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Förord

Föreliggande utredning belyser de hanterings- och processtekniska samt
företagsekonomiska konsekvenserna av att i förhållandevis stor skala
utvinna biogas ur vallgrödor. En liknande utredning gjordes 1987-88 av JTI
och Vattenfall (JTI-rapport 97 "Biogas ur energigrödor - System och kost-
nader för storskalig framställning och användning av biogas"/VattenfalI
rapport U(S) 1988/22). Ett av skälen till att en förnyad utredning nu
genomförts är att frågan aktualiserats i samband med jordbrukets pågående
omställningsprocess och behovet av att finna alternativ åkermarksanvänd-
ning.

Utredningen har föregåtts av en förstudie som belyst odlingseffekterna vid
produktion av vallbiomassa för biogasutvinning på gårdar eller i områden
där ingen eller mycket liten djurhållning förekommer. Förstudien är publi-
cerad i JTI-rapport "Energigrödor för biogas - Effekter på odlingssystem".

Projektet har finansierats av Stiftelsen lantbruksforskning och utförts i sam-
verkan mellan JTI och Vattenfall Energisystem AB. På initiativ från LRF
bildades under 1991 en referensgrupp för biogas i vilken projektets upp-
läggning samt olika tekniska och ekonomiska frågeställningar fortlöpande
har diskuterats. I referensgruppen ingår Ove Fellin (Växtkraft), Kurt
Hansson (Jsätra), Lars Brolin (Vattenfall), Lennart Thyselius (JTI), Sören
Pettersson (Länsstyrelsen Västmanland), Sten-Åke Karlsson (Bro), Arne
Stenberg (Mjölby), Per Aidén (Sätrabrunn) och Sören Persson (LRF).

Ansvarig för projektets uppläggning och genomförande har varit Lennart
Thyselius, JTI. Vattenfall Energisystem AB har under ledning av Lars
Brolin ansvarat för beräkningar av investeringsbehov och kostnader för
biogasanläggningar med olika processtekniskt utförande. Huvuddelen av
arbetet har genomförts av Magnus Dalemo i samverkan med Mats
Edström, JTI. Kurt Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har
medverkat i samband med utformning av det kalkylprogram som använts.

Rapporten har till stora delar skrivits av Magnus Dalemo. Mats Edström,
Lennart Thyselius och Lars Brolin har medverkat med vissa avsnitt.

Till Waldemar Johansson, Lennart Mattsson och Bengt Wallgren samt till
LRF:s referensgrupp för biogas riktas ett varmt tack för värdefull med-
verkan.

Ultuna, Uppsala i januari 1993

Björn Sundeli
Chef för Jordbrukstekniska institutet



Sammanfattning

I rapporten görs en genomgång av kostnader för biogasframställning ur
energigrödor. Fem olika processtekniker i storlekarna 0,25 - 8 MW stu-
deras. Odlingen av biogasgrödor görs i tre regioner i Sverige. I kalkylen
värderas också de positiva odlingseffekter som erhålls då spannmålsdomi-
nerade växtföljder bryts med biogasgrödor.

En förstudie ligger till grund för beräkningarna av odlingskostnaderna. Den
har valt ut fyra olika växtföljder med biogasgrödor. Två i södra Sverige
med biogas från vall och betblast, en i Mellansverige med bara vall och en
i norra Sverige med vall och korn. Med enbart vall i Mellansverige erhålls
en odlingskostnad på 31 öre/kg ts, med en markersättning på 800 kr/ha.

Förstudien behandlar också de positiva effekterna av att få in vall i en
spannmålsdominerad växtföljd. De faktorer som är beaktade är förbättrad
struktur i marken vilket ger ökad skörd och minskad drivmedelsförbrukning
vid jordbearbetning, positiva växtföljdseffekter i form av ökad skörd bero-
ende på god förfrukt och minskat behov av bekämpningsmedel. Dessa
odlingseffekter som huvudsakligen erhålles i spannmålsgrödorna har räk-
nats som en intäkt i vallodlingen och är ca 8,5 öre/kg ts.

Jämförelse har gjorts med att skörda vallen med två olika skördesystem
hack och press. Kostnaden blir likvärdig, men skörd med hack är inte lika
väderberoende, medan skörd med press är mer flexibeit med större möjlig-
heter att sprida ut ensilagelagren. Vid undersökning av lagring framkom att
det i de flesta fall är billigast att lagra materialet vid anläggningen. Kost-
naden för skörd och transport är lägst för en anläggning på 1 MW (450 ha)
och är då ca 27 öre/kg ts.

Utav de fyra undersökta anläggningsstorlekarna erhålls den billigaste bio-
gasen från en anläggning på 4 MW. Biogasen kan då produceras till en
kostnad av 35 öre/kWh. Materialkostnaden uppgår till 26 öre/kWh och
kostnaden för biogasanläggningen till 17 öre/kWh. Restprodukten från en
sådan anläggning kan värderas till 5 öre/kWh och odlingseffekterna till 3
öre/kWh.

Vid rötning av material med höga salthalter finns risk att de anaeroba
mikroorganismerna inhiberas om processvätska återförs. Antingen tillsätts
istället färskvatten med resultatet av stora vätskemängder som skall lagras
och spridas. Alternativet är att utnyttja en omvänd osmosanläggning som
kan rena vätskan från salterna. Det medför en ökad investeringskostnad för
anläggningen samtidigt som lagring och spridning av rötresl blir billigare.

Restprodukten separeras i en fast och en flytande fas. Den fasta fasen
lagras i ensilagelagren medan man måste investera i behållare för den
flytande fasen. Den fasta fasen har ett värde på 100-130 kr/ton och den
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flytande mellan 20 och 50 kr/ton beroende på hur mycket färskvatten som
måste tillsättas i processen.

En sänkning av handelsgödselpriserna skulle öka totalkostnaden för bio-
gasen genom att det sänker värdet på restprodukten. En ökning av odlings-
kostnaderna med 100 kr/ha ökar biogaskostnaden med 0,5 öre/kWh. Vid
ett eventuellt EG-medlemsskap kan man få ett arealbidrag på upp till
1 800 kr/ha samtidigt skulle dock priserna på handelsgödsel sjunka betyd-
ligt.

Beräkningarna är gjorda i en kalkylmodell som är generell och utförd med
vissa specifika indata. Det bör observeras att ingen kostnad för rening,
komprimering eller transport av gasen är inkluderad i kalkylen. Gaskost-
naden är alltså beräknad producerad fritt vid anläggningen.

Bakgrund och syfte

Sveriges jordbruk, i likhet med jordbruket inom EG, befinner sig i en kraf-
tig omställningsprocess med syfte att begränsa överskottsproduktionen av
spannmål och andra livsmedelsråvaror. En central frågeställning för
Sveriges del har varit att finna ekonomiskt intressanta alternativ för den
jordbruksmark som behöver tas bort från livsmedelsproduktionen. Valet av
alternativ produktion avgörs till stor del av möjligheten att finna marknader
för produkterna och då främst som råvara för energi- eller industrisektorn.
Allt större hänsyn måste emellertid tas till miljö- och resursfrågor, behovet
av att ha ett långsiktigt fungerande jordbruk samt ytterst hur vi vill att det
svenska jordbrukslandskapet skall utformas.

Möj";gheterna att utvinna biogas ur växtmaterial studerades i Sverige i
början av 1980-talet inom ramen för ett stort projekt vid SLU kallat "Agro-
bioenergi". I laboratorieskala genomfördes då undersökningar med syfte att
studera hur mycket gas som kunde produceras ur olika växtmaterial och
hur snabbt detta kunde göras. Vidare studerades i laboratorieskala olika
processalternativ.

Baserat på ovanstående försök och viss erfarenhet från utlandet genomför-
des 1987-88 en teknisk och ekonomisk utredning rörande storskalig fram-
ställning av biogas ur energigrödor. Med de förhållanden som då rådde
inom jordbruket med subventionerad produktion och ett högt krav på
markersättning kunde inte oiogasenergin prismässigt konkurrera vare sig
med fossila eller alternativa energikällor.

Under de senaste åren har den pågående omställningsprocessen inom
svenskt jordbruk samt diskussionerna om ett eventuellt inträde i en
Europaunion på nytt aktualiserat biogasalternativet. De förändringar som



skett vad beträffar bland annat markersättning samt ett större intresse för
miljövänliga energislag och resurssnåla och miljövänliga produktionssystem
har skapat gynnsammare förutsättningar för detta alternativ än vad som var
fallet för fem år sedan.

Innan denna utredning påbörjades genomfördes en förundersökning med
syfte att belysa de kort- och långsiktiga odlingseffekterna som kunde
erhållas i växtföljder innehållande ett- eller fleråriga biogasgrödor. Resul-
taten av denna studie är sammanfattade i JTI-rapport 97 "Energigrödor för
biogas - Effekter på odlingssystem". De framkomna resultaten har sedan
utnyttjats i det nu genomförda arbetet.

Syftet med projektet har varit att på nytt belysa de företagsekonomiska och
processtekniska förutsättningarna för storskal ig biogasproduktion. Eftersom
de samhällsekonomiska konsekvenserna samtidigt belysts av institutionen
för ekonomi vid SLU (Silvander, 1992) är det möjligt att få en allsidig eko-
nomisk bild av detta alternativ och därmed ge ett underlag för eventuell
fortsatt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Ett delmål i projektet har varit att utveckla ett kalkylprogram som nu
använts för att beräkna biogasens framställningskostnad. Programmet kan
successivt förbättras efterhand som nya resultat och erfarenheter av rötning
av växtmaterial framkommer. Det kan också utvidgas till att gälla rötning
av organiskt avfall och samrötning mellan avfall och växtmaterial.

Utveckling av beräkningsmodell

Beräkningsmodellen är gjord i kalkylprogrammet Lotus 123 för Windows.
Kalkylprogram har fördelen av att vara relativt enkla att jobba med. Det är
dessutom enkelt att se vilka matematiska funktioner som ligger bakom de
framtagna resultaten.

Förebilden till modellen är hämtad från ett amerikanskt program som
beräknar kostnaderna för framställning av biogas ur sorghum, woodgrass
och napiergrass (Legrand och Todd, 1991). I denna modell finns beräk-
ningar av växthuseffekt, gasrening och energibalansen medan odlingsdelen
är mer begränsad.

Genom att förändra indata till en sådan här modell kan man lätt kontrol-
lera modellens känslighet, dvs. vilka indata som har stor betydelse för resul-
tatet. Det innebär också att indata kan anpassas till olika kalkylförutsätt-
ningar. När man använder extrema värden måste man vara försiktig efter-
som man då kan få oönskade reaktioner.

I en modell av den här storleken är det komplicerat om man vill förändra
uppbyggnaden av modellen, hur olika faktorer beräknas och optimeras
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eftersom de ofta på verkar varandra i ett helt system. Det är riskabelt att
ändra en enskild beräkning utan att veta hur hela modellen är uppbyggd.

Kalkylarket är uppdelat i olika delar, se bild 1.

Indata

Odling

Resultat

Skörd, transport och
lagring

Processchema

Rötningsdata

Värmeförluster

Energiförbrukning

Kostnader

—

Totalkost-
nader

Sockerbetsblast

Korn

Ensilagetransport

Rötrest

Bild 1. Kalkylarkets uppdelning I olika beräkningsmoduler.
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I-ängst upp till höger kommer ett område med val av odlingsområde och de
viktigaste indata. Bredvid denna sektion finns resultatområdet där material-
och biogasmängder samt kostnader redovisas. Under detta område ligger
beräkningarna för odling, skörd och transport. Till höger finns sedan röt-
ningsanläggningen beskriven i form av en schematisk massbalans och där-
under indata till denna. Endast totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess
finns komplett redovisad. Under rötningsdelen görs effekt och energiför-
brukningsstudier. Längst bort till vänster på kalkylarket finns kostnaJs-
modulen där alla kostnader samlas och summeras för att sedan presenteras
i den tidigare nämnda resultatuppställningen.

Råvaruframställning

Beräkningarna av kapacitetsbehov och kostnader för biogasframställning är
genomförda för spannmålsdominerade områden. Eftersom så olika förut-
sättningar råder i olika delar av Sverige vad det gäller markkostnader, växt-
följder och skördad mängd, delas landet upp i tre odlingsområden. I dessa
odlingsområden, Sydsverige, Mellansverige och norra Sverige, har vi därför
valt olika växtföljder med en eller flera grödor som går till biogas, i södra
Sverige finns två olika växtföljder att välja mellan, se tabell 1 och 2.

Tabell 1. De energigrödor med växtnäringsinnehåll, som används vid beräknings-
modellen, i de olika regionerna i Sverige.

