränning av olja och 

förbrukningen motsvarade 2010 ca 9 GWh. En uppskattning är att hälften av detta 

kan ersättas men ett avgörande problem är att uttaget är ojämnt och svårt att förut-

säga. För biogas är det önskvärt med en stabil avsättning eftersom det är dyrt att 

lagra gasen. 

6.1.4 Vimmerby Energi och Miljö AB 

Den kommunala biogasanläggningen och reningsverket använder själva en del 

energi. Under 2010 avsattes omkring 60-70 % av den producerade biogasen till 

fjärrvärmeproduktion och resten facklades bort (se förklaring under kapitel 2.5). 

Samtidigt har det kommunala reningsverket med tillhörande biogasproduktion en 

årlig energianvändning av el på 1 555 MWh/år och av värme på 3 753 MWh/år. 

Energin köps in från fjärrvärmeverket respektive elhandelsbolag för marknadspris. 

Det finns ett intresse att se över om den interna energianvändningen kan täckas helt 

eller delvis med egenproducerad biogas. 

I Vimmerby finns det planer på att bygga ett nytt kraftvärmeverk vid Tallholmen ca 

1 km sydväst om Vimmerby centrum och ca 1,8 km från den kommunala biogasan-

läggningen och reningsverket. Kraftvärmeverket planerar för att i huvudsak använda 

fastbränslepannor för eldning av biobränslen. Planen är att kraftvärmeverket kom-

mer stå klart under 2014 och ha en kapacitet och utformning som skulle, om intresse 

och möjlighet finns, kunna göra både Åbro och Arla fossilbränslefria. 

Det kan eventuellt finnas möjlighet att avsätta biogas för att täcka en del av bas-

lasten på Södra Näs enligt förklaring under kapitel 2.5. 
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6.2 Systembeskrivningar av avsättningsalternativ för biogas i 
Vimmerbyområdet 

I det här projektet har vi föreslagit ett system för optimerad produktion av biogas 

vid kommunens avloppsreningsverk och ett större utnyttjande av lokalt tillgängliga 

externa substrat för rötning. En grundläggande förutsättning för att det skall vara 

intressant att producera mer biogas, är att det finns avsättning för gasen. Den här 

delen av utredningen syftar till att bedöma och beskriva olika system för avsättning 

av biogasen. De alternativ som identifierats är;   

1. Nollalternativ- försäljning av rågas till kraftvärmeverk (produktion och an-

vändning av biogas förändras inte i förhållande till 2011). 

2. Produktion av intern kraftvärme vid reningsverket med mikroturbiner. El 

och värmeöverskott säljs och levereras till el-nätet och fjärrvärmeprodukt-

ion.  

3. Försäljning av rågas till Åbro (för intern ång- och värmeproduktion), över-

skott till fjärrvärmeproduktion. 

4. Biogas som fordonsgas (uppgradering av biogas, distribution och försälj-

ning från tankstation till slutkund).  

6.2.1 Nollalternativ – försäljning av rågas till fjärrvärmeverk 

Grundscenariot är att VEMAB fortsätter att producera biogas enligt den process 

som kördes före sommaren 2011. Det innebär att det kommunala avloppsslammet 

rötas i den kommunala rötkammaren och industriellt processlam rötas separat i den 

industriella rötkammaren. Före sommaren 2011 producerade VEMAB totalt 6 GWh 

biogas per år varav 30 – 40 % facklades bort. Inkomster i detta system består av för-

säljning av rågas till fjärrvärmeverket. Rågasen säljs till flispriset med en reduktion 

om 0,02 kr/kWh, i dagsläget ligger flispriset på 0,18 kr/kWh. 

Under 2010 var intern förbrukning av el 1 555 MWh/år och av värme 

3 753 MWh/år. Priset för el var i genomsnitt 0,95 kr/kWh och 0,55 kr/kWh fjärr-

värme. 

6.2.2 Produktion av intern kraftvärme. 

Beskrivning av systemlösning 

Produktion av kraft och värme från biogas kan utföras på olika sätt. Enligt beskriv-

ningen för uppdraget ska en lösning baserad på mikroturbiner studeras. Dessa består 

huvudsakligen av en kompressor och en brännare samt en gasturbin. Biogasen kom-

primeras till ca 6 bar(g) och förbränns i en brännkammare. De heta rökgaserna leds 

till gasturbinen som driver en generator vilken alstrar elektricitet. Rökgaserna kyls i 

en värmeväxlare innan de leds ut till atmosfären. Kylvattnet i växlaren värms till 70 

– 90 °C och kan användas för reningsverket alla behov av värme.  
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En möjlig leverantör är Turbec som erbjuder en mikroturbin som producerar ca 100 

kW el, 155 kW värme och förbrukar ca 333 kW biogas, se exempel Figur 7. För att 

omvandla drygt 14 GWh biogas per år till el och värme behövs 4 stycken mikrotur-

biner som installeras parallellt. Tillsammans ger de ca 4,3 GWh el per år och 6,7 

GWh värme per år. Vilket genererar ett överskott på el som skulle kunna säljas ut på 

nätet. Alternativt produceras bara så mycket el som verket förbrukar, övrig biogas 

distribueras till värmeverket eller till Åbro. El- och värmeöverskott sälj till el- och 

fjärrvärmenät.  

 

Figur 7 Installationsbild för en mikroturbin från Turbec. 1) Luftintag, 2) Intag biogas, 3) Ut-

blåsbiogas säkerhetsventiler, 4-5) Elkablar, 6) Utlopp luft och rökgaser, 7) Luftfläkt, 8) Vatten-

pump, 9-10) Kylvattenledningar. 

Förutom investeringskostnader för 4 stycken mikroturbiner behövs en byggnad, in-

stallation av biogas-, luft-, vatten- och el-ledningar. Turbinerna placeras på en yta 

som är ca 12 x 6 meter.  

Turbiner är enligt Johan Hall, EnerSwede AB, inte känsliga för höga halter 

svavelväte, så någon reningsanläggning har inte bedömts nödvändig. Vidare så ska 

el anslutas så att anläggningen kan mata in överskott på el-nätet. 

 

Förutsättningar 

En uppskattning är att värmeförbrukningen efter optimering med då gällande vär-

mebehov (mesofil rötning i den kommunala rötkammaren och termofil rötning i den 

industriella rötkammaren) är 4 700 MWh/år och att elförbrukningen ökar marginellt 

till 1 600 MWh/år. Genom att installera mikroturbiner för produktion av kraftvärme 

skulle VEMAB kunna tillgodose sina interna energibehov. 
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De optimeringsförslag som tagits fram innebär att elförbrukningen ökar marginellt 

med ca 60 MWh per år, för att driva nytt mottagningssystem för substrat. Värme-

förbrukningen ökar med knappt 1 GWh per år. I den industriella rötkammaren är 

förslaget att processen ställs om från mesofil till termofil för att klara en ökad orga-

nisk belastning. Detta medför ökad värmeförbrukning. I den kommunala rötkamma-

ren förtjockas slammet i mekanisk förtjockare vilket istället innebär minskad värme-

förbrukning. Det största flödet i anläggningen går via anaerobreaktorn där ingen 

förändring (som påverkar energianvändningen) har föreslagits. 

6.2.3 Försäljning av rågas till Åbro 

Beskrivning av systemlösning 

Åbro har en relativt stor förbrukning av ånga som idag produceras genom eldning 

av fossil eldningsolja (EO1). Det finns ett stort intresse från Åbros sida att ersätta 

denna olja med ett förnybart bränsle, gärna biogas. Konverteringen av oljepannan är 

redan gjord för förbränning av gas. 

I systemet torkas rågasen och renas från svavel hos VEMAB för att sedan transport-

eras via ledning till Åbro. För att producera ånga till sin process har Åbro ett energi-

behov som uppgår till ca 17 GWh/år. Om man skalar bort allt som inte måste försör-

jas med ånga så har Åbro ett energibehov av omkring 12 GWh/år som skulle kunna 

ersättas av biogas. Det befintliga systemet med eldningsolja kan fortsättningsvis 

användas som backup-system. Åbro har också visat intresse för att täcka sitt energi-

behov med LNG/LBG.  

För att kompensera för svängningarna i energibehovet till följd av planerade drift-

stopp vid helger och långhelger så skulle biogas kunna lagras i bufferttankar hos 

Åbro. Sådana bufferttankar kan exempelvis bestå av begagnade gasolcisterner. Be-

gagnade gasolcisterner kan periodvis vara åtkomliga till låg (eller i bästa fall ingen 

kostnad). Man behöver dock vara medveten om att det kommer behövas tungtrans-

port och tunga lyft innan de är på plats samt att en sådan cisternpark kommer vara 

utrymmeskrävande. För att lagra biogas under en 4 dygns period behövs en cistern-

park med en geometrisk volym av ca 1 300 m
3
. Vi bedömer i det här alternativet att 

det är rimligt att man kan lagra halva den volymen och på så sätt lagra gasen och 

täcka en stor del av variationen i bränsleförbrukningen.  

Komponenterna i det här avsättningsalternativet omfattar vid VEMAB en gas fläkt, 

filtrering, gastork samt dragning av ny gasledning till Åbro. Vidare tillkommer mät- 

och analysutrustning. Utrustningen kan placeras i en byggnad på en yta av ca 20 m
2
. 

På Åbro tillkommer cisternpark med kompressor och nödvändig reglerutrustning. 

 

Förutsättningar 

Idag använder Åbro omkring 17 GWh eldningsolja per år för att producera ånga och 

internvärme. 12 GWh biogas kan räcka för att tillgodose Åbros energibehov för 

ångproduktion. Enligt vår bedömning kan den optimerade biogasanläggningen pro-

ducera drygt 14 GWh/år. Den ekonomiska kalkylen omfattar alla investeringar samt 

drift av ledning då leverenspunkten i systemet är Åbros panna. Även investering i 

cisterner, torkning och svavelrening ingår i beräkningarna.  
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Inkomster för producenten är det rågaspris som Åbro betalar för biogasen. Den gas 

som inte förbrukas av Åbro säljs till fjärrvärmeproduktion.  

