
Sundet Biogas
Växjö 
Biogas för fordon

Fallstudie biogas
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Genom att låta biogas ersätta diesel och bensin som fordonsbränsle 
kommer ut släppen av CO2 att bli betydligt lägre. Eftersom biogasens 
metan används för att producera grön el, värme och fordonsbränsle 
och man undviker att den släpps ut som en växthusgas blir klimateffek-
ten mycket stor.  Sydöstra Sverige är redan en föregångare  när det gäl-
ler grön teknik för värme och el. Genom att använda biogasen för att 
producera biometan blir det möjligt att minska utsläppen i transport-
sektorn, som är en källa till stora utsläpp.
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Idén
Sundets biogasanläggning ligger vid Växjös avloppsreningsverk, 
precis intill de båda sjöarna Norra Bergundasjön och Södra Ber-
gundasjön. Anläggningen behandlar avloppsvatten från Växjö och 
omgivande tätorter.

Substrat 
Anläggningen är ett avloppsreningsverk med samrötning av ex-
ternt substrat. Substratet består av 39 500 ton avloppsslam internt 
från anläggningen och 3930 ton externt avloppsslam per år. Dess-
utom tillkommer varje år cirka 3016 ton förbehandlat matavfall 
och 860 ton fett från fettavskiljare.

Teknik  
Anläggningen består av 2 reaktorer på vartdera 1700 m3. Båda re-
aktorerna har en  hydraulisk retentionstid på 10 dagar och arbetar 
vid mesofil temperatur på 37 grader. Reaktorerna ingår i en våt 
process, med kontinuerligt flöde och fullständig omblandning. 
Det interna avloppsslammets torrsubstanshalt är cirka 6,5 % och 
glödförlusten (Volatile Solids) är cirka 78  %. Matavfallets torr-
substanshalt är cirka12 % och glödförlusten 92 %.  Fettslammets 
torrsubstanshalt är 5 % och glödförlust 97 %.

Allt substrat förbehandlas med pastörisering 1 timme vid 70 gra-
der. Till förbehandling av substratet finns förtjockare, sönderdelare 
och pastörisering.

Bränslet skruvmatas via en omrörare in i pannan. För att täcka top-
par och säkerställa miljövänlig drift vid låglast (minska partikel-
utsläpp) finns det även en bufferttank med en lagringskapacitet 
på 15 000 liter i systemet.

Produktionen av biogas är cirka 3450 m3/dygn med en metanhalt 
på 60–65 %.  Av biogasen används i nuläget 90 % till att producera 
el och värme med kraftvärme och 10 % uppgraderas till biometan 
och används som fordonsdrivmedel. Den första kraftvärmeenhe-
ten har en installerad effekt på 330 kW el och 400 kW värme. Den 
andra kraftvärmeenheten har en installerad effekt på 230 kW  el 
och 300 kW värme.

Biogasen uppgraderas med PSA-teknik och lagras vid 200 bar vid 
tankstället. På sommaren används bara  en mindre del av värmen 
från biogaspannan till varmvattenberedning och en del av gasen 
facklas av.

Tekniska specifikationer 
Producerad grön el ..........................................................2 036 500 kWh/år
Producerad värme ...........................................................2 298 000 kWh/år
Egen energiförbrukning ............................................... 1 472 300 kWh/år
Rötkammarvolym   .....................................................................2 x 1700 m3
Biogasproduktion ......................................................3450 m3 rågas/dygn
CH4-halt ................................................................................................60–65 %

Finansiering 
Projektet fick ekonomiskt stöd från Klimatinvesteringsprogram-
met på 3,5 miljoner kronor.
Finansiering
Total kostnad....................................................................21 miljoner kronor
Stöd ...................................................................................3,5 miljoner kronor

Ökad kapacitet
Biogasanläggningens kapacitet för uppgradering ska utökas. Den 
byggs nu ut för att öka kapaciteten från 50 000 Nm3 till 
1 500 000 Nm3. Målet är att kunna producera tillräckligt med bio-
metan för att stadens bussar ska kunna köra på lokalproducerat 
drivmedel. Investeringskostnaden uppskattas till 21 miljoner kro-
nor varav ekonomiskt stöd på 3,5 miljoner kronor har beviljats.

Gasuppgraderingen dimensioneras till att hantera 350 Nm3 per 
timme i första steget av utbyggnaden. Insamling av hushållsavfall 
har nyligen påbörjats så att mängden producerad biogas ska kun-
na öka. Gasen kommer att transporteras från biogasanläggningen 
vid Sundet till ett tankställe  i centrala Växjö, där man även kommer 
att kunna tanka privata bilar. För att hantera det har man lagt ner 
en 3,5 km lång rörledning. 

De två rötkamrarna vid Sundet med vartdera volymen 1700 m3

Nuvarande tankställe för biometan intill biogasanläggningen vid Sundet