Gröda

Vall, 1-2 år
Södra

Betblast
Södra

Vall, 3 år
Mellan

Vall , 3 år
Norra

Korn m insådd
Norra

Skörd
kg ts/år

7 700

5 400

7 700

5 800

3 600

Kväve
% av ts

3,14

2,25

3,08

2,87

1,73

Fosfor
% av ts

0,35

0,25

0,35

0,35

0,31
i

Kalium
% av ts

2,90

3,00

2.86

2,74

0,71

Vallen består av en blandning av baljväxter och gräs. Som baljväxt kan man
välja rödklöver eller lusern. Lusern behöver enbart kvävegödslas det första
året eftersom den är kvävefixerande. Odlingsgränsen går i höjd med Dal-
älven då lusern är frostkänslig.
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I södra Sverige väljer vi mellan alt använda en ettårig eller tvåårig röd-
klövervall. Baljväxtandclcn första året har antagits vara 80 9fc, och minskar
sedan i den tvaäriga vallon till 75 %. I vallen i Mellansverige ar baljväxt-
andelen 75 c/c första året, för att år två och tre minska till 70 respektive
60 %. Här väljer vi att blanda lusern och rödklöver i lika stora delar.
Vallen i norra Sverige består av 40 % baljväxter vilket innebär rödklöver
och denna andel minskar tredje året till 20 %. Växtnäringsinnehållet i vall-
grödorna är medelvärden för de år vallen ligger.

Skörden av sockerbetor sker under ett par månader pa hösten. Generellt
skördas sockerbetorna med låg hektarawerkning. Tillsammans med ibland
mycket dåliga markförhållanden, kan detta försvåra uppsamlandet och
användningen av sockerbetsblasten. Sockerbetsblasten antas ha skurits av
under upptagandet av sockerbetan. Blasten samlas ihop och läggs i högar
av betupptagaren. Därefter hämtas blasten med traktorekipage och last-
maskin och transporteras till anläggningen. Skördeförlusterna av blast
kommer vid sockerbetsupptagningen vara stort och har satts till 25 %.
Eftersom blasten har mycket hög vattenhalt ensileras den i planstio vid
anläggningen så att också pressvattnet kan tas om hand för rötning.

Insåningsgrödan i Norrlandsfallet skördas på samma sätt som vallen och
även den efterföljande behandlingen sker på likartat sätt.

Med enbart vallodling för biogas behövs ca 450 ha för att förse en anlägg-
ning på 1 MW, se bild 2. Sockerbetsodlingen i växtföljden, i södra Sverige,
minskar behovet av vall. I norra Sverige krävs mer vallareal på grund av
lägre skörd, trots att korngrödan också används för rötning.

O Korn
•Blast
•Vall

Ton ts/är
4000

3000

2000

1000

O Korn
QBIast
•Vall

S. 1 S, 2 M N

Bild 2 Antal hektar energigrödor, och total skördad mängd till en anläggning på 1 MW,
med de föreskrivna växtföljderna i den olika odlingsområdena. Biogasanläggningens
tillgänglighet har antagits till 97 %.
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Odling

Förslag på växtföljd (se tabell 2), skördar och näringsinnehåll har hämtats
från en förstudie (Johansson m.fl., 1991). Av grödorna i södra Sverige
används en ett- eller tvåårig vall och blasten från sockerbetorna, till röt-
ning. Den Mellansvenska växtföljden har bara treåi - vall för rötning
medan den norra förutom treårig vall också rotar v åningsgrödan som
skördas grön och ensileras.

Tabell 2. Utvalda växtföljder med biogasgrödor (Johansson m.fl., 1991).

Odlingsområde

Södra S, 1 årig vaU

Södra S. 2 årig va»

Mellersta Sverige

Norra Sverige

Btogasväxtfoijd

Korn med insådd
Vall, 2 skördar tH biogas
Höstvete
Sockerbetor, blast till biogas

Korn med insådd
Vall I. 3 skördar till biogas
Vall II. 2 skördar till biogas
Höstvete
Sockerbetor. Was» till biogas

Kom med insådd
Vall I. 3 skördar till biogas
Vall II. 3 skördar till biogas
Vall III. 2 skördar tHI biogas
Höstvete
Havre

Kom med insådd till biogas
Vall I, 2 skördar till biogas
Vall II. 2 skördar tHI biogas
Vall III. 2 skördar till biogas
Kom

Gödslingskostnaden och markersättning är de största kostnaderna vid vall-
odling då vallen sås in i en korngröda. Korngrödan i Norrland innebär där-
emot större kostnader för anläggning av grödan. Maskinkostnaderna har
beräknats utifrån maskinstationstaxa, vilket innebär att samkostnaderna
ingår.
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Markersättning

Markersättningen är beroende på vad alternativanvändningen för marken
är. Den varierar alltså med täckningsbidraget för andra grödor. Beroende
på vinsten för de grödor som vallen ersätter sätts en markersättning. Vi har
räknat med en markersättning på 1 400 kr/ha i södra Sverige, 800 kr/ha i
Mellansverige och 200 kr/ha i norra Sverige.

Gödsling

Gödselkostnaderna beräknas utifrån behovet för grödan och med gödsel-
medelskostnader på 7 kr/kg kväve, 13 kr/kg fosfor och 4 kr/kg kalium.
I bilaga 2 visas den tänkta gödslingsplanen enligt Johansson m.fl. (1991).
Utifrån denna fås ett genomsnittligt gödslingsbehov per hektar (tabell 3).

En stor del av näringsbehovet kan tillgodoses med rötresten. Utav den ur-
sprungliga mängden växtnäring i grödan (tabell 1) försvinner en del växt-
näring redan vid skörd i form av skördeförluster. Dessutom uppkommer
kväveförluster vid ensileringen. Vid rötningen sker däremot inga närings-
förluster, däremot bryts en del organiskt kväve ned och frigörs i form av
ammonium. Efter rötningen föreligger därför 40 % av kvävet som
ammoniumkväve.

I den efterföljande rötresthanteringen avgår 20 % av ammoniumkvävet vid
lagring och spridning. Av det organiskt bundna kvävet i rötresten blir 60 %
växttillgängligt. Vidare fastläggs i marken 20 % av fosforinnehållet och för
kalium sker en fastläggning och urlakning motsvarande ca 15 %.

Beroende på växtföljdens sammansättning kommer rötrestens växtnärings-
innehåll mer eller mindre kunna tillgodose växtföljdens behov. I Mellan-
sverige ger växtföljden ett överskott av kväve och kalium medan fosfor-
behovet endast täcks till 50 %, se tabell 3.

Tabell 3. Mängden växtnäring som finns i rötresten (växttillgängligt efter spridning) och
medelbehovet för växtföljden i Mellansverige.

Växtnäringstyp

Tillgängligt i rötresten

Behov (medel) för växtföljd

Andel av årsbehovet

Kväve

75 kg/ha

55 kg/ha

136%

Fosfor

11 kg/ha

22 kg/ha

50%

Kalium

89 kg/ha

64 kg/ha

139%
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Skörd

Vallen skördas två eller tre gånger per säsong. Skördeperioden är satt till
15 dagar per skörd. Utav dessa dagar är det, p g a vädret, endast möjligt
att skörda 10 av dessa 15 dagar då vallen tas vid 25 % torrsubstanshalt och
7,5 dagar om den skall förtorka till 40 % ts (Aniansson, 1955). Skördekost-
naden består av kapitalkostnad för maskinerna, underhåll, bränsle och
arbetskraft. I de fall maskiner hyrs in för kortare period innehåller kost-
naden hyra av maskinen, bränsle och arbetskraft.

Skördesystem

Två system är aktuella för skörd av vallen. Självgående fälthack för skörd
med 25 % torrsubstanshalt, eller pressning av förtorkat material, 40 % ts,
till stora rektangulära balar som sedan ensileras.

Självgående hack har fördelen att vara mindre väderberoende. Med hack
slipper man problemen med borttagning av bindgarn. Används plansilon
som rötkammare (satsvis utrotning av ensilaget) krävs hackat material.
Skördeförlusterna har satts till 5 %.

Ett system med pressning blir mer flexibelt, då pressning och transport är
oberoende system. Hanteringen är också lättare då materialet hela tiden
kan hanteras i form av balar. Investeringsbehovet blir också lägre för upp-
lagringen av bålarna än konventionella ensileringsanläggningar. Täcknings-
kostnaden blir dock något högre. Effektbehovet vid skörd är ej så stort men
det behövs en stationär hack som finhackar materialet vid anläggningen.
Skördeförlusterna har satts till 10 %.

Slåttermaskinen, press och hack köps in och hela investeringen belastar
vallskörden eftersom dessa inte har någon alternativanvändning under
resten av året. För traktorerna som drar maskinerna räknas bara en hyres-
kostnad under den tid som dessa utnyttjas. Pressen kan eventuellt ha en
alternativ användning under den del av halmbärgningen som inte samman-
faller med vallskörden. På senare tid har också försök utförts med att
skörda energiskogsflis med en självgående hack. Om dessa försök ger posi-
tivt utfall kan man erhålla alternativanvändning för häcken under några
vintermånader. Det skulle innebära att man kunde minska kapitalkostna-
den för häcken.

Skördekapacitet

Kapaciteten kan anges som maskinens avverknings förmåga när den kör i
draget. Till detta kommer tiden för vändningar. Dessutom tillkommer tid
för reparation, ställtider och transporter. Från tidsstudier har man konsta-
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terat att dessa uppgifter tar ca 60 % av körningstiden, därtill görs ytter-
ligare 5 % tillägg för personlig tid t.ex. samtal och kaffepaus (Jonsson,
1986).

Pressen har en kapacitet i kördraget på ca 50 ton/h. Efter tillägg är dess
kapacitet 25 ton/h. Motsvarande kapacitet för den självgående häcken är
120 ton/h i kördraget och 45 ton/h totalt (Claas Jaguar). Ofta är det kör-
hastigheten på fältet som sätter begränsningen. Därför har fälthastigheten i
båda fallen maximerats till 12 km/h.

Antal skördemaskiner

Antalet maskiner påverkar kapitalskostnaden. Ett litet antal maskiner min-
skar investeringskostnaden men ökar arbetskostnaden, då andelen övertids-
timmar ökar. I standardfallet anpassas antalet maskiner så att användnings-
tiden blir minst 8 h per dag. För en anläggning på 1 MW väljs därför en
hack eller två pressar, vilket ger en arbetstid på 13,2 respektive 9,5 h/dag.
Eftersom pressningen kräver förtorkat material kan man i praktiken inte
köra alltför långa skift, medan man med hack kan överväga att köra i två
skift.

Insamlingssystem

Pressen släpper av bålarna när de är färdigpressade. En lastmaskin utrustad
med en balsamlare finns på fältet för att lasta bålarna på transporteki-
pagen. När vallen skördas med hack samlas materialet i vidhängande hög-
tippande vagn. Denna töms i traktorekipage som transporterar materialet
till lagret.

Transport och lager

Vid modelluppbyggnaden har det antagits att 20 % av totala markytan
omkring biogasanläggningen täcks av åker odlad med biogasväxtföljden.
Växtföljderna styr odlingstätheten för de grödor som ska rötas i biogasan-
läggningen. Utifrån denna odlingstäthet tillsammans med anläggningsstor-
leken räknas det fram ett medeltransportavstånd fågelvägen. Detta medel-
avstånd dubblas för att få fram lastekipagens medeltransportavstånd in till
anläggningen.

Transporten sker med hjälp av inhyrda traktorer med vagn och förare.
Transportekipagen som lastar 12 ton hyrs in. Bålarna transporteras, under
skörd, från fält till ensilagelagren. Kapaciteten anpassas efter skördekapaci-
teten och transportavståndet. När skörd sker nära lagret krävs därför färre
ekipage än då skörden sker på fält som ligger långt bort. Antalet ekipage
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som behövs beror på skördemaskinens kapacitet och avståndet till lagrings-
platsen.

För att minska transportbehovet vid skörd kan lagren placeras ut runt
anläggningen. Transporten sker då istället under övriga delen av året.
I modellen placeras satellitlagren ut i en första ring på 8 st, därefter en ring
utanför med 16 st, utanför det en ring på 24 st och ifall ändå fler önskas,
en ring med 32 st, se bild 3. Behovet av satellitanläggningar styrs av den
totala arealen där det odlas vall för biogas, tillgänglig transportkapacitet
som kan hyras in vid skörd och markkostnaderna vid biogasanläggningen.

Transport av material från lager till anläggning sker alltefter förbrukning av
material till rötkammaren. Om alla lager placeras vid anläggningen för-
svinner denna transport. Transporten från satellitlagren till biogasanlägg-
ningen sker med inköpta traktorer och dubbla vagnar. Arbetet utförs
enbart under normal arbetstid.

Bild 3. Teoretisk placering av satellitlagren runt biogasanläggningen.

Om anläggningen har satellitlager för växtmaterialet kommer dessa också
användas som lager för den fasta rötresten. I detta fall kommer transport-
systemet utnyttjas mer effektivt då transportekipaget har med sig last i båda
riktningarna. Rötrestens vätskelager placeras också som ovan ut i satellit-
lager.