Många stora energiförbrukare har gått över från användning av eldningsolja till 

LNG då detta är ekonomiskt försvarbart vid stor förbrukning. Vid relativt liten 

energiförbrukning, som är fallet för Åbro, är det inte givet att kostnaden för förbru-

kad energi blir lägre. Priser på LNG varierar från olika leverantörer, i tiden och be-

ror på vilka mängder som konsumeras. Vi förordar därför att Åbro vidare undersö-

ker LNG som ett alternativ. I de ekonomiska beräkningarna för biogasproduktionen 

har vi inte räknat med investeringar för en LNG anläggning utan förutsätter att Åbro 

använder eldningsolja i sin backup eller alternativt går över till ett LNG system. 

6.2.4 Biogas som fordonsgas 

Beskrivning av systemlösning 

System för biogas som fordonsgas är det mest komplexa systemet i den här utred-

ningen. Den producerade rågasen förs initialt till en uppgraderingsanläggning. Från 

uppgraderingen förs den vidare till en tankstation. Uppgraderingsanläggningen kan 

antingen ligga vid biogasanläggningen eller vid busstankstationen. Om uppgra-

deringsanläggningen ligger vid biogasanläggningen kan gasen transporteras via led-

ning eller via lastbil i så kallade växelflak till tankstationen. Om uppgraderingsan-

läggningen ligger vid tankstationen måste gasen föras dit via en gasledning. För 

transport i flak och innan tankning måste gasen komprimeras till högt tryck.  

 

Uppgradering 

En anläggning, som använder skrubberteknik, kan klara att reglera kapaciteten från 

3 GWh/år (ca. 70 Nm3 biogas/h) som lägsta kapacitet vid kontinuerlig drift, till 

cirka 14 GWh (ca. 230 Nm3 biogas/h) som maxkapacitet. Vid drift med mindre gas-

flöden kommer anläggningen att gå till/från utifrån signaler på nivåer i gasklockan 

alternativt tryck i gasledningen. Uppgraderingens kapacitet bör vara minst 20 % 

högre än den beräknade gasproduktionen för att klara tillfälliga fluktuationer. 

 

Tankstation för bussar 

Ett exempel på en station som kan levererara 14 GWh gas per år visas i Figur 8. An-

läggningen består av totalt 20 st. anslutningar för fordon, två platser för gasflak och 

en dubbel dispenser för snabbtankning. Anslutningar för gasflak fungerar även som 

en reservlösning där fulla gasflak kan anslutas och tömmas då det finns brist på gas. 

Lastbilarna behöver manöverutrymme, vilket medför, att totala behovet av areal är 

mer än dubbel så stort, som den yta som omfattar uppställning av flak, gaslager och 

kompressorbyggnad, se Figur 8.  
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Figur 8 Förslag till utformning av fyllnings/tankningsstation. 

 

Lokalisering av delkomponenter i systemet 

Uppgraderingsanläggningen kan antingen placeras på avloppsreningsverket eller på 

bussdepån. De fördelar som placeringen på reningsverket ger är följande; 

 Processkunnig personal finns tillgänglig. 

 Mängden gas som transporteras blir mindre än då rågas ska transporteras ef-

tersom merparten av koldioxiden är avlägsnad.  

 Torkning och komprimeringen av rågas sker i samband med uppgradering-

en och behöver inte utföras separat för ledningstransport av rågasen till 

uppgraderingsanläggning som ligger på annan plats.  

 Värme överskott från uppgraderingen kan användas för t.ex. för-

uppvärmning av slam.  
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Nackdelen med att ha uppgraderingen nära rötningsanläggningen är att det behövs 

en väl tilltagen gasklocka som kan jämna ut skillnaden i produktion och förbrukning 

av biogasen. Då avståndet är långt utgör ledningen delvis denna buffert. Ytterligare 

ett problem är utrymmesbrist vid avloppsreningsverket. 

Placering av tankningsstationen bör väljas så nära kunderna som möjligt. På den 

befintliga bussdepån i Vimmerby finns utrymme för att öka antal bussplatser, se 

Figur 9. Avståndet från reningsverket och bussdepån är ca 2,6 km.  

 

 

Figur 9 Bussdepå i Vimmerby, Älåkragatan. 

Förutsättningar 

Länstrafiken i Kalmar har för avsikt att tanka bussarna i Vimmerby med biogas från 

och med år 2017. Årlig förbrukning kommer att vara ca 9 GWh, vilket motsvarar ca 

20 bussar (enligt uppgift från Kalmar Läns Trafik). I båda alternativen blir det drygt 

5 GWh/år kvar vilket kan försörja cirka 500 personbilar som kör 1 300-1 500 mil 

per år på gas. Det innebär att antalet tankningar blir 35-40 per dag. I det här alterna-

tivet sker tankning vid dispensrar vid bussdepån. Överskottets kan även säljas till 

andra slutkonsumenter och då fyllas på flak inför transport.  
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Alternativ A: Kombinerad bussdepå med station för fyllning av gasflak   

I alternativ A säljs 9 GWh gas till bussar i Vimmerby. Överskottet 5 GWh säljs till 

Hultsfreds bussdepå. Kostnader för gasflak läggs i alternativet på Hultsfreds buss-

depå. Tankningsanläggning behöver inledningsvis två platser och anslutningar för 

gasflak, så att transporterna blir effektiva. Transporterna kan utföras på vardagar om 

det stationära gaslagret är tillräckligt stort, så att det tar minst 60 timmar att fylla 

flak plus lager. Om försäljningen av gas ska ske via gasflak, bör manöverutrymmet 

vid fyllningsstation medge att en lastbil med släp kan lasta tre flak. 

 

Alternativ B: Kombinerad bussdepå och publik tankstation i Vimmerby.  

I alternativ B antas 9 GWh säljas till bussar vid i Vimmerby medan övrig gas säljs 

publikt till en växande privat marknad. Hur systemet ska utformas beror på vilka 

kunder som tankar och vilken marknadsstrategi som ska tillämpas. För logistiken är 

det önskvärt att få en kombination av förbrukare. Förslagsvis utformas systemet så 

att en stor del av volymen går till bussar som tankas nattetid, en del används för att 

tanka personbilar och sopbilar dagtid. Systemet ger en relativt jämn förbrukning 

över dygnet men även mellan veckodagarna. 

För att driva en publik tankstation behövs även en reservförsörjning som komple-

ment för att undvika gasbrist vid ogynnsamma situationer. Vanligast är att ha re-

servsystem i form av kontrakt med gasdistributörer som levererar gas via gasflak. 

Alternativ är att installera en anläggning för flytande natur- eller biogas (LNG eller 

LBG). I det koncept som föreslås i den här rapporten sker backup via gasflak. 

 

7 Miljöutvärdering av avsättningsalternativ 

Genom att använda biogas som är ett förnyelsebart bränsle för att ersätta fossil 

energi kan koldioxidutsläpp reduceras och andelen använd fossil energi minska. De 

tidigare beskrivna alternativen för avsättning av biogas har analyserat utifrån två 

miljöparametrar vilka är reduktion av koldioxidutsläpp och minskad användning av 

fossil energi. 

Det finns samtidigt fler miljöaspekter att ta hänsyn till men i detta uppdrag ingår 

ingen djupare analys av dessa.  

Energislag och energisystem kan värderas utifrån den energimängd som maximalt är 

åtkomlig för omvandling till nyttigt arbete (exergi). Energikvaliteten anses högre ju 

större mängd energi som är åtkomlig för omvandling till nyttigt arbete. Av de ener-

gislag som ingår i de aktuella avsättningsalternativen värderas el högst och värme 

har absolut lägst energikvalitet. När biogas omvandlas till ånga genom förbränning i 

en panna är förlusterna mindre än när biogas omvandlas till rörelseenergi i en för-

bränningsmotor i ett fordon. Samtidigt kan det ur miljösynpunkt anses mer attraktivt 

att producera ett förnyelsebart fordonsbränsle. Detta eftersom ånga kan produceras 

av en rad andra förnyelsebara bränslen utöver biogas medan alternativen till fossila 

drivmedel är mer begränsade. 
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I nollalternativet (försäljning av rågas till fjärvärme) förutsätts driftsätt före somma-

ren 2011 och energiförbrukning enligt data från 2010. I alla övriga avsättningsalter-

nativ förutsätts att optimering av processen har genomförts. Det produceras då 14,3 

GWh biogas och energianvändningen är ca 4,7 GWh värme samt 1,6 GWh el. 

7.1 Nollalternativ- försäljning av rågas till fjärrvärmeverket 

Koldioxidreduktion i detta alternativ är noll eftersom ingen förändring sker. Ingen 

fossil energi ersätts eftersom biogasen ersätter flis i fjärrvärmeverket. 

7.2 Produktion av intern kraftvärme 

Eftersom den el som används idag på VEMAB helt produceras från vattenkraft så är 

koldioxidutsläppen redan nu noll från den interna elanvändningen på bigoasanlägg-

ningen. När processen optimeras och mikroturbiner installeras kan ett överskott på 

el produceras och antas levereras ut på nätet. 

Koldioxidreduktionen av att ersätta el på nätet med el producerad av biogas kan be-

räknas på olika sätt. Ett sätt att uppskatta de positiva miljöeffekterna är att anta att 

överskottselen ersätter nordisk el-mix på nätet. Antagandet kan anses realistiskt ef-

tersom biogas och således el normalt kommer att produceras kontinuerligt och jämt 

under året (ersätter alla en baslast och alltså inte marginalförbrukning). Minskade 

koldioxidutsläpp motsvaras då av utsläppen från den mängd el av nordisk el-mix 

som kan ersättas med el producerad av biogas. Då den största delen (ca 80 %) av 

den nordiska el-mixen produceras av kärnkraft och vattenkraft är koldioxidutsläp-

pen förhållandevis låga från nordisk el-mix. Enligt Svensk Energi är emissionerna 

100 kg CO2/MWh använd el av nordisk el-mix. 

Ett alternativt synsätt som kan användas är att anta att den överskjutande elprodukt-

ionen ersätter marginal-el. Då blir koldioxidreduktionen stor och antagandet är rim-

ligt om elproduktion från biogas kan anses minska användande av marginal-el. 

