
Långhult Biogas 
Habo 
Biogas från gödsel och godisrester 

Fallstudie biogas
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De båda lantbukarna kommer tillsammans att kunna leverera biogas, 
el, ekologiska grönsaker och nötkött. Tack vare biogasanläggningen 
kan man undvika utsläpp av växthusgasen metan och i stället använda 
den för att producera grön el och värme till växthuset. Med produktio-
nen av ekologiska tomater och andra växter får man dubbel effekt för 
klimatet. Växterna tar lättare upp näringsämnen från rötresten och bio-
gasprocessen minskar lukten. Rötresten sprids ut på åkerjorden som 
omger biogasanläggningen. Den gröna el som produceras är miljövän-
lig och i linje med 20-20-20-målen.
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Idén
En kall vinter med stora snömängder orsakade allvarliga skador på  
växthuset på Marcus Söderlinds lantbruk. Tyngden från snön fick 
konstruktionen att kollapsa och ett beslut om ett nytt växthus 
måste tas snabbt. När man diskuterade återuppbyggnaden av 
växthuset blev uppvärmningen snart en viktig fråga. 

Först tog Marcus kontakt med sin granne Dan Waldemarsson för 
att diskutera möjligheten att köpa träflis till uppvärmningen från 
honom. Snart började de diskutera möjligheten att producera bio-
gas för elproduktion och använda överskottsvärmen som hu-
vudsaklig värmekälla för växthuset. Efter att ha undersökt det vi-
dare kom de fram till att det var ekonomiskt genomförbart. De 
gjorde en omfattande research och etablerade kontakter med le-
verantörer och konsulter som hjälpte dem med förstudien.

När de såg sig om efter alternativa substrat till produktionen av  
biogas upptäckte de att en lokal godistillverkare måste kasta godis 
som blivit missfärgat, misslyckat eller felaktigt på andra sätt och 
fick betala ganska mycket för det. Resterna från godistillverknin-
gen visade sig ge en rejäl ökning av biogasproduktionen, tack vare 
den höga sockerhalten. 

Den enda nackdelen med att använda godis som substrat var att 
biogasanläggningen nu måste klassificeras som miljöfarlig verk-
samhet. Det är lite märkligt med tanke på att den enda skillnaden 
mellan det godis vi äter och det som ska användas i rötkamrarna är 
att det kan ha annorlunda färg eller form. Utöver gödsel från nöt-
köttsproduktionen och godis leverar lantbrukare i närheten sin 
gödsel till biogasanläggningen.

Tidtabell för genomförande 
Projektidé ............................................................................vinter 2009/2010
Projektplanering ...............................................................vinter 2009/2010 
Genomförande av projektet ................................................ oktober 2010 
Igångkörning ...................................................................................... juli 2011

Substrat 
Till biogasanläggningen levereras cirka 250 ton substrat från en 
godistillverkare i närheten. En del av substratet lagras lokalt på 
gården. Godis blandas med gårdens gödsel och matas in i rötkam-
maren. Lantbruket producerar cirka 250 nötdjur till slakt varje år.

Teknik  
Biogasanläggningen har för närvarande en panna för värme-
produktion och en gasmotor för elproduk tion. 

Tekniska specifikationer 
Producerad grön el .............................................................400 000 kWh/år 
Producerad värme ...............................................................600 000 kWh/år
Rötkammarvolym ............................................................................... 500 m3
Biogasproduktion ..................................................... 1000 m3 rågas/dygn 
CH4-halt .................................................................................................50–60 %
Lagerbyggnad för bränsle.................................................................550 m3

Finansiering 
Biogasanläggningen fick stöd från Landsbygdsprogrammet som 
täckte 30  % av investeringskostnaderna på 5 miljoner kronor 
(1,6 miljoner kronor i stöd). Dessutom har Marcus Söderlind har 
fått 600 000 kronor i  stöd till värmekulvert och växthus.

Finansiering 
Total kostnad, biogasanläggning .......................... 5  miljoner kronor 
Stöd .............................................................................................................. 30 %

Värme – till ekologiska tomater 
Värmen förs till växthuset i en kort värmekulvert. Det korta avstån-
det gör att förlusterna blir ytterst små. I växthuset  odlas ekologis-
ka tomater och för att förhindra skador av sena växtsjukdomar 
som mjöldagg  tillförs värme även på sommaren. Det är givetvis en 
fördel eftersom biogasproduktionen är ungefär lika stor året runt. 
Tack vare värmen från biogasanläggningen kan gården leverera 
grönsaker åtta månader om året. Grönsakerna är dessutom helt 
och hållet ekologiska. 

Biogasanläggningen
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