Vid de större biogasanläggningsalternativen (4 och 8 MW) torde transport-
erna göras av en mix mellan traktorer och lastbilar. Det är framför allt röt-
restens vätskefas som lämpar sig för transport med lastbil eftersom av- och
pålastningstiderna kan göras korta. Beroende på anläggningens processupp-
byggnad kan denna del kräva de största transportinsatsen, se tabell 4. Vid
transport med lastbil krävs bra vägstandard för att tidsvinsterna ska bli
stora.
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Tabell 4. Transportavstånd och mängder växtmaterial och rötrester som funktion av an-
läggningsstorlek. I kolumnen för rötrestens vätskefas finns två värden angivna. Det övre
värdet representerar en rötanläggning vars hela vattenbehov tillgodoses av saltrenad
processvätska medan värdet inom parentes utgörs av en anläggning där ca 50 % av
vätskebehovet tillgodoses av färskvatten.

Storlek
(MW)

0,25

1

4

8

Transp. medel-
avstånd (km)

2,7

5,4

10,9

15,4

Växtmaterial
(ton/år)

3 400

14 000

55 000

110 000

Fast fas
(ton/år)

1 400

5 500

22 000

44 000

Vätska
(ton/år)

1 500
(6 000)

6 000
(23 000)

23 000
(46 000)

46 000
(180 000)

Odlingseffekter

Biogasanläggningen är tänkt att ligga i ett spannmålsdominerat område. Att
då få in en vallgröda har i de flesta fall en positiv effekt på spannmålsgröd-
orna i växtföljden. De positiva effekterna vi får ökar skörden och minskar
kostnaderna i spannmålsodlingen. Denna intäkt förs över till vallen i växt-
följden och benämns då odlingseffekt. De effekterna vi tagit hänsyn till är
ökad spannmålsskörd och minskade drivmedelskostnader vid jordbearbet-
ning tack vare bättre markstruktur, ökad skörd i efterföljande gröda på
grund av bra förfruktsvärde och ett något mindre bekämpningsbehov än i
den traditionella växtföljden.

Långsiktig strukturförbättring

Med en vall i växtföljden ökar mullhalten i marken för varje år. En högre
mullhalt i marken bidrar till en bättre struktur och ett bättre växtnärings-
och vattenutnyttjande som medför att växterna trivs bättre och spannmåls-
skördarna ökar. På lerjordar i öppet bruk skulle spannmålsskördarna varit
10-20 % högre med nuvarande insatser av produktionsmedel, om jordarnas
struktur och fysikaliska egenskaper varit lika bra som för 40-50 år sedan
(Johansson m.fl., 1991). I kalkylen räknar vi med en skördeökning på 10 %
efter 30 år, dvs. 0,33 % per år. Detta ger troligtvis en underskattning av
effekterna de första åren eftersom vi då antagligen har den största effekten
på skörden. I norra Sverige har vi ingen mulihaltshöjning då växtföljden ej
förändrats, medan det i Mellansverige blir en höjning på 0,04 vikts-%,
samma effekt får vi i södra Sverige med tvåårig vall och något sämre effekt
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med ettårig vall, 0,03 %. En mullhaltshöjning på 0,04 % ger den ovan redo-
visade skördeökningen på 0,33 % per år. Vinsten vi får beror alltså på
vilket odlingsområde vi befinner oss i och efter hur många år vi vill beräk-
na den.

Minskade drivmedelskostnader

En bättre markstruktur ger också fördelar i form av minskat dragkrafts-
behov och energiåtgång. Med en bättre växtföljd skulle man därför i dag
kunna reducera dragkraftsbehovet och bränsleförbrukningen för jordbear-
betningen i öppen växtodling med 15-20 % (Johansson m.fl., 1991). I
genomsnitt minskar drivmedelsförbrukningen med 15 % på 45 år vilket ger
0,44 % per år, detta innebär att drivmedelsåtgången sjunker med 0,1 l/ha
och år.

Förfruktsvärde av vallodlingen

En växtföljd med vall i har direkt positiva effekter på spannmålsgrödorna.
De huvudsakliga orsakerna är ett högre kväveinnehåll i marken och ett
minskat sjukdomstryck. Vall i förhållande till stråsäd som förfrukt till vete
innebär därför en ökad avkastning på 650-850 kg/ha i den efterföljande
grödan beroende på vallens liggtid och innehåll av baljväxter. Fleråriga
vallar ger även effekt ett år efter det att vallen brutits grödan som då odlas
ger ca 450 kg/ha högre. (Johansson m fl, 1991).

Minskad användning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedelsmängden minskar mycket totalt, då vall inte har något
behov av bekämpning. I spannmålsgrödorna kan man också ha en något
högre bekämpningströskel för ogräs i biogasväxtföljden. Det innebär en
något minskad mängd bekämpningsmedel i höstvete och att korninsådden
bara sprutas mot ogräs på hälften av fälten. Kostnaden för bekämpnings-
medlen blir dock högre i korngrödan då man måste använda dyrare medel
för att klara vallinsådden.

Ensilering

I grundfallet ingår ensileringslager i form av plansilo i anläggningen. Ensi-
leringen kan vid stora anläggningar spridas ut i satellitlager för att minska
transportbehovet vid skörd. Genom att splittra upp plansilolagren i många
mindre ökar dock lagerkostnaden. Genom att ensilera materialet i form av
balar som ensileras i inplastade stackar kan man få många satellitlager utan
att kostnaden ökar.
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Vid ensilering av balar lastas de av från vagnar och läggs upp i en stack
tätt sammanpackade. Inläggningen sker med hjälp av en midjestyrd last-
maskin och en balsamlare. Stackens storlek (3,2x5,1x18 m) begränsas a/
plaststorleken (14x25 m). Vid en satellitanläggning läggs ett eller flera
sådana stackar upp. Underlaget består av ett bärlager och ett lager saru.
Återanvänd plast läggs ut som botten och utanpå läggs ny plast på i t\ å
lager för att få det lufttätt. Stacken försluts genom att man lägger en si. ing
med sand runt den. Då förslutningen brutits vid uttag, bör materialet i
stacken förbrukas inom 2-3 veckor. Ensileringsförlusterna i balalternativet
har antagits till 5 %.

Vid ensilering av hackat växtmaterial används främst biogasanläggningens
lastmaskin för packning i plansilo. Räcker inte dess kapacitet hyrs andra
lastmaskiner in. Här har ensileringsförlusterna antagits till 2 %.

Biogasframställning

I detta kapitel behandlas mikrobiologin vid rötning och de problem i form
av saltanrikning som kan uppstå då vi rotar växtmaterial. Olika process-
varianter och användningsområden för biogasen tas också upp.

Mikrobiologisk bakgrund

Biogas bildas genom mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material
under syrafria förhållanden. Den utvunna biogasen består huvudsakligen av
metan och koldioxid. I denna nedbrytningsprocess deltar en mångfald olika
bakterier som först bryter ner kolhydrat, fett och protein till enkla före-
ningar scm myrsyra, ättiksyra, aminosyror, vätgas, koldioxid m.m. Dessa
enkla slutprodukter utnyttjas i sin tur av metanbakterier som främst reduce-
rar ättiksyra samt vätgas och koldioxid till metan. Utan metanbakteriernas
medverkan hämmas nedbrytningen, då övriga bakteriegrupper förgiftas av
sina egna slutprodukter. Bildningen av metan är alltså det viktiga slutsteget
i en lång och komolicerad nedbrytningskedja, där ett stort antal olika
bakterier samverkar, se bild 4.

Det organiska materialets sammansättning har stor betydelse för nedbryt-
ningshastigheten liksom för gasutbyte och gassammansättning. Från kol-
hydrat bildas metan och koldioxid i förhållandet 1:1, från fett i förhållandet
7:3 och från protein 4:1. Emellertid kommer metanhalten i biogasen vid
t.ex. cellulosarötning i praktisk tillämpning att vara högre än 50 % eftersom
en del av den bildade koldioxiden löser sig i processvattnet.



21

Anacrob nedbrytning av organiskt material

Organiskt material

protein, kolhydrat, fett I

HYIWOLYS

SYRABlt.DNING

itsliga organiska
föreningar
ex. aminosyror,
socker, fettsyror

Flyktiga, fettsyror,
mjölksyra, ctanol

ÄTTIKSYRA-
BILDNING

Bild 4. Förenklad schema över de olika nedbrytningsstegen i en anaerob nedbrytnings-
process.

Hydrolysen är ofta det hastighetsbestämmande steget i biogasprocessen. Så
är t.ex. hydrolys av cellulosa och hemicellulosa långsam och beror på mole-
kylstrukturen. Stärkelse och protein är däremot lätta att hydrolysera, vilket
leder till en snabb bildning av glukos respektive aminosyror. Lignin kan
inte hydrolyseras av anaeroba bakterier. Fett slutligen bryts i regel ner
långsamt.

Flera olika substrat har i högre koncentration hämmande verkan på mikro-
organismerna, dels oorganiska ämnen som peroxider, klor och salter (t.ex.
ammonium), dels också många organiska föreningar som t.ex. halogenerade
aromater, lösningsmedel m.m.

Nedbrytningsprodukten metan är en energirik förening. Detta medför att
endast en del av energin i substratet kommer bakterierna tillgodo, vilket
bl.a. leder till en mycket långsam förökningstakt och en mycket liten
värmebildning. För att få en tillräcklig nedbrytningshastighet måste process-
temperaturen vara över 30°C och för att uppnå detta måste värme tillföras
rötkammaren utifrån. De processtemperaturer som vanligtvis tillämpas är
antingen intervallet 30-40°C (mesofil process) eller 50-60°C (termofil pro-
cess).
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Om växter skall ge hög biogasproduktion skall de ha en sammansättning
som är lämplig för mikrobiologisk nedbrytning, dvs. gärna en hög andel
socker och protein och en låglignifierad cellulosa. Detta innebär att grödan
bör skördas vid samma växtstadium som för grovfoderberedning.

Processteknik

Nedan ges en översiktlig beskrivning av principerna för olika rötningspro-
cesser.

Satsvis rötning innebär en teknik där en rötkammare fylls med det material
som ska rötas, vanligen tillsammans med en ymp (utrotat material där det
finns verksamma anaeroba bakterier) som tillförs för att snabbare få igång
nedbrytningen. Inget ytterligare material bort- eller tillförs under rötningen.

Kontinuerlig rötning innebär att material kontinuerligt tillförs rötkammaren
samtidigt som utrotat material tas ut ur denna. Exempel på denna teknik är
de rötkammare som finns på vissa kommunala reningsverk.

En totalomblandad process innebär att rötkammarinnehållet är lika
oberoende var man befinner sig i reaktorn. Den angivna uppehållstiden i
rötkammaren är ett medelvärde. För vissa delar av materialet kan uppe-
hållstiden vara betydligt kortare respektive längre än medelvärdet.

En pluggflödesprocess innebär att material tillförs i ena sidan av röt-
kammaren och likformigt transporteras genom denna. Uppehållstiden i
rötkammaren är lika lång för allt material.

En rötning med enstegsteknik innebär att den anaeroba nedbrytningen sker
i en rötkammare där alla delar av nedbrytningsprocessen sker samtidigt.

En rötning med tvåstegsteknik innebär att den anaeroba nedbrytningen har
delats upp i två steg, i skilda reaktorer. I första steget (hydrolyssteget) bryts
det organiska materialet ned till enklare föreningar, medan själva metan-
bildningen sker i den efterföljande metanreaktorn (steg två).

De i utredningen behandlade rötningsprocesserna utgör kombinationer av
dessa processtekniker som, enstegs kontinuerlig totalomblandad, enstegs
satsvis, tvåstegs med kontinuerlig totalomblandad hydrolys respektive två-
stegs med satsvis hydrolys. Tvåstegsprocessernas metansteg kan i vissa fall
vara totalomblandade och i andra mer likna pluggflöden.

Fördelen med tvåstegstekniken framför enstegs är att de båda stegen kan
optimeras med hänsyn till de olika bakteriegruppernas olika behov. Bio-
gasens metanhalt från metansteget är högre än motsvarande metanhalt från
en enstegsprocess. Blandas däremot den metanfattiga gas som erhålls från
hydrolyssteget med gasen från metansteget motsvarar blandningens kvalitet
enstegsprocessen (se kap. Biogaskvalité)
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Saltanrikning

Vid rötning av energigrödor behöver i rc^el processvatten tillsättas för att
möjliggöra omblandning och pumpning i totalomblandade processer. Om
processvätskan återvinns ur rötrestcn och återförs till processen minskar
kostnaderna för tillförsel av "rent" vatten och restprodukthantering. Vidare
minskar uppvärmningsbehovet på det ingående substratet. Då process-
vätskan återförs följer vattenlösliga produkter med (salter, syror o.d.) till-
baka till rötkammaren. Med tiden kommer en anrikning av dessa produkter
att ske, vilket kan leda till både positiva och negativa effekter för den
mikrobiologiska nedbrytningen. Nedan görs en kort genomgång av salt-
problematiken. I bilaga 3 kan man fortsätta läsa om saltanrikning i biogas-
processer med vätskeåterföring.