Vilka koldioxidutsläpp som marginal-el faktiskt ger upphov till varierar. Ett vanligt 

förekommande synsätt är att marginal-el utgörs av kolkondens. I verkligheten är det 

inte alltid så. I Tabell 12 redovisas hur koldioxidutsläpp från marginal-el kan vari-

era. Dels utifrån beräkningar i en modell som kallas PoMo som tar hänsyn till årsva-

riationer och dels då marginal-el antas produceras helt från kolkondens men där ef-

fektiviteten hos kraftverket varierar (ELFORSK). Utsläppen från kolkondenskraft-

verk varierar beroende på kraftverkets effektivitet. 
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Tabell 12 Koldioxidutsläpp från marginal-el och exempel på variationer enligt ELFORSK. 

Typ av marginal-el som ersätts med el från biogas Utsläpp av koldioxid per el-

alternativ (kg CO2/MWh) 

Överskott ersätter el under år med låga marginalutsläpp 400 

Överskott ersätter el under år med höga marginalutsläpp 750 

Överskott ersätter el från kolkondens med hög effektivitet 750 

Överskott ersätter el från kolkondens med låg effektivitet 950 

 

Koldioxidutsläpp från marginal-el varierar alltså dels från år till år och dels bero-

ende på vilken effektivitet kolkraftverket har. 

Fjärrvärmen (som förbrukas internt på biogasanläggningen) produceras idag av flis 

varför ingen minskning av koldioxid är att vänta när denna istället produceras från 

biogas. Både flis och biogas är förnyelsebara bränslen och anses inte bidra med nå-

got netto utsläpp av koldioxid.  

Reduktion av koldioxidutsläpp och ersättning av fossil energi redovisas i Tabell 13, 

Tabell 14 och Tabell 15. 

Den första tabellen (Tabell 13) visar hur VEMABS egna utsläpp förändras när 

mikroturbiner installerats och el produceras från biogas. Eftersom energianvänd-

ningen redan täcks av förnyelsebara energislag förblir koldioxidutsläppen noll. 

 

Tabell 13 Förändrade utsläpp av koldioxid på VEMAB då mikroturbiner installeras för intern 

produktion av kraftvärme från biogas. 

Produktion av intern kraftvärme Emissioner 

(kg CO2/år) 

Koldioxidemissioner vid befintlig anläggning 0 

Koldioxidemissioner då mikroturbiner installerats -267 300 

Total reduktion av koldioxidemissioner 267 300 

 

I Tabell 13 antas överskottsproduktion av el (2 700 MWh/år) ersätta nordisk elmix. 

Beroende på vilken typ av el som anses ersättas med el från biogas så varierar re-

duktionen av koldioxidutsläpp kraftigt. Reduktion beräknad på olika typer av el re-

dovisas i Tabell 14.  
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Tabell 14 Reduktion av koldioxidutsläpp när överskjutande elproduktion (2 700 MWh/år) ersät-

ter olika typer av marginal-el och även nordisk el-mix. 

Typ av el som ersätts med el producerad från biogas Emissionsfaktorer              

(kg CO2/kWh) 

Emmisioner     

(kg CO2/år) 

El från nordisk elmix 0,1 267 300 

El lågt marginalutsläpp 0,4 1 069 200 

El högt marginalutsläpp 0,75 2 004 750 

El från kolkondens med hög effektivitet 0,75 2 004 750 

El från kolkondens med låg effektivitet 0,95 2 539 350 

 

Hur mycket fossil energi som nordisk el-mix innehåller beror till stor del på vad 

man anser vara fossilt och hur mycket el som importeras. Om man betraktar fossil 

energi på det klassiska viset så anses kol, olja och naturgas vara fossila. Inkluderas 

även torv som fossil energi medför det att omkring 20 % av nordisk el-mix produce-

ras av fossil energi (Svensk Energi, 2007). Torv har en betydligt längre omsättnings-

tid än råvaror till biogasproduktion varför det för jämförelsen bedöms som rättvist 

att betrakta torv som fossil. 

I Tabell 15 redovisas hur mycket fossil energi som ersätts om el överskottet ersätter 

nordisk el-mix och om det ersätter el från kolkondens med låg effektivitet. 

Tabell 15 Fossil el som ersätts med el från biogas och minskad andel fossil primärenergi i två 

olika beräkningsalternativ. 

Typ av el som ersätts 

med el producerad från 

biogas 

Fossil el som ersätts med el 

från biogas (MWh/år) 

Minskad andel fossil primärenergi 

(MWh/år) 

Överskottet ersätter 

nordisk el-mix 
540 800 

Överskott ersätter mar-

ginal el från kolkondens 

med låg effektivitet 
2 700 6 750 

 

Om överskottsel anses ersätta nordisk el-mix på nätet kan 540 MWh fossil el-energi 

ersättas med förnyelsebar el. Om all fossil energi i den nordiska el-mixen produce-

ras från kolkondens med primärenergifaktor 1,5 så motsvarar detta 800 MWh fossil 

primärenergi som ersätts med förnyelsebar el. Om överskjutande elproduktion istäl-

let anses ersätta marginal-el från kolkondens så minskar användingen av fossil pri-

märenergi med totalt 6 750 MWh per år. 
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7.3 Försäljning av rågas till Åbro 

Minskade koldioxidutsläpp motsvarar den mängd eldningsolja som kan ersättas med 

biogas för att producera ånga till Åbro. Av de 17 GWh eldningsolja som används 12 

GWh för ångproduktion av vilka 97 % bedöms kunna ersättas med biogas. I det här 

avsättningsalternativet antas överskottet av biogas som produceras efter optimering 

säljas till fjärrvärmeverket och ersätta flis.  

Tabell 16 Koldioxidutsläpp från oljeeldning före respektive efter att biogas börjat levereras till 

Åbro. 

Försäljning av rågas till Åbro Emissioner 

(kg CO2/år) 

Koldioxidemissioner före optimering 3 228 000 

Koldioxidemissioner efter optimering 88 438  

Total reduktion av koldioxidemissioner 3 139 562 

 

Emissionsfaktorer för eldningsolja har hämtats från Svenska Petroleum och Bioe-

nergi Institutet (SPBI) och är för denna eldningsolja 2,8 kg CO2/liter eldningsolja. 

Den totala reduktionen av koldioxid uppgår till drygt 3 100 ton koldioxid per år. 

Detta motsvarar en reduktion av primärenergianvändning om 12,8 GWh per år 

(primärenergifaktor 1,1 används för eldningsolja). 

7.4 Biogas som fordonsgas 

Förändring av koldioxidutsläpp i det här scenariot motsvaras av den mängd diesel 

som kan ersättas med fordonsgas från uppgraderad biogas i Kalmar Läns Trafiks 

bussflotta 2017. Det anses vara samma förändrade miljöpåverkan då biogas går till 

publik mack i Vimmerby. Emissionsfaktor för diesel miljöklass 1 (Mk1) är 2,56 kg 

CO2/l diesel enligt SPBI.  

 

Tabell 17 Koldioxidutsläpp före och efter att diesel ersätts med fordonsgas av biogas. 

Försäljning av fordonsgas till Vimmerby och Hultsfred Emissioner 

(kg CO2/år) 

Koldioxidemissioner före optimering 3 732 300 

Koldioxidemissioner efter optimering 0 

Total reduktion av koldioxidemissioner 3 732 300 

 

Diesel motsvarande 18 GWh kommer enligt uppgift från länstrafiken förbrukas år 

2017 i Vimmerby och Hultsfred. Ungefär 9 GWh diesel kan ersättas med biogas i 

Vimmerby då finns utrymme för att ytterligare drygt 5 GWh diesel kan ersättas med 

biogas i Hultsfred (alternativt på publikt i Vimmerby).  
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Detta resulterar i en reduktion av koldioxidutsläpp motsvarande 3 700 ton CO2 per 

år. Då inkluderas inte transporter av gasen från uppgradering. 

Primärenergifaktor för diesel är 1,1 vilket motsvarar en reduktion av fossil primär-

energianvändning med 15,7 GWh per år, när biogas istället för diesel driver bussar-

na. 

7.5 Sammanfattande miljöbedömning 

Nedan redovisas en jämförelse av hur koldioxidutsläppen förändras när dagens 

energiförbrukning ersätts med energi producerad av biogas i det optimerade syste-

met. Vid produktion av intern kraftvärme är det bara den del av elen som levereras 

ut på nätet som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Detta eftersom dagens el-

användning täcks av vattenkraft som är fritt från koldioxidutsläpp och värmen täcks 

av fjärrvärme från flis. Vid försäljning av rågas till Åbro bidrar en stor del av den 

producerade biogasen till att reducera koldioxidutsläpp. När biogas används som 

fordonsgas bidrar all producerad biogas till att reducera koldioxidutsläpp. 

Reduktion av koldioxid när el som levereras ut på el-nätet anses ersätta nordisk el-

mix redovisas i Figur 10. För redovisning av när elen från kolkondens med dålig 

effektivitet ersätts hänvisas till Tabell 14.  

 

Figur 10 Översikt förändrade koldioxidemissioner med el från biogas som ersätter nordisk el-

mix. En brantare lutning på linjen motsvarar en större reduktion.  

Anledningen till att koldioxidutsläppen är negativa i ”Produktion av intern kraft-

värme” är att ett överskott av el levereras ut på el-nätet och reducerar en större 

mängd koldioxid än vad som från början släpps ut av VEMAB. Detta redovisas som 

att VEMAB får ett negativt utsläpp. Värme som används på VEMAB produceras 

idag av flis varför ingen förändring av koldioxidemissioner sker när värme istället 

produceras från biogas. 
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Slutsatsen av resultatet är att den största förändringen av koldioxidutsläpp uppnås 

genom att ersätta eldningsolja hos Åbro eller diesel i länstrafikens bussflotta. I Figur 

11 redovisas den totala reduktionen av koldioxid per alternativ.  

 

Figur 11 Reducerade koldioxidutsläpp för respektive avsättningsalternativ. Överskottsel ersätter 

nordisk el-mix. 

Genom ersättning av stor del av Åbros eldningsolja så reduceras koldioxidutsläppen 

med drygt 3 100 ton koldioxid per år (se Figur 11). Reduktionen av koldioxid när 

diesel i fordon ersätts med biogas är 3 730 ton koldioxid per år. Det är den största 

reduktionen av koldioxidutsläpp jämfört med de andra avsättningsalternativen. Re-

duktionen blir däremot minst vid produktion av intern kraftvärme, oavsett om man 

anser att överskottsel ersätter nordisk el-mix (Figur 11) eller marginal-el från kol-

kondens (Tabell 15). Reduktionen av koldioxidutsläpp blir endast 270 ton koldioxid 

respektive 2 540 ton koldioxid per år. 

Även den mängd fossil energi som kan ersättas har beräknats och redovisas i Tabell 

18. För att kunna jämföra de olika avsättningsalternativen redovisas minskad an-

vändning av fossil primärenergi (kolumn tre i Tabell 18) för respektive avsättnings-

alternativ. 
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Tabell 18 Reduktion av fossil primärenergi i de olika avsättningsalternativen. Överskottsel ersät-

ter nordisk el-mix. 

 Produkt-

ion av 

intern 

kraft-

värme 

Försäljning 

av rågas till 

Åbro 

Försäljning av 

fordonsgas till 

Vimmerby och 

Hultsfred 

Försäljning av 

fordonsgas till 

Vimmerby och 

publik mack 

Summa fossilenergiförbrukning 

före (kWh/år) 

0 13 200 000 15 730 000 15 730 000 

Summa fossilenergiförbrukning 

efter (kWh/år) 

-801 900 361 644 0 0 

Total reduktion av fossilener-

giförbrukning (kWh/år) 

801 900 12 838 356 15 730 000 15 730 000 

 

Andelen fossil primärenergi minskar mest då man ersätter Åbros eldningsolja eller 

diesel som drivmedel i trafiken. Endast den el som kan levereras ut på elnätet ersät-

ter fossil elenergi vid produktion av intern kraftvärme. Detta eftersom den interna 

elanvändningen redan idag täcks av el producerad från vattenkraft. 

Alternativet att ersätta diesel i länstrafikens bussar är det miljömässigt mest fördel-

aktiga alternativet men kan komma att innebära fler vägtransporter av gas till buss-

depån i Hultsfred vilket inte medtagits i beräkningarna. 

Genom att ersätta den eldningsolja som Åbro använder för ångproduktion är också 

ett mycket bra alternativ ur ett miljöperspektiv. Något som också är positivt med 

detta alternativ är att gasen transporteras via ledning. Det miljömässigt minst fördel-

aktiga alternativet är att producera intern kraftvärme, både när överskottsel ersätter 

nordisk el-mix och när det ersätter marginal-el från kolkondens. Det påpekas samti-

digt att el har den högsta energikvaliteten vilket inte varit en parameter som beaktas 

i just denna utredning. 

 

8 Investeringskostnader och ekonomiska kalkyler 

I det här kapitlet presenteras investeringskostnader för föreslagna åtgärder för opti-

mering av rötningsprocessen samt för investeringskostnaderna för de olika avsätt-

ningsalternativen. För varje alternativ har driftskostnader tagits fram. Detta har även 

gjorts för driften av nuvarande anläggning (driften före sommaren 2011), det så kal-

lade referensalternativet. 

Utifrån investeringar och driftskostnader har sedan årskostnader och kassaflöden 

beräknats för varje avsättningsalternativ och referensalternativet. Dessutom har 

kassaflöden beräknats för de förändrade kostnaderna och intäkterna jämfört med 

referensanläggningen för varje alternativ. 
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Tidigare har tre avsättningsalternativ beskrivits. För de ekonomiska kalkylerna har 

två varianter av alternativet uppgradering till fordonsgas studerats. De avsättningsal-

ternativ som studerats är alltså: 

1. Produktion av intern kraftvärme 

2. Försäljning av rågas till Åbro 

3. Biogas som fordonsgas.  

 

Alternativ 3 innebär uppgradering till fordonsgas vid reningsverket eller al-

ternativt vid bussdepå i Vimmerby. Bussarna förbrukar ca 9 GWh per år 

och resterande ca 5,3 GWh säljs antingen: 

 

a. Vid framtida bussdepå i Hultsfred, dit gasen transporteras i växel-

flak 

b. Vid publika dispensrar vid bussdepån i Vimmerby 

8.1.1 Investeringskostnader för optimering av befintligt system 

För att optimera befintlig anläggning och kunna ta emot nya substrat behöver som 

tidigare beskrivits en mottagningsstation samt en inblandningstank för dessa sub-

strat byggas. I förslagt till optimering ska dessutom det kommunala slammet rötas i 

rötkammare 2 och för att få tillräcklig uppehållstid behöver detta slam förtjockas 

mer än i dag. För detta föreslås en mekanisk förtjockare, t.ex. en s.k. bandförtjock-

are. Dessutom behövs en ny större gasklock och en gasfackla för att kunna tillgo-

dose större mängder gas. Dessa åtgärder har investeringsbedömts och sammanfattas 

i Tabell 19 nedan. Utöver specificerade investeringskostnader kan det tillkomma 

investeringskostnader för värmesystemet i den industriella rötkammaren eftersom 

denna är tänkt att köras vid termofila temperaturer istället för vid mesofila tempera-

turer som idag. Det är dock osäkert om behov av investeringar på värmesystemet 

finns och en fördjupad utredning avseende investeringsbehovet i den rötkammaren 

bör utföras.  
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Tabell 19  Investeringsuppskattning för optimering av befintlig anläggning. 

Objekt Mkr 

Mottagningsstation med tippficka och inblandningstank, maskin 7,5 

Mottagningsstation med tippficka och inblandningstank, bygg 2,5 

Mekanisk förtjockare 0,6 

Gasklocka 0,8 

Gasfackla 0,25 

Summa investering 11,7 

 

8.1.2 Investeringskostnader för avsättningsalternativen 

Nedan beskrivs de investeringsuppskattningar som har gjorts för respektive avsätt-

ningsalternativ.  

 

Produktion av intern kraftvärme 

I Tabell 20 visas de uppskattade investeringarna för avsättningsalternativet produkt-

ion av kraftvärme. Investeringen omfattar 4 st. mikroturbiner installerade i en bygg-

nad. 

Tabell 20  Investeringsuppskattning för mikroturbiner för produktion av el och värme. 

Objekt Mkr 

Gasbehandling 0,4 

4 st. Mikroturbiner 6,2 

Byggnad, installation och styrsystem 5,3 

Summa investering 11,9 

 

 

Försäljning av rågas till Åbro 
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I Tabell 21 redovisas de uppskattade investeringarna för distribution av gas till 

Åbro. 

Tabell 21  Investeringsuppskattning för distribution av gas till Åbro. 

Objekt Mkr 

Gasbehandling 1,4 

Gasledning 400 m 0,8 

Lagringssystem 1,0 

Summa investering 3,2 

 

Biogas som fordonsgas 

I Tabell 22 visas de investeringar som har uppskattats för system för uppgradering 

av gas till fordonsgas samt system för tankning av bussar och en publik tanknings-

station. 

Tabell 22 Investeringsuppskattning för system för uppgradering. 

Objekt Mkr 

Uppgradering 10 

Gasledning 2,6 km 2,6 

Fyllnings/tankningsstation 7 

Summa investering 19,6 

 

Sammanställning investeringar 

I Tabell 23 nedan sammanställs de uppskattade investeringarna för respektive av-

sättningsalternativ. 
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Tabell 23 Sammanställning av investeringsuppskattningar för respektive avsättningsalternativ i 

Mkr. 

 Produkt-

ion av in-

tern kraft-

värme 

Försälj-

ning av 

rågas till 

Åbro 

Biogas som for-

donsgas, över-

skott till Hults-

fred 

Biogas som for-

donsgas, över-

skott säljs publik i 

Vimmerby 

Optimering befintlig an-

läggning 
11,7 11,7 11,7 11,7 

Distributionssystem 11,9 3,2 19,6 19,6 

Projektering och oförut-

sett, 20 % 
4,7 2,9 6,3 6,3 

Summa investeringar 28,3 17,8 37,5 37,5 

 

Dessa investeringar har sedan använts för att beräkna årskostnader och kassaflö-

deskalkyler. 

8.2 Driftskostnader 

Översiktliga driftskostnader har bedömts för referensanläggningen samt de olika 

alternativen. 

I driftskostnaderna ingår: 

 Elpris 95 öre/kWh för samtliga alternativ utom alternativ 1 där den interna 

elförbrukningen tillgodoses av den el som produceras i anläggningen 

o Elförbrukning internt, ca 1,6 GWh per år för processen i samtliga 

alternativ 

o Elförbrukning för avsättning är medräknat i driftskostnaden för re-

spektive avsättningsalternativ nedan. 

 

 Fjärrvärmepris 55 öre/kWh för samtliga alternativ utom alternativ 1 där den 

interna värmeförbrukningen tillgodoses av den egenproducerade värmen 

o Uppvärmning befintlig process ca 3,75 GWh per år 

o Uppvärmning framtida process ca 4,7 GWh per år 

 

 Personalkostnad, ingen ytterligare personal antas behövas vid reningsverket. 

I driftskostnaderna för respektive avsättningsdel ingår kostnad för ytterli-

gare personal i de fall det anses behövas. 

 

 Avsättning av rötrest och biogödsel.  

o Avvattnad rötrest från den kommunala rötkammaren antas kosta 

250 kr/ton för kvittblivning 

o Oavvattnad biogödsel från den industriella rötkammaren uppgår till 

ca 30 000 ton per år varav ca 20 000 ton har bedömts kunna avsät-

tas i närområdet. För denna del antas ett nollsummespel med lant-

bruket och ingen kostnad uppstår för VEMAB. För de resterande 
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10 000 tonnen har antagits en längre transportsträcka och en ge-

nomsnittlig kostnad på 45 kr per ton. 