Saltnivåstyrande parametrar

Vid rötning av växtmaterial frigörs närsalter (t.ex. ammoniumkväve och
kalium). Om dessa saltnivåer överstiger en viss koncentrationer i röt-
kammaren kommer rötprocessen gå allt sämre. Framför allt är det de
metanbildande bakterierna som hämmas. Om toxiska nivåer nås avstannar
processen helt. Kunskapsnivån om hur höga salthalter påverkar anaeroba
processer är ganska låg, men intensiv forskning bedrivs på detta område av
bl.a. JTI och Institutionen för Mikrobiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ammoniumkväve och kaliumhalterna i rötkammaren beror av följande
parametrar:

1) kväve och kaliuminnehållet i växtmaterialet

2) mineraliseringen hos kvävet

3) andelen kalium som lakas ur växtmaterialet

4) processutformning

a) hur mycket processvätska som återförs
b) ingående materialets vattenhalt
c) val av rötningsprocess

Hämmande saltnivåer

Sammansättningen och koncentrationen av olika närsalter i växtmaterial
kommer att påverka nivåerna för vad som är hämmande eller toxiskt. Sam-
spelseffekter mellan olika ingående närsalter kan minska eller öka den
hämmande/toxiska effekten. Detta gör att det är svårt att ange en bestämd
koncentration hos ett enskilt närsalt som toxiskt, eftersom den toxiska nivån
kan variera beroende på förekomst av andra närsalter. Vid rötning av växt
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material i laboratorieförsök på JTI, där vätskeåterför ing tillämpas, har
kalium och ammoniumkväve varit de närsalter som ökat i koncentration
mest.

Vid enstegsrötning av lusernensilage (20 % ts) med en uppehållstid på
20 d. och en belastning på 3 g VS/1 rötkammarvolym och dag (ingående ts-
halt ca 6 %), där vätskeåterföring tillämpats, har negativa effekter på gas-
utbytet iakttagits vid koncentrationer över 3-3,5 g kalium/l rötrest och 2,5-3
g ammoniumkväve/1. När hela vätskebehovet tillgodosågs med återförd
processvätska erhölls koncentrationer på ca 6 g K/l och ca 5 g ammonium-
kväve/1, se bild 5. Trots dessa mycket höga salthalter förekom mikrobiell
aktivitet, dock var gasutbytet lågt.
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Bild 5. Effekter av Ökad kaliumhalt på den specifika gasproduktionen vid enstegsrötning
av ensilage på laboratorienivå.

Alternativa processutformningar

Ett stort antal olika processer för biogasutvinning ur organiskt material
finns framtagna. En del är fullt utvecklade och används kommersiellt,
andra befinner sig i olika utvecklingsstadier. Orsaken till att olika tekniker
utvecklas är att olika organiska material medger olika tekniska system-
lösningar.

Idag finns kommersiella och väl beprövade processer för behandling av
kraftigt förorenade avloppsvatten och slam (ts-halten <8 %). De senare
används ibland även för behandling av fasta organiska substrat exempelvis
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gödsel, grönsaksavfall, slakteriavfall som då först späds med vatten eller
slam till ett slamliknande substrat.

Processer speciellt anpassade för fasta organiska substrat är däremot
mindre utvecklade även om utveckling av sådana pågår och några pilot-
och fullskaleanläggningar är i drift. Dessa är främst inriktade på organiskt
hushållsavfall men bär kunna utvecklas till att kunna behandla även andra
substrat. Kännetecknande för dessa processer är att de arbetar med en
relativt hög torrsubstanshalt på materialet, för avfall kring 35 %, men
processerna uppvisar i övrigt stora skillnader.

Deponigasutvinningsteknik är en något annorlunda teknik som idag är
kommersiell och beprövad för gasutvinning, under mer okontrollerade och
enklare former, ur avfallsdeponier.

Några anläggningar för biogasutvinning ur jordbruksgrödor finns i princip
inte. Många försök har gjorts i laboratorier i Sverige och runt om i världen.
Några mindre anläggningar finns eller har varit i drift på exempelvis Nya
Zeeland, Irland och i Sverige, men den dåliga ekonomin i dessa projekt har
inte gynnat teknikutvecklingen. Idag finns inga processer som är utprovade
för biogasutvinning ur jordbruksgrödor. En rad förslag till olika process-
utformningar har dock dykt upp, speciellt i Sverige, under de senaste åren.
De baseras alla på olika delar av känd processteknik för andra substrat
men är sinsemellan mycket olika.

Vid en genomgång av processernas förutsättningar för att behandla jord-
bruksgrödor kan för samtliga en rad frågetecken ställas upp. En del är av
mikrobiologisk karaktär, t.ex. processhämning genom .saltanrikning och en
del mer hantenngsmässig gällande vätskefördelning eller omrörning av sub-
stratet. En del av dessa kan undersökas i laboratorium men många måste
prövas i relativt stor skala. Uppfattningarna skiftar om vad som är möjligt
och inte möjligt.

I det följande har några av de processer som vanligtvis diskuteras i olika
sammanhang översiktligt presenterats. Avsikten med sammanställningen är
att utifrån tidigare gjorda rapporter från konsulter och anläggningsleveran-
törer försöka ge en bild av skillnaderna i de olika föreslagna processerna
genom att likställa detaljeringsnivån i beskrivningarna. Någon utvärdering
av de olika processtypernas praktiska möjligheter har inte gjorts i detta
arbete, utan uppgiven funktion och dimensioneringskriterier som anges i
olika rapporter har ansetts vara riktiga.

Kostnaderna har beräknats i denna studie för några av processerna utgå-
ende från samma förutsättningar. För kostnadsberäkningarna har valts ut
dels tekniker där den anaeroba miljön skapas inne i ett materialupplag, så
kallade limpor, dels en mer traditionell anläggningstyp baserad på enstegs
totalomblandad rötkammare. Den första anläggningstypen kan anses repre-
sentera teknik där investerings- samt drift- och underhållskostnaderna är
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"minimerade". Den andra anläggningstypen baseras på i huvudsak känd tek-
nik där de tekniska osäkerheterna är mindre men investeringarna samt
drift- och underhållskostnaderna är större. Avsikten med detta har varit att
kunna få fram jämförbara kostnadskalkyler med samma kalkylförutsätt-
ningar och detaljeringsnivå.

De framräknade årliga kostnader ställs sedan i relation till den ekonomiska
kostnadsutrymmet som beräknas finnas för att omvandla grödor till biogas
sedan lantbrukaren fått ersättning för grödan, restprodukten har återförts
till åkermarken och ersättning erhållits för biogasen.

Osäkerheterna i processfunktionen för samtliga processer gör att dimensio-
neringskriterierna för de olika anläggningstyperna är mycket osäkra, vilket i
sin tur leder till stora osäkerheter i erforderliga investeringar.

Totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess

Processutformning

Processen baseras på traditionell teknik som är väl beprövad och etablerad
för rötning av slam men även för exempelvis gödsel. Grödan späds med
vatten till en torrsubstanshalt på cirka 8 % varefter den förs till en totalom-
blandad rötkammare. Uppehållstiden i rötkammaren är cirka 15-20 dygn.
Processen kan utformas enligt bild 6.

Ii 12

Bild 6. Principflödesschema. Totalomblandad enstegsprocess för grödor.

1) Ensilagelager, restproduktlager
2) Hjullastare
3) Mottagningsbord med rivarp
4) Blandningsbassäng
5) Rötkammare
6) Butfertiager

7) Awattnare
8) Buffertlager restprodukt fast fas
9) Buffertlager re/ektvätska
10) Omvänd osmosanläggning
11) Butfertiager renvatten
12) Mellanlager restprodukt vätskefas
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En viktig skillnad jämfört med slamrotnr ; ur att grödan måste blandas ut
med vätska innan den tillförs rötkamrr n så att en pump och ombland-
ningsbar slurry bildas. Eventuellt kan u pädning ske direkt i rötkammaren.
För att minska vätskebehovet och därigenom mängden restprodukt som
måste säsongslagras sker en recirkulation av processvätska. Risk finns att
processen hämmas av saltanrikning i processen genom recirkulationen.
Processen är därför försedd med en omvänd osmosanläggning för avskilj-
ning av processtörande ämnen.

Anläggningen består av:

Ensilagelager

Ensilagelagren behöver dimensioneras för ett års behov. Lagren kan anting-
en förläggas såsom ett stort centralt lager vid anläggningen eller som
mindre satellitlager i anslutning till åkerarealen. Ensilage transporteras in
efter behov till anläggningen. Det som är mest fördelaktigt kan väljas.

Lagervolymen är proportionell mot anläggningsstorleken. För en anläggning
på 1 MW effekt erfordras ett lager på cirka 17 000 m3 . För en central
ensileringsanläggning kan ensilagelagren utföras :.om stora plansilos med
riktvärden på höjden 5 m, fackbredden 25 m, längden 100m. Fö anlägg-
ningar mindre än 2 MW görs d ;ck facken mindre framför alls så minskas
fackbredden så att det dagliga uttaget an ensilage uppgår till minst 0,5-1 m
i ett fack. Detta med hänsyn till materialpåverkan i gränsytan.

Arealen för dessa lager är betydande. För en anläggning på 1 MW kommer
ett ensilagelagerområde på cirka 1,5 ha att erfordras. För n anläggning på
cirka 8 MW blir motsvarande område cirka 7 ha. Lagren utformas som en
hårdgjord yta på mark med sektionerande jord val lar. Lagren täcks över
med plastfolie för att förhindra luft och vatten att tränga in i materialet.
Om alternativet med satellitlager väljs kan dessa utformas med en mindre
hårdgjord yta för mellanlagring av ensilage, troligtvis i någon form av balar.

Mottagningsanläggning

Ensilaget tas ut från ensilagelagret med hjullastare och transporteras in fil
biogasanläggningen där de tas emot på ett matarbord försedd med ett
rivaraggregat. Materialet skall efter rivaren vara sönderdelat i strån med
några centimeters längd. Från rivaren transporteras materialet till en
mottagningsbassäng där utblandning med recirkulerad processvätska sker
till en torrsubstanshalt kring 8 %. Beskickning av rötkamrarna sker fördelat
över hela dygnet med minst 12 beskickningstillfällen per dygn.
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Rötkammare

Själva biogasproduktionen sker i en eller flera rötkammare. Rötkammaren
består av en behandlad ståltank med utvändig isolering. Beskickning och
uttag av material görs regelbundet varje dag. Rötkammaren är försedd med
omrörare för att få en total omblandning av materialet i processen samt för
att undvika sedimentation och uppflytning av material. Rötkammaren är
vidare försedd med uppvärmningssystem för att hålla en konstant tempera-
tur på 37°C i rötkammaren. Materialet i rötkammaren ska ha en genom-
snittlig uppehållstid på 15-20 dygn. Rötkammarvolymen står i direkt pro-
portion till anläggningsstorleken. För en anläggning på 1 MW effekt er-
fordras en rötkammarvolym på cirka 2 000 m3.

Restprodukthantering

Utrotat material från rötkamrarna samlas upp i ett buffertlager varifrån
materialet kontinuerligt förs till en awattningsanläggning där materialet
separeras i en fastfas och en vätskefas. Fastfasen beräknas kunna awattnas
till en torrsubstanshalt på cirka 25 %. (Torrsubstanshalter på upp till 35 %
kan vara möjliga beroende på materialets egenskaper). Mängden fast rest-
produkt som produceras från en anläggning är direkt proportionell mot
anläggningsstorleken. En anläggning på 1 MW beräknas producera cirka 5
500 ton (12 500 m3) fast restprodukt per år. Upplagring bör kunna ske i
lediga ensilagelager till tider på året när materialet får spridas på åker-
mark.

Vätskefasen samlas upp i ett buffertlager varifrån vätska får passera genom
en vattenreningsanläggning typ omvänd osmos. I anläggningen sker en av-
skiljning av suspenderade och lösa ämnen. Avskiljningsgraden är för de
flesta ämnen t.ex. kväveföreningar över 90 %. Ut från anläggningen erhålls
dels en huvudvattenström med rent vatten, dels en permeatström där
ämnena i inkommande vätska koncentreras upp. Permeatströmmen är cirka
10 % av inkommande flöde.

Med anläggningen kan:

• Huvuddelen av vätska recirkuleras till rötningsprocessen utan risk för
anrikning av processhämmande ämnen.

• Färskvattenbehovet under kontinuerlig drift elimineras.
• Näringsämnena i vätskefasen koncentreras upp kraftigt, vilket innebär

att kostnaderna för lagring, transport och spridning av restprodukter på
åkermark kraftigt reduceras.

Överskottsv itska av den rena fasen släpps direkt till lämplig recipient.
Permeatströmmen lagras upp på anläggningen till tidpunkter på året då
spridning får ske.



29

Producerad biogas

Biogasen produceras i en jämn ström och kan lämpligen utnyttjas som bas-
last i ett energisystem. Tillgängligheten på en anläggning bör kunna blir
cirka 95 %.

Gasen innehåller cirka 60 % metan och har ett värmevärde på cirka 6 kWh
per dygn.

Anläggningens effekt kan varieras genom att mängden material som matas
in i rötkammaren reduceras. Då materialets uppehållstid i rötkammaren är
relativt lång 15-20 dygn reagerar anläggningen långsamt på variationer i
inmatad mängd gröda. En säsongsvis variation av gasproduktionen kan er-
hållas på detta sätt. För att utnyttja gjorda investeringar i anläggningen på
bästa sätt är det viktigt att anläggningen dimensioneras för att klara bas-
lasten i energisystemet så att den inte behöver regleras ner.