 

 Underhållskostnaden har antagits till ca 2,5 % av maskininvesteringen 

 

 Drifts- och underhållskostnad gassystem i alternativ 1 ”Produktion av intern 

kraftvärm”, ca 610 tkr/år  

 

 Drifts- och underhållskostnad gassystem i alternativ 2 ”Försäljning av rågas 

till Åbro”, ca 236 tkr/år 

 

 Drifts- och underhållskostnad gassystem i alternativ 3”Biogas som fordons-

gas”, ca 1 487 tkr/år 

 

 Kostnad för inköp av substrat har tagits fram i samråd med respektive leve-

rantör och en avvägning av rådande förutsättningar. 

o Drav 113 kr/ton (Åbro) 

o Skum- och helmjölkspulver från Arla har bedömts kunna tas emot 

gratis och Arla står för transporterna 

 Ökad kostnad för inköp av flis 

o Då rågas istället för kraftvärmeproduktion används för andra ända-

mål i respektive avsättningsalternativ måste detta bränsle ersättas 

med flis i kraftvärmeverket. Pris på flis ligger på 0,18 kr/kWh enligt 

uppgifter från VEMAB. 

 

I Tabell 24 sammanställs de årliga driftskostnaderna för referensanläggningen samt 

de olika avsättningsalternativen. 
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Tabell 24 Sammanställning av driftskostnader för referensanläggningen samt de olika avsätt-

ningsalternativen (tkr/år). 

 Referens 

drift före 

somma-

ren 

Produkt-

ion av in-

tern kraft-

värme 

Försälj-

ning av 

rågas till 

Åbro 

Biogas som 

fordonsgas, 

överskott 

till Hults-

fred 

Biogas som 

fordons-

gas, över-

skott till 

publik 

tankstation 

Energi för drift av röt-

ningsanläggningen 

3 500 0 4 100 4 100 4 100 

Personal vid rötningsan-

läggningen 

0 0 0 0 0 

Underhållskostnader vid 

rötningsanläggningen 

0 200 200 200 200 

Inköp substrat 0 1 400 1 400 1 400 1 400 

Ökad kostnad för inköp av 

flis 

0 100 30 100 100 

Kvittblivning av rötrest 1 100 1 200 1 200 1 200 1 200 

Drift, personal - och un-

derhållskostnader för  

gassystemen 

0 600 200 1 500 1 500 

Summa driftskostnader 4 600 3 500 7 200 8 500 8 500 

 

8.3 Intäkter 

Intäkter erhålls i de olika alternativen i form av försäljning av gas eller el och 

värme. Intäkt från den producerade gasen är olika i olika alternativ och presenteras 

nedan. 

8.3.1 Nollaternativ (referensalternativ) 

I referensanläggningen produceras ca 800 000 Nm
3
 rågas per år varav ca 240 000 

Nm
3
 facklas bort. Resterande gasmängd, ca 560 000 Nm

3
 rågas, motsvarar ca 4,2 

GWh per år och säljs till fjärrvärmeproduktionen till ett pris av 16 öre per kWh.  

Detta ger en total intäkt på ca 700 tkr/år. 

 

 



 

Uppdragsnr: 10154330   

Daterad: 2012-05-18 Utveckling av biogasverksamheten i 

Vimmerby 
 

Reviderad: 2012-05-18  

Handläggare: Stefan Dahlgren Status: Slutrapport  

 

 

 55 (72) 
 

 

8.3.2 Produktion av intern kraftvärme 

I detta alternativ produceras ca 2 100 000 Nm
3
 rågas per år. Här antas att ingen gas 

facklas bort. Med de föreslagna mikroturbinerna beräknas ca 4,3 GWh el samt ca 

6,7 GWh värme kunna produceras per år. Av detta åtgår ca 2 GWh el (1,6 GWh för 

processen samt ca 0,4 GWh för drift av mikroturbinerna) samt ca 4,7 GWh värme 

åtgå till den egna processen. Kvar är alltså ca 2,3 GWh el samt 2,0 GWh värme som 

kan säljas till elnätet och fjärrvärmenätet. Överskottselen har antagits kunna säljas 

för 61,20 öre/kWh (årsmedelpris från Nordpool 42,20 öre/kWh plus 19 öre/kWh för 

elcertifikat, årsmedelpris 2011) och överskottsvärmen för 55 öre per kWh.  

Detta ger en total årlig intäkt på ca 2,5 Mkr och inga kostnader för el och upp-

värmning. 

8.3.3 Försäljning av rågas till Åbro 

I detta alternativ antas 97 % av de 12 GWh Åbro behöver för ångproduktion säljas 

till Åbro. Då Åbros gasbehov varierar på dygnsnivå medan rågas generellt produce-

ras kontinuerligt. Åbros totala energibehov för ångproduktion är större än den 

mängd gas som kan produceras men energikonsumtionen varierar och är ibland 

lägre än produktionen. För att inte behöva fackla ga eller sälja väldigt stor mängd 

till fjärrvärmeproduktionen föreslås gasolcisterner som gaslager. Vår bedöning är att 

Åbro med gaslager kan täck 97 % av efterfrågade 12 GWh gas.  Överskottet från 

gasproduktionen samt den kas som inte kan lagras distribueras istället till fjärrvär-

meverket (på samma sätt som idag).  

Den producerade gasen har bedömts uppgå till ca 14,3 GWh per år, av dessa behö-

ver Åbro 12 GWh till Åbro för produktion av Ånga. Gasen säljs till ett pris på 63 

öre per kWh. Resterande mängd gas 3 % av de 12 GWh samt 2,3 GWh distribueras 

istället till fjärrvärmeverket och säljs till ett pris på 16 öre/kWh. Kraft och värme för 

den egna processen vid reningsverket antas köpas in.  

Detta ger en total intäkt på ca 7,7 Mkr per år. 

8.3.4 Biogas som fordonsgas 

Här antas all producerad gas gå till uppgradering till fordonsgas och el och värme 

för den interna processen köps in. Totalt produceras även i detta alternativ ca 14,3 

GWh per år vilket motsvarar ca 1,5 miljoner Nm
3
 metangas. Av denna mängd har 

länstrafikens bussar antagits köpa ca 0,9 miljoner Nm
3
 metangas (ca 9 GWh) per år 

till ett pris på 10,00 kr/Nm
3
 metangas. 

Resterande mängd gas ca 0,6 miljoner Nm
3
 metangas har studerats med två alterna-

tiv: 

A. Biogasen transporteras med växelflak till bussdepå i Hultsfred där gasen 

säljs. Gasen säljs till ett pris på 10,0 kr/Nm
3
 metan. Här behöver gasen 

transporteras en sträcka på ca 21 km. Denna transportkostnad samt kostnad 

för tankstation i Hultsfred är ej medtagna i kalkylen utan bedöms vara en 

kostnad för Hultsfreds kommun.  

 

Total intäkt från gasförsäljning är ca 14,5 Mkr. 
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B. Biogasen säljs vid publika dispensrar vid bussdepån i Vimmerby. 

Gasen säljs till ett pris på 10,60 kr/Nm
3
 metan (nationellt snittpris vid pub-

lika tankstationer).  

 

Total intäkt från gasförsäljning är 14,9 Mkr. 

 

I Tabell 25 nedan sammanställs intäkterna för respektive alternativ. 

Tabell 25 Sammanställning av intäkter, tkr/år 

 Referens-

drift före 

sommaren 

Produktion 

av intern 

kraftvärme 

Försäljning 

av rågas till 

Åbro 

Biogas som 

fordonsgas, 

överskott till 

Hultsfred 

Biogas som 

fordonsgas, 

överskott 

säljs publik i 

Vimmerby 

Summa       in-

täkter  
700 2 500 7 700 14 500 14 900 

8.4 Årskostnader och årsintäkter 

Här sammanställs årskostnader för respektive alternativ med ovanstående förutsätt-

ningar. För kapitaltjänstkostnader har en ränta på 4 % antagits samt en avskrivnings-

tid på 15 år för samtliga investeringar. 

I Tabell 26 nedan sammanställs årskostnader för referensanläggningen samt de olika 

avsättningsalternativen. 

Tabell 26 Sammanställning av årskostnader och årsintäkter för referensalternativet och respek-

tive avsättningsalternativ i tkr/år. 

 Referens-

drift före 

somma-ren 

Produkt-

ion av 

intern 

kraft-

värme 

Försälj-

ning av 

rågas 

till 

Åbro 

Biogas som 

fordonsgas, 

överskott 

till Hults-

fred 

Biogas som 

fordonsgas, 

överskott 

säljs publik 

i Vimmerby 

Driftskostnad 4 600 3 500 7 200 8 500 8 500 

Kapitaltjänstkostnad 0 2 500 1 600 3 400 3 400 

Summa årskostnader 4 600 6 100 8 800 11 900 11 900 

Intäkter 700 2 500 8 800 14 500 14 900 

Summa intäkter minus 

årskostnader 

-4 000 -3 600 - 1 100 2 600 3 000 
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I tabellen ovan kan utläsas att referensanläggningen går minus ca 4 Mkr varje år. 

Här ska dock noteras att samtliga kostnader för driften av reningsverket och biogas-

anläggningen ej är medtagna. Referensanläggningen är främst medtagen som jämfö-

relse för övriga alternativ. 

Avsättningsalternativ 1 med egen el- och värmeproduktion går minus 3,6 Mkr varje 

år, d.v.s. 0,4 miljoner mindre förlust jämfört med referensanläggningen. Här finns 

en besparing i energikostnader men kapitalkostnaden för investeringen kan inte be-

talas av de små intäkter som erhålls vid försäljning av gasen. 

Avsättningsalternativet med gasledning till Åbro går minus ca 1 100 tusen kr varje 

år. 

Övriga alternativ ger positiva årsresultat med ca 2,6 respektive 3 Mkr. 

För att se konsekvensen av investeringen har årskostnader och intäkter även beräk-

nats som skillnad från referensanläggningen och redovisas i Tabell 27 nedan. 

Tabell 27 Förändring av årskostnader/intäkter jämfört med referensanläggningen, tkr/år 

 Referens-

drift före 

somma-ren 

Produkt-

ion av 

intern 

kraft-

värme 

Försälj-

ning av 

rågas till 

Åbro 

Biogas 

som for-

donsgas, 

överskott 

till Hults-

fred 

Biogas 

som for-

donsgas, 

överskott 

säljs 

publik i 

Vim-

merby 

Driftskostnad 0 -1 100 2 600 3 900 3 900 

Kapitaltjänstkostnad 0 2 500 1 600 3 400 3 400 

Summa årskostnader 0 1 400 4 200 7 300 7 300 

Intäkter 0 1 800 7 100 13 900 14 200 

Summa intäkter minus års-

kostnader 

0 400 2 900 6 600 6 900 

 

I tabellen ovan kan utläsas att investeringen för egen el- och värmeproduktion ger 

en vinst på ca 400 tkr varje år jämfört med referensanläggningen. Övriga alternativ 

ger ca 2,9-6,9 Mkr mer i nettointäkt jämfört med referensanläggningen. 
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8.5 Kassaflöden 

Utifrån årskostnaderna har sedan kassaflödeskalkyler beräknats för samtliga alterna-

tiv. För kalkylerna gäller följande förutsättningar: 

C. Kalkylperiod 15 år 

D. Ränta 4 % 

E. Rak amortering med avskrivningstid 

F. Avskrivningstid samtliga investeringar 15 år 

G. Ingen återinvestering ingår 

H. Inflation 2 % 

I. Grundpriser i 2011-års prisnivå 

J. Alternativ 1 och 2 (el- och värmeproduktion samt distribution till Åbro) 

o Byggstart år 2012 

o Driftstart år 2013 

K. Alternativ 3 (fordonsgasproduktion) 

o Byggstart år 2017 

o Driftstart år 2018 

 

Figur 12 nedan visar det ackumulerade kassaflödet för referensanläggningen och de 

olika alternativen då samtliga ovan beskrivna kostnader och intäkter är medtagna. 

För alternativ 3 a och b, uppgradering till fordonsgas, påbörjas inte den nya verk-

samheten förrän år 2017 med byggstart och driftstart år 2018. Fram till dess, d.v.s. 

år 2012 till 2017, har verksamheten antagits pågå som nuvarande verksamhet, refe-

rensalternativet. För referensalternativet är det ackumulerade kassaflödet år 2017 ca 

minus 20 Mkr. Därför har kassaflödeskalkylerna för alternativ 3 påbörjats år 2017 

med ett negativt kassaflöde på 20 Mkr, till det läggs sedan investeringarna i 2017-

års prisnivå. 

 

Figur 12 Ackumulerat kassaflöde för referensanläggningen och de olika alternativen i tkr. Här 

har de totala kostnaderna och intäkterna tagits med. Alternativen avsättning uppgradering for-

donsgas påbörjas år 2017 med ett negativt ackumulerat kassaflöde på 20 Mkr eftersom referens-

anläggningen har ackumulerat kassaflöde på -20 Mkr år 2017.  
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Figur 12 visar att referensanläggningen, alternativet med el- och värmeproduktion 

och Åbro alternativet ger ett negativt kassaflöde. När gasen uppgraderas återbetalas 

inte investeringen först under slutet av kalkylperioden och kassaflödet är positivt. 

Detta beror bl.a. på att dessa kalkyler påbörjas med ett ackumulerat kassaflöde på 

minus 20 Mkr eftersom detta är referensanläggningens ackumulerade kassaflöde år 

2017 och dessa alternativ drivs som referensanläggningen fram till byggstart år 

2017. 

Om man istället ser till de förändrade kostnader och intäkter som investeringarna 

medför ser kassaflödet annorlunda ut. Kassaflöden för de olika alternativen jämfört 

med referensalternativet visas i Figur 13 nedan. Här redovisas alltså kassaflödet för 

skillnaden i kostnader och intäkter för respektive alternativ jämfört med referensan-

läggningen. Här påbörjas kalkylerna för alternativen uppgradering år 2017 men från 

noll eftersom referensanläggningen i detta fall hela tiden har kassaflöde noll. 

 

Figur 13 Ackumulerat kassaflöde för de olika alternativen, med förändrade kostnader och intäk-

ter i tkr.  

Figuren visar att om endast förändrade kostnader och intäkter tas med i kassaflödet 

återbetalar sig investeringarna betydligt snabbare för samtliga alternativ förutom 

egen kraft- och värmeproduktion som kräver en relativt lång återbetalningstid.  

Avsättningsalternativet då gasen distribueras till Åbro ger en återbetalningstid på 

drygt 5 år medan uppgraderingsalternativen återbetalas på ca 4-5 år. 
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8.6 Känslighetsanalyser 

I de ekonomiska kalkylerna är många parametrar antagna och prisutvecklingen är 

osäker. Vilket pris som kan erhållas för gasen vid försäljning är ännu oklar och kal-

kylerna är känsliga för olika faktorer. Därför har några känslighetsanalyser genom-

förts där olika parametrar varierats. Samtliga känslighetsanalyser har utförts med de 

förändrade kostnaderna/intäkterna jämfört med referensanläggningen. 

I de två första diagrammen nedan har investeringskostnaderna varierats med plus 25 

% respektive minus 25 %. 

 

 

Figur 14 Känslighetsanalys för alternativen jämfört med referensanläggningen med 25 % högre 

investeringar i tkr. 

En 25 % högre investering ger att återbetalningstiderna blir ca 2-3 år längre än i ur-

sprungsalternativen för Åbro och uppgraderingsalternativen.  
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Figur 15 Känslighetsanalys för alternativen jämfört med referensanläggningen med 25 % lägre 

investeringar (tkr) 

En 25 % lägre investeringar ger ca 1,5-2 år kortare återbetalningstid. Kraftvärmeal-

ternativet återbetalar sig inom en 10 årsperiod med 25 % lägre investeringskostna-

der.   

 I Figur 16 nedan har kostnaden för inköp av drav och bryggerijäst fördubblats till 

226 kr/ton. 

 

Figur 16 Känslighetsanalys för alternativen jämfört med referensanläggningen med 100 % högre 

kostnad för inköp av drav och bryggerijäst, dvs 226 kr/ton, i tkr.  
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Ett dubblerat inköpspris för drav ger drygt 2 år längre återbetalningstider för Åbro-

alternativet och ca. 1 år för uppgraderingsalternativen. För alternativet där gasen går 

till kraftvärmeproduktion sker ingen återbetalning inom beräkningsperioden. 

Ett intressant alternativ är distribution av gas till Åbro. Hur väl det faller ut beror till 

stor del på vilket pris man kan få för gasen. Därför har en känslighetsanalys gjort för 

detta alternativ där priset varieras mellan 43 till 83 öre/kWh. Detta visas i Figur 17 

nedan. 

 

Figur 17 Känslighetsanalys för alternativet distribution av gas till Åbro med variation av gas-

pris. Den gröna kurvan visar ursprungspriset 63 öre/kWh i tkr.  

Figuren visar att kalkylen är känslig för prisvariationer. Sänks priset till 43 öre/kWh 

(63 öre/kWh är ursprungsalternativet) tar det 6 år längre tid att återbetala investe-

ringen. Höjs priset till 83 öre/kWh förkortas återbetalningstiden med ca 2 år.  

Ett annat intressant alternativ är uppgradering av gas och försäljning till bussar i 

Vimmerby (9 GWh) och resterande gas vid publika dispensrar i Vimmerby (5,3 

GWh). Känslighetsanalys har gjorts med varierande gaspriser även för detta alterna-

tiv och visas nedan i Figur 18. 
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Figur 18 Känslighetsanalys för alternativet uppgradering av gas och försäljning i Vimmerby, i 

tkr, med variation av gaspriser. Ursprungsalternativet är den gröna kurvan med priserna 10,0 

kr/Nm3 metan för försäljning till bussar och 10,60 kr/Nm3 metan för försäljning vid publika dis-

pensrar.  

Figuren visar att om priserna sänks med 2 kr/Nm
3
 metan så förlängs återbetalnings-

tiden med ca 2 år. Kan däremot 2 kr/Nm
3
 metan högre pris fås ut för gasen blir åter-

betalningstiden drygt 1 år kortare än i ursprungsalternativet. 
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9 Organisation och ägandefrågor 

I följande kapitel följer en diskussion och sammanfattning av några möjliga organi-

sationsformer. Följande frågor kommer belysas. 

 Vilka aktörer och intressenter kan tänkas ingå och hur ska de organisera 

sig? 

 Ansvarsfördelning? 

 Vilka associationsformer är intressanta? 

 Hur ska avtal se ut med substratkunder, mottagare av biogödsel och gas-

kunder? 

 Vem eller vilka ska finansiera optimeringen av anläggningen? 

9.1 Drivkrafter för samverkan 

Biogasproduktionen i Vimmerby bedrivs idag i anslutning till vattenreningen på det 

kommunala reningsverket. Det är vanligt i Sverige att biogasverksamheten drivs av 

kommunala bolag eller som en del av kommunala VA-bolaget. Att bedriva VA-

verksamhet och biogasproduktion i samma kommunala bolag är inte alltid den bästa 

lösningen för den biogasproducerande verksamheten. Ett antal biogasanläggningar 

är helt eller delvis ägda av industrier, lantbrukskooperativ eller privata energibolag. 

I Vimmerby finns det privata aktörer som är intresserade av att biogasproduktionen 

utökas men steget till att faktiskt äga och driva en biogasanläggning kan vara stort. 

Genom samverkan kan kompetens och erfarenhet av biogasproduktion i kommunen 

sammanfogas med erfarenhet av kommersiell verksamhet och produktion hos de 

lokala industrierna. 

För kommuner kan det ibland vara motiverat med kommunal och privat samverkan 

när budgetläget inte medger stora investeringar. Exempel på sådan samverkan för att 

få kostnadstäckning är samfinansiering av stora projekt som byggnation av idrottsa-

renor och simhallar. Det kan tänkas att ett liknande samarbete kan omfatta en utökad 

biogasproduktion. Att utöka biogasproduktionen i Vimmerby kommun är också at-

traktivt för att förbättra kommunens miljöprofil. Med ett stort antal turister som be-

söker kommunen varje år och en växande biogasmarknad i regionen så är det strate-

giskt att även Vimmerby utökar sin biogasproduktion. Att marknadsföra en mil-

jöprofil är fördelaktigt både för Vimmerby kommun och för de lokala industrierna. I 

samarbete med lokala industrier och länstrafiken finns det goda förutsättningar att 

succesivt bygga upp en biogasmarknad i Vimmerby. 