Drift och underhållsbehov

För drift av anläggningen erfordras el för att driva pumpar, awattnar och
annan utrustning.

Uppvärmning krävs för uppvärmning av processen samt byggnader för detta
används lämpligen producerad biogas, eventuellt i kombination med olja
eller el.

Polymerer erfordras till awattning av restprodukt.

För drift av hjullastare för uttag av ensilage erfordras drivmedel.

Inläggning av gröda i ensilagelagren utförs med hjullastare som lämpligtvis
hyrs in under aktuell period.

Anläggningarna kräver personal dels för hantering av gärda och restpro-
dukter, dels tillsyn och underhåll av processen. Personalbehovet varierar
med anläggningsstorleken och beräknas uppgå till 2-4 personer.

Underhållskostnader i form av reservdelar och service- och entreprenörs-
tjänster.

Processens speciella for- och nackdelar

Anläggningen bygger på i grunden välkänd och utprovad teknik för främst
slam. Grödor har dock delvis andra egenskaper än slam. Några kritiska
punkter där tekniken inte är utprovad är:

• Kan omrörning göras så att materialet inte separerar i bl.a. rötkamma-
ren.
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Är det möjligt att få en omvänd osmosanläggning att fungera med på
den partikelhaltiga vätskeströmmen som det här är frågan om.
Awattningsegenskaper hos rotad gröda.
Logistiken kring större anläggningar.

Icke omblandad satsvis enstegsprocess

Processutformning

Förslag finns som bygger på en icke omblandad satsvis enstegsprocess där
materialet läggs in i stora isolerade plansilos och i övrigt kan liknas vid en
deponigasanläggning med vätskeåterföring. Vätskeåterföringen har till upp-
gift att hålla en jämn fuktighet och temperatur i bädden. Även andra para-
metrar såsom pH kan regleras med dess hjälp. För att få en jämn gaspro-
duktion startas bäddar upp med jämna mellanrum. Minst tre till fem
bäddar erfordras för att få en jämn gasproduktion. Bedömningar av erfor-
derlig uppehållstid är mycket osäker men anges uppgå till två år. Processen
kan utformas enligt bild 7.
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Bild 7. Principflödesschema. Icke omblandad satsvis enstegsprocess för grödor.
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För att starta biogasprocessen i en reaktor krävs att åtgärder vidtas som
sänker pH-värdet. Tillsats av vätska med högt pH diskuteras, exempelvis
lakvatten, kalkinblandning eller dylikt. För att klara problemen med anrik-
ning av processhämmande ämnen kan det bli aktuellt att komplettera syste-
met med en omvänd osmosanläggning.

Anläggningen består av:

Ensilagelager

Planreaktorerna kommer att fungera som ensilagelager, anaerobreaktorer,
och restproduktlager. Nedbrytningstiden i anaerobfasen bestämmer erfor-
derlig storlek, uppehållstiden bedöms bli cirka två år. Den totala reaktor-
volymen måste därmed motsvara två års skörd av gröda.

Ensilering bör ske centralt vid anläggningen. Ensilering i form av högdensi-
tetsbalar är inte möjligt utan ett exakthackat material måste användas.

Reaktorvolymen är proportionell mot anläggningsstorleken. Planreaktor-
erna för stora anläggningar över cirka 3 MW utförs som enheter med
dimensionerna höjd 8 m, bredd 40 m, längd 100 m. Antalet reaktorer
anpassas till anläggningsstorleken. För mindre anläggningar än 2 MW görs
facken något mindre så att antalet fack inte understiger 4.6 stycken.

Den totala reaktorvolymen för en enstegsanläggning på 1 MW uppgår till
cirka 32 000 m3 fördelat på fyra reaktorer. Den erforderliga arealen är
betydande. För en anläggning på 1 MW är arealbehovet cirka 1,7 ha. För
en anläggning på cirka 8 MW blir motsvarande område cirka 12 ha.

Reaktorerna föreslås utformas med ett tätt lerskikt i botten. I botten läggs
en dränerande rustbädd av exempelvis klena träd som läggs i ett lämpligt
mönster. I botten läggs in en dräneringskanal längs hela bädden som leder
ut dränagevattnet. Grödan läggs ut på rustbädden och täcks över med ett
tätskikt, exempelvis i form av en gummiduk samt isolering av exempelvis
torv. Reaktorn förses med ett vattencirkulationssystem och ett gassystem.

Vattencirkulationssystem

Planreaktorn förses med ett vattencirkulationssystem. Infiltrationsrör
bestående av perforerade rör sticks ner i bädden. Dessa fördelar vattnet i
reaktorn. Vattnet rinner genom bädden ocl. tas ut i botten på reaktorn.
Vattnet distribueras från bäddarna till en central lakvattenbrunn. Varifrån
det åter pumpas ut på en planreaktor. Möjligheter finns att värma vattnet
innan det sprids ut i bädden.
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Gassystem

Gassystemet liknar på många sätt ett traditionellt deponigasutvinnings-
system. Uttagsbrunnarna i limpan utgörs av nedstuckna perforerade rör.
Brunnarna förbinds med ett ledningssystem. Gas sugs sedan ur brunnarna
genom att ett undertryck skapas i brunnarna med hjälp av en gasfläkt eller
kompressor. Gasrören och gasbrunnarna kan återanvändas och utnyttjas till
flera efterföljande reaktorer.

Mängden gas samt metanhalten och därmed gaskvalitén från en reaktor
kommer att variera under rötningsperioden. Om inte ett antal reaktorer
som startas upp successivt är i drift samtidigt, kan det blir aktuellt att
installera en anläggning för koldioxidavskiljning, exempelvis en vatten-
skrubber, för att erhålla en stabil metanhalt i den producerade gasen. Om
så önskas kan en metanhalt på 85 % eller mer uppnås.

Producerad biogas

Biogasen produceras kontinuerligt och kan lämpligen utnyttjas som baslast i
ett energisystem. Tillgängligheten på en anläggning bör kunna bli 95 %.

Gasen innehåller cirka 85 % metan och har ett värmevärde på cirka 8,5
kWh per m3 om anläggningen är försedd med en anläggning så att koldioxi-
den avskiljs.

Effekten kan endast mycket långsiktigt varieras genom att förändra antalet
bäddar som är i drift. Det går också att spekulera i möjligheterna att styra
processen genom att variera temperaturen i den cirkulerande vätskan.
Dessa möjligheter är dock inte av praktisk betydelse varför systemet kan
anses vara oreglerbart.

För att utnyttja gjorda investeringar i en anläggning på bästa sätt är det
viktigt att anläggningen dimensioneras för att klara baslasten i energisyste-
met så att gas inte behöver facklas eller effekten regleras ner.

Restprodukthantering

När en bädd är utrotad stängs vätskecirkulationen av och materialet får
självdränera en tid. Detta går endast under tider på året då dränagevätskan
får spridas på åkermark. Materialet i reaktorn kan efter dränering förvän-
tas erhålla en torrsubstanshalt kring 20 %. Bädden bryts i samband med att
restprodukten ska spridas på åkermark som fastgödsel. En anläggning på 1
MW beräknas producera cirka 5 500 ton (12 50w m3) fast restprodukt per
år. Någon skillnad jämfört med en totalomblandad enstegsreaktor före-
ligger inte förutsatt att processerna är lika effektiva.
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Drift och underhällsbehov

För drift av anläggningen erfordras el för att driva pumpar och gasfläktar.

Värme krävs för uppvärmning av i första hand processen. För detta används
lämpligen producerad biogas, eventuellt i kombination med olja eller el.

För drift av hjullastare för inläggning samt iordningställande av planreakto-
rerna erfordras drivmedel.

Anläggningarna kräver personal dels för hantering av gröda och restpro-
dukter under odlingssäsongen, dels för tillsyn och underhåll av processen.
Anläggningen behöver daglig tillsyn men för detta krävs endast en deltids-
tjänst. Personalbehovet för tillsyn och underhåll är relativt oberoende av
anläggningsstorleken. Skillnader föreligger dock under skördeperioderna då
grödan skal läggas in, planreaktorerna ska färdigställas och restprodukten
spridas ut.

Inläggning och iordningställande av planreaktorerna utförs med hjullastare
som lämpligtvis hyrs in under aktuell period.

Underhållskostnader i form av reservdelar och service- och entreprenörs-
tjänster.

Processens speciella för- och nackdelar

En grundtanke med denna processtyp är att utnyttja ensilagelagren som
biogasreaktorer men även som restproduktlager. Därigenom kan investe-
ringskostnaderna för anläggningen hållas nere. Likaså kan driftskostnaderna
begränsas genom att arbetsmoment som att flytta, lyfta, späda och awattna
materialet undviks.

Tekniken är oprövad. Vissa erfarenheter finns från deponigasanläggningar
och liknande anläggningar för hushållsavfall. Grödor har dock delvis andra
egenskaper än hushållsavfall. Grödor är t.ex. mer lättomsatt än avfall.
Några kritiska punkter där tekniken inte är utprovad är:

• Hur man får igång metanbildningsprocessen i bädden då 1) ingen
ympning görs, 2) pH-värdet vid ensileringen är lågt.

• Hydrauliken i bädden med vätske- och gasströmmar i motgående ström-
ningsriktningar.

• Kan en jämn och total utrotning av materialet erhållas. Bildas inaktiva
partier i materialet.

• Kan en jämn och önskad temperatur hållas i bädden utan att värme-
förlusterna blir betungande stora.

• Erforderlig uppehållstid.
• Hur ska processhämmande ämnen förhindras att öka till hämmande

koncentrationer.



34

Hur enkel kan botten samt täckning göras utan att gas eller lakvatten
läcker ut.
Hur många reaktorer och vilka tidsförskjutningar erfordras mellan dem
för att få en jämn gasproduktion.
Erfordras en koldioxidavskiljningsanläggning för att få en jämn gaskvali-
tet.
Logistiken kring större anläggningar.
Hur stor blir gasläckaget från bädden. Gasläckaget vid traditionell
deponigasutvinning är ofta betydande (Herman Brundin, SÖRAB).

Icke omblandad satsvis flerstegsprocess

Ett annat alternativ är att utnyttja planreaktorer för en flerstegsprocess.
Motiven till detta är att snabba upp processen jämfört med en enstegspro-
cess. Bedömningar av uppehållstiden är dock mycket osäkra. En uppehålls-
tid på totalt cirka 2.3 månader kan fungera som riktvärde. Processen delas
upp i tre delar i skilda reaktorer där det faktum att nedbrytning av orga-
niskt material sker i olika steg med olika typer av bakterier utnyttjas. I en
reaktor (No 1) sker hydrolys, dvs. nedbrytning av komplexa organiska före-
ningar till enklare vattenlösliga organiska föreningar. Ingen biogasproduk-
tion sker i denna reaktor. Vätskefasen som innehåller en mängd organiska
syror förs över till nästa reaktor (No 3) som består av i huvudsak utrotat
material men som innehåller metanbakterier som omvandlar de organiska
syrorna till biogas. Reaktor No 3 fungerar i princip som en metanreaktor.
Dessutom finns en reaktor (No 2) som i princip fungerar som en enstegs-
process med både hydrolys och metanbildning.

En planreaktor startar efter idriftsättning en hydrolysprocess, dvs. fungerar
som reaktor No 1. Därefter övergår processen i reaktorn till att bli både
hydrolys och metanbildande, dvs. fungerar som reaktor 2. Slutligen övergår
reaktorn till att vare en ren metanreaktor, dvs. fungera som No 3. För att
få en jämn gasproduktion erfordras en 3-5 bäddar av vardera typ i drift
samtidigt.

Skillnaden i uppbyggnaden av en enstegsprocess och en flerstegsprocess
kan vara mycket små. Skillnaden ligger i uppehållstiden på materialet i pro-
cessen, dvs. lagrens storlek, hur många reaktorer som erfordras samt hur
vätskeströmmarna styrs mellan de olika reaktorerna. En flerstegsprocess
enligt ovan kräver mindre total reaktorvolym men fler reaktorer och ett
system för styrning av vätska mellan de olika reaktorerna. Utformningen av
en anläggning med planreaktorer framgår av bild 8.
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Bild 8. Principflödesschema. Flerstegsprocess baserad på planreaktorer.

1) Hjullastare
2) Ensilagelager inläggning
3) Ensilagelager klart
4) Hydrolysreaktor
5) Enstegsreaktor
6) Metanreaktor

7) Lager utrotad fastfas
8) Vätskefördelningsbassånger
9) Vätskelager
10) Uppvärmningssystem
11) Gassystem

Anläggningen består av:

Ensilagelager

Planreaktorerna kommer att fungera som ensilagelager, anaerobreaktorer,
och restproduktlager och dimensioneras därefter. En uppehållstid på cirka
2-3 månader kan fungera som riktvärde. (Osäkerheten i denna bedömning
är dock mycket stor.) För en anläggning med en processtid som klart
understiger ett år blir ensilagelagringsbehovet dimensionerande för plan-
reaktorerna.