Vid en optimering av biogasanläggningen och en utökad produktion av biogas finns 

det anledning att diskutera organisation och ägandeformer. Hur anläggningen ska 

drivas besvaras ytterst av nuvarande anläggningsägare och möjliga sammarbetspar-

ter. Här följer en genomgång av olika möjligheter. 

Ett viktigt argument till varför biogasverksamheten och VA-verksamheten bör sepa-

reras är självkostnadsprincipen. Denna summeras kort i följande stycke. 
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9.1.1 Självkostnadsprincipen och kommersiell verksamhet 

Verksamhet inom vatten och avlopp regleras i VA-lagen där även möjligheter att ta 

ut en avgift regleras. Det är självkostnadsprincipen som gäller vilket innebär att ing-

en vinst får tas ut från verksamheten. I redovisningen måste det framgå hur kostna-

der som varit gemensamma med annan verksamhet fördelats. Det här är inte alltid så 

tydligt när verksamheter med liknande verksamhet men helt olika intressen bedrivs 

inom samma bolag. I dagsläget bedrivs biogasproduktionen i nära sammarbete med 

Vimmerbys kommunala avloppsreningsverk inom VEMAB. Intäkterna av biogas är 

små eller obefintliga. En utökad biogasproduktion öppnar upp för nya avsättningsal-

ternativ och möjlighet till en kommersiell verksamhet. Att driva biogasverksamhet 

på kommersiella grunder i samma bolag som VA-verksamhet som följer självkost-

nadsprincipen kan bli motstridigt. I vissa avseenden kan det verka hämmande på 

utvecklingen av biogasverksamheten. 

Det kan i vissa avseenden vara svårt att från VA-verksamhetens sida motivera en 

investering för att ta emot nya substrat till anläggningen som inte är kopplade till 

avloppsreningsverksamheten. Att ersätta fossilenergi med förnyelsebar energi för att 

minska klimatpåverkan kan samtidigt för kommunen i stort, vara en viktig drivkraft 

till att utöka biogasverksamheten. 

9.2 Koncern med biogasbolaget som dotterbolag 

Ett dotterbolag till VEMAB bildas som enbart omfattar biogasverksamhet. 

Figur 19 Översikt organisationsschema för koncern. 

All utrustning som kan härledas till biogasproduktion separeras från VEMAB  och 

på så vis också från VA-verksamheten. Biogasverksamheten läggs i ett dotterbolag 

till VEMAB (”Biogas AB” i Figur 19). Samtliga två rötkammare plus anaerobreak-

torn, alla med tillhörande produktionssystem, bör ägas och förvaltas av biogasbola-

get. Vid en utbrytning av rötkammare och tillhörande produktionssystem till dotter-

bolaget så förflyttas egentligen bara en tillgång inom koncernen. Några delar som 

idag sköts gemensamt exempelvis behandling av rejektvatten från avvattning måste 

omfattas av avtal mellan biogasbolaget och VA-verksamheten i VEMAB. Även frå-
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gor om gemensam mark- och väganvändning bör omfattas av avtal. Efter optimering 

tillkommer utrustning och nya processdelar som mottagning av nytt substrat, utökat 

rötrestlager, mekanisk förtjockare och förändrad gashantering. All den nya utökade 

verksamheten och utrustningen som tillkommer efter att optimering av processen 

genomförts, sköts och ägs av biogasbolaget. 

Biogasbolaget är en egen juridisk person och kan ingå egna avtal. Det innebär att 

alla avtal om substrat, biogödsel och gas kan tecknas direkt av biogasbolaget. VE-

MAB är dock majoritetsägare av biogasbolaget och/eller innehar majoritet av rös-

terna. Biogasbolaget är alltså inte helt fristående utan lyder fortfarande under VE-

MAB. I koncernenens redovisning (som då består av VEMAB:s övriga verksamhet 

samt biogasbolaget) ingår alla tillgångar och skulder från båda bolagen medan fod-

ringar mellan bolagen istället kvittas mot varandra. Det blir då en tydligare separe-

rad redovisning av vilka tjänster som handlas mellan bolagen än om verksamheten 

bedrivs inom samma bolag. Samtidigt behåller VEMAB fortfarande ett sammanta-

get helhetsansvar för all energi- och miljöverksamhet i kommunen. På detta sätt för-

lorar inte kommunen de fördelar som det innebär att samla liknande verksamhet 

under ett kommunalt bolag. 

Fler fördelar för biogasverksamheten, kan vara att det är enklare att sätta upp mål 

och strategier för framtiden när verksamheten är mer enhetligt inriktad på biogas. 

Det kan också vara lättare att få extern finansiering av exempelvis optimeringen om 

biogasbolaget ligger i ett tydligare separerat bolag. 

9.3 Systerbolag till Vimmerby Energi och Miljö AB 

Biogasverksamheten kan också samlas i ett systerbolag till VEMAB (se Figur 20). 

Figur 20 Biogasbolag som systerbolag till Vimmerby Energi och Miljö AB 

Denna organisation har flera liknande fördelar som en koncernbildning. Fortfarande 

separeras all biogasverksamhet, även den kommunala rötkammaren, ut från VE-

MAB men läggs nu i ett helt separat bolag. Avtal om hantering av rejektvatten 

måste fortfarande skrivas mellan bolagen. Hur mark och vägar används och förval-

tas måste också omfattas av avtal. Däremot står biogasbolaget inte längre under 

VEMAB:s inflytande utan lyder direkt under stadshuset. Biogasbolagets redovis-

ning och VEMAB:s redovisning är helt skilda.  
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Biogasverksamheten ligger nu organisatoriskt direkt under stadshuset på samma 

nivå som en rad andra verksamheter inom kommunen. En nackdel med detta kan 

vara att energiverksamheten inte längre drivs under samma tak i kommunen utan 

sprids. De som i denna organisation utövar inflytande över biogasbolaget är inte 

nödvändigtvis experter på biogas eller energi vilket är en svaghet. 

9.4 Privat biogasbolag och samverkan 

En utökad biogasproduktion måste inte ske under kommunens inflytande. Det fram-

hålls samtidigt att detta alternativ anses som det minst fördelaktiga för att utöka bio-

gasverksamheten i Vimmerby. Det finns inte något som tyder på att flera konkurre-

rande biogasproducenter inom ett så begränsat område är gynnsamt i nuläget. Kon-

kurens om substrat ökar och dessutom förlorar båda biogasproducenterna stordrifts-

fördelar. I några lantbruksbaserade biogasprojekt har flera täta anläggningar på 

gårdsnivå ansetts gynnsamt. Detta kräver dock en väl fungerande och omfattande 

samverkan. En framgångsfaktor för att lyckas med lantbruksbaserad biogas är av 

erfarenhet, ett gott sammarbete med kommunen. 

 

Figur 21 Utökad biogasproduktion drivs som ett separat privat biogasbolag. 

I Figur 21 beskrivs organisationen när biogasproduktionen sker på en separat anlägg-

ning som ägs av en lokal industri eller lantbrukare från kommunen. Biogasprodukt-

ionen fortsätter som idag på det kommunala reningsverket utan att utöka sin pro-

duktion. Här har VEMAB inget inflytande alls över det privata biogasbolaget men 

tar heller ingen risk genom att investera i en utökad biogasproduktion. Den överka-

pacitet som har identifierats på VEMAB kommer inte att utnyttjas utan den privata 

aktören måste bygga en helt ny biogasanläggning. Det som ligger nära till hand i 

detta alternativ är att Åbro bygger en egen rötkammare med tillhörande produkt-

ionssystem. Det finns också en möjlighet att lantbrukarna i framtiden får upp ett 

intresse för att bygga lantbruksbaserad biogasanläggning. 

Som tidigare nämnts finns det flera nackdelar med detta alternativ. Förutom de som 

redan nämnts om ökad konkurrens om substrat och förlorade stordriftfördelar så 

identifieras ytterliger en nackdel. Den expertis som finns på biogasanläggningen 

idag kommer inte att finnas tillgänglig för att expandera produktionen och driftsätta 

en ny biogasanläggning. Dessutom försvåras uppbyggnaden av en marknad för for-

donsgas från biogas när det inte finns någon samverkan mellan en privat biogasaktör 

och kommunen. 
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Om det å andra sidan finns ett stort förtroende och en god samverkan mellan den 

privata och den kommunala biogasverksamheten finns det fördelar att hämta. Ex-

empel på några fördelar är: 

 Genom samägande kan aktörerna dela på ekonomiska risker och investe-

ringskostnader. 

 Privata leverantörer av substrat har incitament att leverera substraten till an-

läggningen som de själva helt/delvis äger. 

 Privata företag har en helt annan erfarenhet av att bedriva kommersiell 

verksamhet. 

 Kommunen har expertis om biogasproduktion. 

 

Om samverkan är målet så bör ingående aktörer först gå igenom sina egna incita-

ment för att samverka och egna mål med samverkan. 

9.5 Avtal mellan aktörer i biogaskedjan 

I hela biogaskedjan finns flera avtal som bör upprättas för att reglera exempelvis 

affärsuppgörelser och affärssamarbeten. Den kanske viktigaste funktionen med ett 

avtal är att det minskar risken för framtida problem genom att reglera vad som hän-

der vid en framtida oenighet. Lagar och förordningar täcker en del situationer men 

långt ifrån alla som kan uppkomma mellan de olika affärssamarbetena längst hela 

biogaskedjan. För en biogasanläggning är substratleveranserna, avsättningen för 

gasen och avsättningen för rötrest avgörande förutsättningar för en fungerande verk-

samhet. 

I viss mån är behovet av att sluta avtal helt beroende av de specifika förhållandena 

och aktörerna i ett biogasprojekt. Några områden som ofta kan vara viktiga att göra 

särskilda avtal kring är:  

 Gemensamt drivna/ägda företag (kompanjonavtal). 