Ensilering bör ske centralt vid anläggningen. Ensilering i form av högdensi-
tetsbalar är inte möjligt utan ett exakt-hackat material måste användas.
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För att få en kontinuerlig process startas reaktorer upp med jämna mellan-
rum. Vid tre månaders total uppehållstid kommer varje processfas att ta en
månad och således startas en ny reaktor upp varje månad. Totalt erfordras
12-14 reaktorer. För en anläggning på 1 MW krävs reaktorer på samman-
lagt 17 000 m3. Varje reaktor ges exempelvis dimensionerna höjd 5 m,
bredd 17 m, längd 17 m. Vid större anläggningar behålls antalet reaktorer
men storleken ökas i erforderlig omfattning.

För en anläggning på 1 MW är arealbehovet cirka 1,5 ha. För en anlägg-
ning på cirka 8 MW blir motsvarande område cirka 6,5 ha.

Reaktorerna föreslås utformas på liknande sätt som i fallet med en icke
omblandad enstegsprocess ovan med ett tätt lerskikt i botten. I botten läggs
en dränerande rustbädd av exempelvis klena träd som läggs i ett lämpligt
mönster. I botten läggs in en dräneringskanal längs hela bädden som leder
ut dränagevattnet. Grödan läggs ut på rustbädden och täcks över med en
tätskikt, exempelvis i form av en gummiduk, samt isolering av exempelvis
torv. Reaktorn förses med ett vattencirkulationssystem och ett gassystem.

Vattencirkulationssystem

Planreaktorn förses med ett vattencirkulationssystem. Infiltrationsrör bestå-
ende av perforerade rör sticks ner i bädden. Dessa fördelar vattnet i reak-
torn. Vattnet rinner genom bädden och tas ut i botten på reaktorn. Vattnet
distribueras från bäddarna till lämpligt buffertlager. Varifrån det åter pum-
pas ut på en planreaktor. Genom att leda vätska till olika sektioner i
buffertlagret erhålls en styrning av vätskeflödena mellan de olika planreak-
torerna. Möjligheter finns att värma vattnet innan det sprids ut i bädden.

Gassystem

Gassystemet liknar på många sätt ett traditionellt deponigasutvinnings-
system. Uttagsbrunnarna i bädden utgörs av nedstuckna perforerade rör.
Brunnarna förbinds med ett ledningssystem. Gas sugs sedan ur brunnarna
genom att ett undertryck skapas i brunnarna med hjälp av en gasfläkt eller
kompressor.

Metanhalten och därmed gaskvalitén från en planreaktor kommer att vari-
era under rötningsperioden. Genom blandning av gas från olika reaktorer
kan en metanhalt kring 60 % förväntas.
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Restprodukthantering

När en bädd är utrotad stängs vätskecirkulationen av och materialet får
självdränera en tid. Detta görs endast under tider på året då dränage-
vätskan får spridas på åkermark. Materialet i reaktorn kan efter dränering
förväntas erhålla en torrsubstanshalt kring 20 %. Bädden bryts i samband
med att restprodukten ska spridas på åkermark som fastgödsel. En anlägg-
ning på 1 MW beräknas producera cirka 5 500 ton (12 500 m3) fast rest-
produkt per år. Bädden bryts i samband med att restprodukten ska spridas
på åkermark som fastgödsel.

Producerad biogas

Biogasen produceras i en jämn ström och kan lämpligen utnyttjas som bas-
last i ett energisystem. Tillgängligheten på en anläggning bör kunna bli
95 %.

Gasen innehåller cirka 60 % metan och har ett värmevärde på cirka 6 kWh
per dygn.

Effekten kan varieras genom att inmatningen av hydrolysvätska till metan-
reaktorn förändras. Vätskan från hydrolysreaktorn får istället recirkulera in
i hydrolysreaktorn. Detta kan eventuellt utnyttjas för att reglera ner gas-
produktionen under helger eller dylikt.

Det går att spekulera i möjligheterna att styra processen genom att variera
temperaturen på den cirkulerande vätskan. Dessa möjligheter är dock
troligtvis inte av praktisk betydelse.

För att utnyttja gjorda investeringar i en anläggning på bästa sätt är det
viktigt att anläggningen dimensioneras för att klara baslasten i energisyste-
met så att gas inte behöver facklas eller effekten regleras ner.

Drift- och underhållsbehov

För drift av anläggningen erfordras el för att driva pumpar och gasfläktar.

Uppvärmning krävs för uppvärmning av i första hand processen. För detta
används lämpligen producerad biogas, eventuellt i kombination med olja
eller el.

Inläggning samt iordningställande av planreaktorerna utförs med hjullastare
som lämpligtvis hyrs in under aktuell period.

Anläggningarna kräver personal dels för hantering av gröda och restpro-
dukter under odlingssäsongen, dels för tillsyn och underhåll av processen.
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Anläggningen behöver daglig tillsyn men för detta krävs endast en deltids-
tjänst. Personalbehovet för tillsyn och underhåll är relativt oberoende av
anläggningsstorleken. Skillnader föreligger dock under skördeperioderna då
grödan skal läggas in, planreaktorerna ska färdigställas och restprodukten
spridas ut.

Underhållskostnader i form av reservdelar och service- och entreprenörs-
tjänster.

Processens speciella for- och nackdelar

Genom att i denna processtyp utnyttja ensilagelagren som biogasreaktorer-
na men även som restproduktlager kan investeringskostnaderna för anlägg-
ningen hållas nere. Likaså kan driftkostnaderna begränsas genom att
arbetsmoment som att flytta, lyfta, späda, awattna materialet undviks.

Tekniken är oprövad. Försök i mindre skal i tankar har gjorts i USA på
hushållsavfall. En del erfarenheter från deponigasanläggningar för hushålls-
avfall kan utnyttjas för delar av systemet. Några kritiska punkter där tekni-
ken inte är utprovad är:

• Är det möjligt att få tillräckligt hög koncentration av metanbakterier i
en nästan utrotad bädd så att den kan fungera som metanreaktor. Har
bakterierna tillräckligt med ytor att sitta fast på.

• Hydrauliken i bädden med vätske- och gasströmmar i motgående
strömningsriktningar. Kan inaktiva partier och kanalbildning undvikas.

• Kan en jämn och total utrotning av materialet erha'.las.
• Kan en jämn och önskad temperatur hållas i bädden utan att värmeför-

lusterna blir betungande stora.
• Erforderlig uppehållstid.
• Hur ska processhämmande ämnen förhindras att öka till hämmande

koncentrationer.
• Hur stor blir gasläckaget från bädden. Gasläckaget vid traditionell

deponigasutvinning är ofta betydande

Tvåfasprocess

Processutformning

Nedbrytning av organiskt material under anaeroba förhållanden till bl.a.
biogas sker stegvis med hjälp av olika bakteriegrupper. Bakterierna ställer
delvis olika krav på sin omgivande miljö. I tvåfasprocessen är processen
uppdelad i två steg, hydrolys- och metansteg. I hydrolyssteget bryts kom-
plexa organiska föreningar ner till korta vattenlösliga organiska syror såsom
ättiksyra. Dessa bryts därefter ner i metansteget till biogas. Genom upp-
delningen av de två processerna kan uppehållstid, pH, processtemperatur,
fuktighet anpassas för de två olika stegen.
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Hydrolysen kan ske i enkla planreaktorer försedda med ett vattencirkula-
tionssystem. Torrsubstanshalten i reaktorn bär vara cirka 15 %. De i hydro-
lysen producerade organiska syrorna återfinns i det recirkulerande vätske-
fasen. En delström av vätskan förs till ett anaerobfilter, där omvandlingen
till biogas sker. Hydrolysen sker satsvis medan metanreaktorn arbetar kon-
tinuerligt. Produktionen av organiska syror i en hydrolysbädd avtar med
tiden. För att få en kontinuerlig och jämn gasproduktion erfordras cirka 5
hydrolysbäddar och en metanreaktor i systemet. Uppehållstiden i hydrolys-
reaktorn är cirka 2-4 månader, medan uppehållstiden i anaerobfiltret är
cirka två dygn. Processen kan utformas enligt bild 9.

10

Bild 9. Principflödesschema. Tvåfasprocess med satsvis hydrolys och kontinuerligt
metansteg.

1) Ensilagelager
2) Hjullastare
3) Ev. mottagningsbord med rivare
4) Ensilagelager inläggning
5) Restproduktlager uttag
6) Ensilagelager

7) Hydrolysbädd 8
8) Restproduktlager
9) Pumpbrunn
10) Vätskelager
11) Anaerobfilter
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Ensilage/hydrofysreahorer

Ensilagelagren utnyttjas som ensilagelager, hydrolysreaktorer och restpro-
duktlager för fast restprodukt. Lagringsbehovet för ensilerad gröda motsva-
rar ett års behov och är dimensionerade för storleken på lagren.

Ensilering måste ske central vid anläggningen. Ensileringen i form av hög-
densitetsbalar är inte möjligt, utan ett exakthackat material måste använ-
das.

Processtiden i hydrolysen beräknas uppgå till cirka tre månader. För en
konstant och kontinuerlig process behövs cirka fem reaktorer i samtidigt
drift. Totalt under ett år behövs cirka 20 enheter, därför startas upp med
jämna tidsmellanrum.

Ensilagelagren utförs som stora plansilos med kvadratisk botten och höjden
2-5 m. Lagren utformas som en hårdgjord yta på mark med sektionerande
jordvallar med samma höjd som upplagshöjden. Ytan förses med rörsystem
för dränage av vätska. På ytan av ensilaget läggs ut ett vattenspridnings-
system. Lagren isoleras och täcks över med plastfolie som förhindrar luft
och vatten att tränga in i materialet. På mindre anläggningar kan jord-
vallarna ersättas av betongelement.

Den totala erforderliga lagervolymen för en 1 MW:s anläggning uppgår till
cirka 22 000 m3 fördelat på cirka 20 enheter. Den erforderliga arealen är
betydande. För en anläggning på 1 MW är arealbehovet cirka 2 ha. För en
anläggning på cirka 8 MW blir motsvarande område cirka 16 ha.

Anaerobfilter

Metanproduktionen sker i ett anaerobt hybridfilter av uppströmstyp.
Anaerobfiltret utgörs av en behandlad ståltank med utvändig isolering. Den
övre delen av reaktorn är fylld med fyll kroppar av plast, på dessa bildas en
film av metanbildande bakterier. Fyllkropparna har till uppgift att hålla
kvar bakterierna i reaktorn så att en hög bakterietäthet och därmed effekti-
vitet erhålls. I anaerobfiltrets nedre delar flockar sig metanbakterierna och
bildar ett svävande slam. Beskickning och uttag av vätska görs kontinuer-
ligt. Anaerobfiltret är försett med pumpomblandning och uppvärmnings-
system för att hålla en konstant temperatur på 30°C. Vätskan ska ha en
genomsnittlig uppehållstid på cirka två dygn i anaerobfiltret. Erforderlig
volym står i direkt proportion till anläggningsstorleken. För en anläggning
på 1 MW:s effekt erfordras en anaerobfiltervolym på cirka 1 000 m3.
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Vattencirkulationssystem

Hydrolysreaktorerna förses med ett vattencirkulationssystem. Ovanpå
ensilagebädden anläggs ett vattenfördelningssystem bestående av perfore-
rade rör. Dessa fördelar vattnet jämnt över hydrolysbädden. Vattnet rinner
genom bädden och tas ut med hjälp av ett rörsystem i botten på reaktorn.
Vattnet distribueras från reaktorerna till en två delad central lakvatten-
brunn. Huvuddelen av vattnet bräddas även från del 1 till del 2 i lakvatten-
brunnen, varifrån det åter pumpas ut på hydrolysbäddarna. Från lakvatten-
brunn 1 tas ett delflöde ut som leds till anaerobfiltret där de vattenlösliga
organiska syrorna omvandlas till biogas innan vätska återförs till hydrolys-
reaktorerna via lakvattenbrunn 2. Möjlighet finns att kyla och värma de
olika vätskeströmmarna.

Restprodukthantering

När en bädd är utrotad stängs vätskecirkulationen av och materialet får
självdränera en tid. Materialet i reaktorn kan efter dränering förväntas
erhålla en torrsubstanshalt kring 20 %. Bädden bryts i samband med att
restprodukter ska spridas på åkermark som fastgödsel. En anläggning på
1 MW beräknas producera ca 5 500 ton (12 500 nr̂ ) fast restprodukt per
år. Vätskefasen samlas upp. Huvuddelen återcirkuleras till nästa bädd och
en del lagras i bassanger till en tidpunkt på året då spridning kan ske på
åker.

Vätskefasen samlas upp i ett buffertlager varifrån vätskan får passera
genom en vattenreningsanläggning typ omvänd osmos. I anläggningen sker
en avskiljning av suspenderade och lösa ämnen Avskiljningsgraden är för
de flesta ämnen, t.ex. kväveföreningar, över 90 %. Ut från anläggningen
erhålls dels en huvudvattenström med rent vatten, dels en permeatström
där ämnena i inkommande vätska koncentreras upp. Permeatströmmen är
cirka 10 % av inkommande flöde.