 Energileveranser av både el och värme till en biogasanläggning. 

 Inköp av anläggningen och andra anläggningsdelar. 

 Säljarens ansvar särskilt vad gäller anläggningen. 

 Funktionsgarantier för anläggningen och anläggningsdelar. 

 Substratleveranser till anläggningen. 

 Externa lager för biogödsel (sattelitlager). 

 Avsättning för biogödsel, certifieringskrav. 

 Avsättning för producerad rågas. 

 Uppgraderingen av rågas 

 Gasnätet 

 Avsättning för producerad uppgraderad gas. 
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Alla avtal bör formuleras klart och entydigt och så detaljerat som möjligt för att inga 

tveksamheter ska uppstå. Alla avtal bör minst reglera avtalstid, uppsägning och vad 

som händer vid en eventuell tvist (Sveriges kommuner och landsting, 2005).  

9.5.1 Substratleveranser 

I takt med att allt fler biogasanläggningar tas i drift så ökar konkurrensen om sub-

strat. Särskilt eftertraktat är substrat med högt metangasutbyte och litet behov av 

förbehandling som till exempel slakteriavfall, matrester men i viss mån också orga-

niskt hushållsavfall med låg felsorteringsgrad. Även gödsel och vall blir allt mer 

konkurrenssatt i takt med att lantbruksbaserade anläggningarna ökar. Från 2006 till 

2010 har samrötningsanläggningarna i Sverige ökat från 14 till 18 stycken och 

gårdsbaserade biogasanläggningar har ökat från 3 till 14 stycken (Energimyndighet-

en, 2006 & 2010).  

Det är önskvärt men ofta svårt att sluta avtal om substratleveranser som sträcker sig 

lika långt som anläggningens avbetalningstid. Avståndet till närmsta andra biogas-

anläggning är därför starkt sammankopplat med risken att förlora viktiga substratle-

veranser till den egna anläggningen. Idag får biogasanläggningarna fortfarande be-

talt för att behandla vissa substrat. I ett allt mer konkurrenssatt läge måste biogasan-

läggningarna räkna med att priserna på substrat stiger. En ständigt förändrad pris-

nivå på substrat kan öka svårigheterna att skriva långa kontrakt. 

9.5.2 Biogödsel och rötrest 

Flera lantbrukare har positiva erfarenheter av biogödsel. I många fall har biogödsel 

bättre egenskaper än flytgödsel när det gäller lukt och spridbarhet (Avfall Sverige, 

2011). Genom att certifiera biogödseln enligt SPCR 120 så får lantbrukarna en ga-

ranti på att biogödseln håller en viss kvalitet. Detta ökar avsättningsmöjligheterna 

för biogödseln. 

Lantbrukaren bör skriva ett avtal med biogasanläggningen som levererar biogödseln 

för att säkerställa vilka mängder biogödsel som går att räkna med till växtodlingen. 

Detta är viktigt eftersom efterfrågan på biogödsel i många fall är större än tillgången 

under våren. Utan avtal riskerar lantbrukaren att bli utan biogödsel. Både mängd 

biogödsel och tidpunkt för när biogödseln ska tas emot bör specificeras. Vanliga 

avtalstider är mellan tre till fem år. I vissa fall kan lantbrukare som tecknar avtal för 

mottagning av biogödsel få investeringsstöd för att bygga lagringstankar. (JTI m.f. 

2011) 

I Vimmerby finns de ett stort antal lantbrukare med egen stallgödsel. Det är därför 

viktigt för biogasanläggningen att tidigt kontakta lantbrukare och säkerställa avsätt-

ningen för sin biogödsel. Vem som ska stå för biogödsellager är en förhandlings-

fråga. Om lantbrukaren själv ska finansiera biogödsellager måste anläggningen 

räkna med en högre kostnad för omhändertagande av substratet. Kan istället kom-

munen finansiera gödsellager så finns möjlighet att lantbrukaren tar emot gödseln 

utan avgift. 
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9.5.3 Försäljning av gas 

Vanligtvis tecknas avtal för gasleveranser på 85 – 90 % av beräknad produktionska-

pacitet för att ha en viss säkerhetsmarginal. I vissa fall kan det vara svårt att upp-

skatta efterfrågan på och produktion av gas, varför avtalet bör specificeras vilken 

mängd gas som ska levereras. Ska gasen säljas på offentlig marknad till lokal buss-

trafik till exempel, bör avtalet förutom mängd biogas som ska levereras även speci-

ficera hur en tillfällig brist på biogas kan ersättas. Det finns exempel där köparen 

och säljaren av uppgraderad biogas har blivit oeniga när naturgas (LNG) levererats 

som ersättning för uteblivna biogasleveranser (Örebro kommun, 2011). Genom ett 

förtydligande av hur mycket biogas som får ersättas med LNG samt under hur lång 

tid LNG får ersätta biogas, kan sådana oenigheter undvikas.  

När kommunen eller annan offentlig verksamhet är slutkund är det viktigt att upp-

handlingen av gas har skett i enlighet med LOU (Konkurrensverket, 2009). Ska ex-

empelvis biogasen användas som drivmedel till kommunal kollektivtrafik så måste 

ett upphandlingsförfarande genomföras innan ett giltigt avtal kan tecknas. 

9.6 Systemgränser och fördelning av investeringskostnader för 
optimering och avsättning 

Genom optimering av biogasproduktionen får VEMAB möjlighet att ta in fler sub-

strat och producera mer biogas. Genom att separera en ren linje så kan mängden 

biogödsel (som alltså är fri från kommunalt avloppsslam) ökas. All eventuell vinst i 

detta system tillfaller VEMAB varför det i alla föregående beräkningar ansetts na-

turligt att VEMAB står för alla investeringskostnader. Då även Åbro gynnas av en 

utökad biogasproduktion så finns det också argument för att Åbro kan delfinansiera 

en utökad produktion.  

Vilket försäljningspris som rågas eller fordonsgas kommer att ha är i slutänden en 

förhandlingsfråga. Det påverkas till viss del av hur stor investeringskostnaden är och 

hur den fördelas. Försäljningspriset på rågas påverkas också till viss del också av 

vilka kostnader som VEMAB har för att behandla de nya substraten. En och samma 

juridiska person kan vara både substratleverantör och slutkund av biogasen. Kunden 

måste då avväga värdet av ett högt pris på levererat substrat om det får som effekt 

att priset på biogasen ökar. I slutändan är detta en förhandlingsfråga mellan konsu-

ment och producent. 

9.6.1 Produktion av intern kraftvärme 

Väljer VEMAB att producera kraftvärme för att i första hand täcka sin interna ener-

gianvändning och i andra hand sälja eventuellt överskott, så är det naturligt att VE-

MAB själva står för samtliga investeringskostnader. Incitamenten för Åbro att leve-

rera substrat till biogasanläggningen minskar avsevärt i detta avsättningsalternativ. 

Det kan då hända att en utökad biogasproduktion inte längre blir möjlig eller endast 

i begränsad utsträckning kan genomföras. 
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9.6.2 Försäljning av rågas till Åbro 

I det här avsättningsalternativet omfattar biogassystemet förutom rötkammare och 

tillhörande produktionssystem, även en tork och svavelrening för biogasen, en rå-

gasledning till. I tidigare kalkyler har alla dessa delar inkluderats inom systemgrän-

serna för biogasanläggningen. En framtida LNG-anläggning, som back-up, skulle 

kunna ingå som en del i biogassystemet vilket dock skulle medföra ett högre gas-

pris. Delat ägande och investeringsansvar kan diskuteras och argumenteras för i det 

här avsättningsalternativet då all gas går till en slutkund. Det pris som Åbro då beta-

lar för rågasen skulle påverkas av hur investeringskostnaderna fördelas. Ytterligare 

en parameter är att Åbro förväntas leverera en stor del av det nya substratet som 

krävs för att utöka biogasproduktionen. Priset som VEMAB kan betala för att be-

handla detta substrat påverkas också av vilka investeringskostnader som VEMAB 

måste bära och slutpriset på biogasen. Den stora fördelen i för VEMB i det här av-

sättningsalternativet är att investeringskostanden är förhållandevis låg och avsätt-

ningen av all producerad biogas är säkrad.  

Generellt bör varje aktör ägna sig åt verksamhet inom sitt eget kompetensområde. 

Utifrån detta går det att argumentera för att biogasanläggningen ska sköta driften av 

alla tekniska system fram till leveranspunkt av rågas till Åbro. Var leverenspunkten 

(systemgränsen) skall anses vara och om ”backup”-systemet ska inkluderas i bio-

gasanläggningens ansvar måste klargöras av de båda ingående parterna. Både VE-

MAB och Åbro har mycket att vinna på samarbete i kring detta.  

9.6.3 Biogas som fordonsgas 

I detta alternativ kommer biogasverksamheten att bli betydligt mer omfattande än 

dagens system. Här kommer även en uppgraderingsanläggning, tankstation och dis-

tributionssystem att ingå i biogasverksamheten. I alla tidigare kalkyler har biogasan-

läggningen antagits stå för investeringskostnaderna och ägande av hela detta system. 

För att kunna få en tydligare bild av hur fordonsgasmarknaden kommer att utvecklas 

i Vimmerby måste fortsatta diskussioner med KLT, Vimmerby kommun och andra 

potentiella intressenter ske. Diskussioner med KLT och Hultsfred kommun bör 

också föras då det av logistiska skäl kan vara klokare att ha en gemenensam gas-

bussdepå och inte en i varje kommun. Möjligen kan också fordonsgas i framtiden 

säljas till ett externt gasbolag som står för transporter och vidare leverans till mack. 

Även intresset att äga tankstationer för biogas kan förändras och därmed leverans-

punkten för fordonsgas förändras. Därför framhålls det att investeringskostnaderna 

för detta system kan behöva omvärderas beroende på hur fordonsgasmarknaden ut-

vecklas.  

Även här bör det beaktas att Åbros incitament att leverera substrat till biogasanlägg-

ningen minskar. Detta eftersom ingen rågas finns tillgänglig för att Åbro skall kunna 

ersätta sin eldningsolja med biogas. 
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