Med anläggningen kan:

• Huvuddelen av vätska recirkuleras till rätningsprocessen utan risk för
anrikning av processhämmande ämnen.

• Färskvattenbehovet under kontinuerlig drift elimineras.
• Näringsämnena i vätskefasen koncentreras upp kraftigt. Vilket innebär

att kostnaderna för lagring, transport och spridning av restprodukter på
åkermark kraftigt reduceras.

Överskottsvätska av den rena fasen släpps direkt till lämplig recipient.
Permeatströmmen lagras upp på anläggningen till tidpunkter på året då
spridning får ske.
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Producerad biogas

Biogasen produceras i en jämn ström och kan lämpligen utnyttjas som bas-
last i ett energisystem. Tillgängligheten på en anläggning bör kunna bli
95%.

Gasen innehåller cirka 80 % metan och har ett värmevärde på cirka 8 kWh
per m3.

Effekten kan varieras genom att kortsiktigt förändra inmatningen av hydro-
lysvätska till metanfiltret. Vätskan från hydrolysreaktorn recirkuleras då
enbart in i hydrolysreaktorn. Detta kan eventuellt utnyttjas för att reglera
ner produktionen under helger eller dylikt. Då gas endast produceras i
metanfiltret där uppehållstiden är kort finns goda möjligheter att reglera
ner effekten kraftigt. Säsongsvis kan effekten regleras ner genom att antalet
hydrolysreaktorer som är i drift förändras.

För att utnyttja gjorda investeringar i en anläggning på bästa sätt är det
viktigt att anläggningen dimensioneras för att klara baslasten i energisyste-
met så att gas inte behöver facklas eller effekten regleras ner.

Drift- och underhållsbehov

För drift av anläggningen erfordras el för att driva pumpar.

Uppvärmning krävs för uppvärmning av i forsa hand processen. För detta
används lämpligen producerad biogas, eventuellt i kombination med olja
eller el.

Anläggningarna kräver personal dels för hantering av gröda och restpro-
dukter under odlingssäsongen, dels för tillsyn och underhåll av processen.
Anläggningen behöver daglig tillsyn men för detta krävs endast en deltids-
tjänst. Personalbehovet för tillsyn och underhåll är relativt oberoende av
anläggningsstorleken. Skillnader föreligger dock under skördeperioderna då
grödan skal läggas in, planreaktorerna ska färdigställas och restprodukten
spridas ut.

Inläggning samt iordningställande av planreaktorerna utförs med hjullastare
som lämpligtvis hyrs in under aktuell period.

Underhållskostnader i form av reservdelar och service- och entreprenörs-
tjänster.
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För- och nackdelar med processen

Teknikens fördelar är främst att drift- och underhållskostnaderna begrän-
sas. Genom korta uppehållstiden och att ensilagelagren utnyttjas som
hydrolysreaktor och restproduktlager kan investeringarna bli relativt låga.

Teknikern bygger till »tor del på känd och utprovad teknik , exempelvis
metanreaktorn. Tekniken är lämplig för s..̂ å anläggningar.

En pilotanläggning för tvåfastekniken finns i Ludvika för hushållsavfall som
togs i drift 1991. Utvärderingen pågår. Ett begränsat pilotförsök med två-
fastekniken har genomförts i Skara under 1991-92. Resultaten från försöken
visar att tekniken inte är färdigutvecklad men att det är intressant att gå
vidare med ytterligare försök. En försöksanläggning har även byggts på
Lilleruds lantbruksskola i Värmland. Själva försöken har inte genomförts
då tidsplanen för försöken har skjutits upp. Några punkter där tekniken
inte är utprovad är:

• Hydrauliken i hydrolysbädden. Kan inaktiva partier och kanalbildning
undvikas kan en jämn och total utrotning av materialet erhållas.

• Erforderlig uppehållstid i hydrolysreaktorn.
• Kan koncentrationen av processhämmande ämnen förhindra att öka till

hämmande nivåer utan en omvänd osmosanläggning.
• Är det möjligt att få en omvänd osmosanläggning att fungera med på

den partikelhaltiga vätskeströmmen som det här är frågan om.
• Hur enkelt kan botten samt täckning av reaktorerna göras så inte lak-

vätska läcker ut.
• Hur många reaktorer och vilken tidsförskjutning erfordras mellan dem

för att få en jämn gasproduktion.
• Logistiken kring större anläggningar.

Kontinuerlig flerstegsprocess

Processutformning

En stor del av det organiska materialet i grödan är lättlösligt och kan lätt
tvättas ut. Nedbrytning av organiskt material under anaeroba förhållanden
till bl.a. biogas sker stegvis med hjälp av olika bakteriegrupper. Bakterierna
ställer delvis olika krav på sin omgivande miljö.

Den kontinuerliga flerstegsprocessen inleds med ett tvättsteg där organiska
syror tvättas ut och vätskan behandlas i ett metansteg. Den kvarvarande
fasta delen förs till en hydrolyssteg där komplexa organiska föreningar bryts
ner till korta vattenlösliga organiska syror såsom ättiksyra. Dessa bryts där-
efter ner i metansteget till biogas. Genom uppdelningen av de två proces-
serna kan uppehållstid, pH, processtemperatur, fuktighet anpassas för de
olika stegen.



44

Hydrolysen sker kontinuerligt i en sluten reaktortank med en torrsubstans-
halt på den ingående materialet på cirka 15 %, därigenom kan en god kon-
troll på processen erhållas. Separering av en fast fas och en vätskefas med
hög halt av organiska syror sker som tillsammans med vätskefasen från
tvättsteget förs till metansteget som består av ett anaerobfilter. Processen
kan utformas enligt bild 10.

Bild 10. Kontinuerlig flerstegsprocess.

Anläggningen består av:

Ensilagelager

Ensilagelagren behöver dimensioneras för ett års behov. Lagren kan
antingen förläggas såsom ett stort centralt lager vid anläggningen eller som
mindre satellitlager i anslutning till åkerarealen. Ensilage transporteras in
efter behov till anläggningen. Det som är mest fördelaktigt kan väljas.

Lagervolymen är proportionell mot anläggningsstorleken. För en anläggning
på 1 MW:s effekt erfordras ett lager på cirka 17 000 m3. För en central
ensileringsanläggning kan ensilagelagren utföras som stora plansilos med
riktvärden på höjden 5 m, fackbredden 25 m, längden 100 m. För anlägg-
ningar mindre än 2 MW görs dock facken mindre, framför allt så minskas
fackbredden så att det dagliga uttaget av ensilage uppgår till minst 0,5-1 m
i ett fack. Detta med hänsyn till materialpåverkan i gränsytan.
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Arealen för dessa lager iir betydande. För en anläggning på 1 MW kommer
ett ensilagelagerområde på cirka 1,5 ha att erfordras. För en anläggning på
cirka 8 MW blir motsvarande område cirka 7 ha. Lagren utformas som en
hårdgjord yta på mark med sektionerade jordvallar. Lagren täcks över med
plastfolie för att förhindra luft och vatten att tränga in i materialet. Om
alternativet med satellitlager väljes kan dessa utformas med en mindre
hårdgjord yta för mellanlagring av ensilage, troligtvis i någon form av balar.

Mottagningsanläggning

Ensilaget tas ut från ensilagelagren med hjullastare och transporteras in till
biogasanläggningen där de tas emot på ett matarbord försedd med ett
rivaraggregat. Det sönderdelade materialet transporteras till en mottag-
ningssilo.

Förbehandling

Från mottagningssilon matas material kontinuerligt med hjälp av en fläkt
till en bassäng där det blandas ut med vätska samt sönderdelas med hjälp
av en macerator. Från bassängen förs materialet till en awattningsanlägg-
ning. Fastfasen förs till hydrolyssteget. Vätskefasen som innehåller en stor
del av grödans lättlösliga organiska innehåll förs till ett buffertlager före
anaerobfiltret.

Hydrofyssteg

Hydrolysen sker i en totalomblandad hydrolysreaktor. Hydrolystanken
består av en behandlad ståltank med utvändig isolering. Beskickning och
uttag av material görs regelbundet varje dag. Rötkammaren är försedd med
omrörare för att få en totalomblandning av materialet processen samt för
att undvika sedimentation och uppflytning av material. Hydrolystanken är
vidare försedd med uppvärmningssystem för att hålla en konstant tempera-
tur på cirka 35"C i rötkammaren. Hydrolystanken dimensioneras för en
hydraulisk uppehållstid på cirka två dygn. Genom slamrecirkulation ökas
slamåldern i hydrolysen till cirka 11 dygn.

Hydrolystankens volym står i direkt proportion till anläggningsstorleken.
För en anläggning på 1 MW:s effekt erfordras en volym på cirka 225 m3.

Efter hydrolysen awattnas det hydrolyserade materialet i två steg. Huvud-
delen av fastfasen recirkuleras tillbaka till hydrolyssteget efter det första
awattningssteget, medan resterande del awattnas kraftigt och lagras upp
som fast restprodukt.

Vätskefasen som innehåller en stor del av grötlans lättlösliga organiska
innehåll förs till ett buffertlager anaerobfiltret.
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Anaerobfilter

Metanproduktionen sker i ett anaerobt hybridfilter av uppströmstyp. Anae-
robfiltret utgörs av en behandlad ståltank med utvändig isolering. Den övre
delen av reaktorn är fylld med fyllkroppar, på dessa bildas en film av
metanbildande bakterier. Fyllkropparna har till uppgift att hålla kvar bak-
terierna i reaktorn så att en hög bakterietäthet och därmed effektivitet er-
hålls. I anaerobfiltrets nedre delar flockar sig metanbakterierna och bildar
ett svävande slam. Beskickning och uttag av vätska görs kontinuerligt.
Anaerobfiltret är försett med pumpomblandning och uppvärmningssystem
för att hålla en konstant temperatur på 35°C. Vätskan ska ha en genom-
snittlig uppehållstid på cirka 4,5 dygn i anaerobfiltret. Erforderlig volym
står i direkt proportion till anläggningsstorleken. För en anläggning på 1
MW:s effekt erfordras en anaerobfiltervolym på cirka 700 m3.

Restprodukthantering

Utrotat slam från hydrolysreaktorn förs till en awattningsanläggning där
materialet separeras i fastfas och vätskefas. Fastfasen beräknas kunna av-
vattnas till en torrsubstanshalt på '""rka 25 %. (Torrsubstanshalter på upp
till 35 % kan vara möjliga beroende på materialets egenskaper.) Mängden
fast restprodukt som produceras från en anläggning är direkt proportionell
mot anläggningsstorleken. En anläggning på 1 MW beräknas producera
cirka 5 500 ton (12 500 m3) fast restprodukt per år. Upplagring bör kunna
ske i lediga ensilagelager till tider på året när materialet får spridas på
åkermark.

Huvuddelen av vätskefasen från anaerobfiltret recirkuleras i processen.
Överskottsvätskan får passera genom en vattenreningsanläggning typ om-
vänd osmos. I anläggningen sker en avskiljning av suspenderade och lösa
ämnen. Avskiljningsgraden är för de flesta ämnen, t.ex. kväveföreningar,
över 90F. Ut från anläggningen erhålls dels en huvudvattenström med rent
vatten, dels en permeatström där ämnena i inkommande vätska koncen-
treras upp. Permeatströmmen är cirka 10 % av inkommande flöde.

Med anläggningen kan:

• Färskvattenbehovet under kontinuerlig drift elimineras.
• Näringsämnena i vätskefasen koncentreras upp kraftigt, vilket innebär

att kostnaderna för lagring, transport och spridning av restprodukter på
åkermark kraftigt reduceras.

Överskottsvätska av den rena fasen släpps direkt till lämplig recipient.
Permeatströmmen lagras upp på anläggningen till tidpunkten på året då
spridning får ske.
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Producerad biogas

Biogasen produceras i en jämn ström och kan lämpligen utnyttjas som bas-
last i ett energisystem. Tillgängligheten på en anläggning bör kunna bli
95 %.

Gasen innehåller cirka 60 % metan och har ett värmevärde på cirka 6 kWh
per dygn. (Att få en gas med 70-80 metan från anaerobfiltren torde vara
möjligt.)

Anläggningens effekt kan varieras genom att kortsiktigt förändra inmat-
ningen av mängden vätska som matas in i anaerobfiltret. Då vätskans uppe-
hållstid i anaerobfiltret är relativt kort 4,5 dygn reagerar anläggningen
snabbt på variationer i inmatad mängd. Buffertlagerkapaciteten är begrän-
sad och det är troligtvis mindre lämpligt att kortsiktigt förändra driften i
flera av processtegen. En säsongsvis variation av gasproduktionen kan er-
hållas genom att mängden material som förs till anläggningen varieras. För
att utnyttja gjorda investeringar i anläggningen på bästa sätt är det viktigt
att anläggningen dimensioneras för att klara baslasten i energisystemet så
att den inte behöver regleras ner.

Drift och underhållsbehov

För drift av anläggningen erfordras el för att driva pumpar, awattnare,
omrörare och annan utrustning.

Värme krävs för uppvärmning av i första hand processen. För detta används
lämpligen producerad biogas, eventuellt i kombination med olja eller el.

Polymerer till awattning av slam i olika delsteg.

För drift av hjullastare erfordras drivmedel.

Anläggningarna kräver personal dels för hantering av gröda och restpro-
dukter, dels tillsyn och underhåll av processen, personalbehovet varierar
med anläggningsstorleken och beräknas uppgå till 3-5 personer.

Underhållskostnaderna i form av reservdelar och service- och entreprenörs-
tjänster.

För- och nackdelar med processen

Teknikens fördelar jämfört med en enstegs totalomblandad process är
främst att reaktorvolymen i stort sett halveras tack vare korta uppehålls-
tider och jämfört med tvåfasprocessen att en bättre kontroll över hydrolys-
processen erhålls då denna sker i en reaktortank. Driftkostnaderna blir
relativt höga genom ett stort antal arbetsmoment som att flytta, lyfta,
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späda, awattna materialet. Tekniken bygger till stor del på känd och ut-
provad teknik, exempelvis metanreaktorn. Tekniken är troligtvis lämplig för
större anläggningar.

En stor demonstrationsanläggning för tekniken finns i Helsingör för hus-
hållsavfall som togs i drift 1991. Utvärdering pågår. Tidigare har pilotförsök
gjorts i Tyskland på hushållsavfall. Försök på gröda i en pilotanläggning i
Danmark planeras. Några synpunkter där tekniken inte är utprovad är:

• Kan omrörning göras så att materialet inte separerar i bl.a. hydrolys-
reaktorn.

• Kan koncentrationen av processhämmande ämnen förhindras att öka till
hämmande nivåer utan en omvänd osmosanläggning.

• Är det möjligt att få en omvänd osmosanläggning att fungera med på
den partikelhaltiga vätskeströmmen som här är frågan om.

• Materialets awattningsegenskaper i olika delsteg.
• Hur höga organiska belastningar klarar processerna.
• Logistiken kring större anläggningar.

Biogasanvändning

Allmänt

Biogas kan i princip användas på samma sätt som naturgas, stadsgas och
gasol används, dvs. för värmeproduktion, elproduktion och även som driv-
medel, se bild 11

FJÄRRVÄRME
VARMARE
TORKAR

BIOGAS

VARMEPRODUKTION

BUSSA R
PERSONBILAR
LASTFORDON

MOTORER
GASTURBINER
BRÄNSLECELLER

Bild 11. Användningsområden för biogas.

Inom samtliga användningsområden konkurrerar biogasen med andra brän-
slen. Biogas har fördelen av att vara dels ett gasformigt bränsle vilket gene-
rellt innebär att anläggningarna för att utnyttja gasen är billiga, dels är ett
biobränsle och därmed till stor del befriat från skatter och avgifter.
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Biogaskvalité

Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. Dessutom innehåller
gasen mindre mängder vattenånga, kväve, väte, svavelväte m.m. Halterna
kan variera beroende av rötningsmaterialets organiska sammansättning,
torrsubstanshalt, utrötningsgrad, rötkammarbelastning m.m. Val av pro-
cessteknik påverkar också gaskvaliteten, se tabell 5. Vid rötningstekniker
där nedbrytningen uppdelas i två steg erhålls ett gasflöde från varje steg.
Ett metanrikt större flöde från anläggningens filter och ett mindre från
hydrolysen. Blandas dessa flöden erhålls en gas vars metaninnehåll mot-
svarar den totalomblandade kontinuerliga enstegsprocessen. Hydrolysgasen
är vidare relativt svavelrik och filtergasen svavelfattig. Vid den enstegs
satsvisa processen erhålls till en början en gas vars innehåll framför allt
består av koldioxid. Av den brännbara delen av gasen utgör vätgas huvud-
komponenten medan metaninnehållet är mycket lågt. Denna gassamman-
sättning beror av att miljön för de metanbildande bakterierna till en början
är mycket dålig för denna process. Med tiden förbättras miljön för de
metanbildande bakterierna vilket resulterar i högre metanhalter, lägre
koldioxidhalter och mycket låga vätgashalter.

Tabell 5. Biogasens kvalitet beroende av den processteknik som utnyttjas vid växt-
materialrötningen.

Processteknik

Enstegs totalomblandad

Enstegs satsvis

Tvåstegs: Hydrolys

Tvåstegs. Filter

Metan
(Volymprocent)

50-60

0-60

0-20

60-75

Koldioxid
(Volymprocent)

35-45

35-90

65-85

25-40

Den tvås tegsprocess som finns angiven i tabell 5 är i princip giltig för de
tvåstegsprocesser som redovisas i rapporten, dvs. tvåfasprocessen, satsvisa
tvåstegsprocessen och kontinuerliga tvåstegsprocessen.

Biogas kan i princip användas på samma sätt som naturgas, stadsgas och
gasol används, dvs. för värmeproduktion, elproduktion och även som driv-
medel.

Värmeproduktion

Värmeproduktion är det i särklass enklaste och därför också det vanligaste
användningsområdet för biogas. Biogasen bär utnyttjas som baslast i ett
värmesystem då gasproduktionen är svår att reglera. Värmen kan utnyttjas i
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ett fjärrvärmenät, ett värmesystem i en fastighet eller lokala varmare,
exempelvis IR-strålare eller aerotemprar.

BIOGAS
VÄRME

BlOGASANL PANNCENTRAL

Bild 12. Värmeproduktionssystem för biogas

Betalningsförmågan för biogasen är huvudsakligen beroende av kostna-
derna för alternativbränslet. Investeringarna är små i förhållande till
bränslekostnaden och av samma storleksordning som för andra bränslen.
Driftkostnaderna är i huvudsak likvärdiga med andra bränslen. I många
större fjärrvärmeverk utnyttjas värmepumpar eller biobränslen som baslast
och betalningsförmågan är låg, cirka 5-12 öre/kWh. Högst betalnings-
förmåga erhålls om biogasen ersätter olja för bostadsuppvärmning, vilket
idag kan räkans till cirka 22 öre/kWh.

Elproduktion

Biogas är mycket lämpad att använda i otto- och dieselmotorer för att
producera el och värme. Valet av motortyp är i första hand en fråga om
effektstorlek. Generellt sett väljs dieselmotorer för effekter över 3 MW
bränsle och ottomotorer vid lägre effekter. I intervallet 3-6 MW bränsle
kan båda typerna komma ifråga.

3I0GAS

EL

VÄRME

BlOGASANL GASMOTOR

Bild 13. Elproduktionssystem för biogas.
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Elverkningsgraden för gasdrivna ottomotorer ligger mellan 30 och 35 %
beroende på storlek. Totalverkningsgraden för el och värme är 85-88 %.

Elverkningsgraden för dieselmotorer i aktuellt storleksintervall är normalt
40-45 %. Totalverkningsgraden uppgår till cirka 85-90 %.

Investeringarna för en motor kan begränsas genom att dessa finns att köpa
i containerbaserade moduler. Drift- och underhållskostnaderna för en gas-
motor består av kostnader för personal som sköter den dagliga drifttillsynen
och det dagliga underhållet samt kostnader för förbrukningsmaterial och
reparationer.

Personalbehovet för en anläggning på upp till cirka 1 MW uppgår till cirka
0,1 manår/år och för en anläggning på 4-8 MW ökar personalbehovet till
cirka 0,5-1 manår/år. Den rörliga driftkostnaden minskar med minskande
anläggningsstorlek, vilket är i storleksordningen 6-10 öre kWh för anlägg-
ningar mellan 0,15-8 MW.

Elproduktionskostnaden varierar kraftigt beroende på vilket pris som
betalas för del levererade värmen.

Motorns maximala drifttid med hänsyn till ekonomin begränsas av de
rörliga kostnaderna för elproduktion, dvs. de rörliga driftkostnaderna och
bränslekostnaderna jämfört med försäljningspriset för el under lågsäsong.

Elproduktionskostnaden vid leverans av värme till ett stort fjärrvärmenät
25 öre/kWh och 8 000 drifttimmar visas på bild 14.

Produktionskostnad el
(öre/kWh)
200 T

O 1 MW

X 3 MW

h 5 MW

10 20 30 40 50
Biogaspris (öre/kWh)

Bild 14. Kostnader för elproduktion med värmeleverans till ett stort fjärrvärmenät.
(a 000 timmars drifttid, 30 öre/kWh för värme). (E. Ström 1991).
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Produktionskostnad el
(öre/kWh)
180 T

40 50

Biogaspris (Arv/kWh)

Bild 15. Kostnader för elproduktion vid olika värmepris vid en anläggning på
3 MW bränsle. (B. Ström 1991).

En minskad drifttid från 8 000 timmar till 6 500 timmar ger en kostnads-
ökning på mellan 8 öre/kWh (1 MW bränsle) och 3 öre/kWh (10 MW
bränsle).

Fordonsdrift

Det finns i dag cirka 1 miljon naturgasdrivna fordon i världen och den
tekniska utvecklingen har hunnit långt inom detta område. Utvecklingen
idag inriktas främst på att utgående från de redan goda emissionsprestanda
förbättra dessa med hjälp av katalysatorer mm. så att mycket låga utsläpp
erhålls.

När biogas skal användas som drivmedel är det nödvändigt att avlägsna
större delen av gasens koldioxidinnehåll. Koldioxiden späder annars ut
gasen och minskar energitätheten oacceptabelt mycket. För att skydda
utrustning från korrosion måste gasen även renas från korrosiva kompo-
nenter såsom svavelväte och vattenånga. Efter rening är biogas likvärdig
med naturgas.
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En tankningsanläggning hestår av ett gaslager med ett antal gaslagrings-
tankar där gasen lagras vid 250-300 bars tryck. Lagret fylls på kontinuerligt
med gas via en kompressor. Tankningsproceduren liknar den vid tankning
av bensin. Vid tankning öppnas en ledning mellan lagret och fordonet och
gas strömmar över. Tankningstiden blir cirka 3-4 minuter för ett fordon
med två 70-liters tankar.

Avskiljningen av koldioxid och korrosiva ämnen i biogasen kan ske på
många olika sätt. De mest aktuella metoderna är tryckvattenabsorption och
pressure swing absorption. Avskiljningen kan ske så att biogasen får ett
metaninnehåll på 95-98 %. Kostnaderna för avskiljningen är beroende av
val av teknik men också av ursprunglig metanhalt. Koldioxidavskiljning på
en gas som ursprungligen har en metanhalt kring 70-80 % är betydligt
lättare och billigare att rena än en gas med en metanhalt kring 50 %.

Kostnaderna för att rena 1 m3 biogas i en renings- och tankningsanläggning
minskar med anläggningsstorleken upp till en effekt på cirka 1 MW där
kostnaden i stort sett är oberoende av storleken. För anläggningar över 1
MW är kostnaden cirka 7-10 öre/kWh. För mindre anläggningar ökar kost-
naderna betydligt. Exempelvis är reningskostnaderna för en anläggning på
cirka 250 kWh i storleksordningen 22-28 öre/kWh. Ovanstående renings-
kostnader avser en gas med cirka 60-65 % metan. Om gasen har ett högre
metaninnehåll, exempelvis 75-85 %, minskar reningskostnaderna märkbart.
Om gasen däremot innehåller kvävgas i sådan omfattning att den måste
avskiljas, innebär detta att ytterligare ett reningssteg måste till vilket ökar
reningskostnaderna med flera öre per kWh.

BIOGAS

CASRF.NINC

VARM:

DR I V -

CASL ACER IANKNINCS-
ANLACCMIMC

Bild 16. Drivmedelssystem för biogas
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Biogas är lämplig åtminstone på kort sikt som bränsle för i första hand
lokala fordonsflottor, exempelvis stadsbussar där varje fordon har en lång
körsträcka, dagligen återvänder till tankningsstationen samt värdesätter
bränslets miljöegenskaper.

En biogasproduktionsanläggning på 1 MW skulle kunna försörja cirka 150
stadsbussar med en årlig körsträcka på cirka 7 000 mil eller 3 900 person-
bilar med en årlig körsträcka på cirka 1 500 mil.

Både ottomotorer och dieselmotorer kan konverteras till gasdrift men bäst
är att från början köpa fordon med ottomotorer som byggts för gasdrift.
Därigenom erhålls bäst prestanda och ekonomi. Merkostnaderna för ett
fordon för gasdrift kan på sikt komma att blir relativt låg. Biogasen lagras i
speciella ståltankar vid högt tryck (250 bar) på fordonen. Biogas är även i
komprimerat skick mer utrymmeskrävande än vätskeformiga bränslen.

Bild 17. Naturgasdrivna bussar i Göteborg med gastankar på taket.

Betalningsförmågan för metan som drivmedel är idag cirka 30 öre/kWh.
En planerad skatteomläggning skulle öka betalningsförmågan till cirka 37
öre/kWh. I detta har ej beaktats eventuella merkostnader för fordonen som
idag kan vara betydande men på sikt relativt liten.
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Restprodukt

Det rotade ensilaget innehåller i huvudsak all växtnäring som fanns i grön-
massan, biologiskt slam samt mer eller mindre nedbrutet organiskt mate-
rial. Rötresten är därför mycket lämplig som gödselmedel och struktur-
förbättrare på åkrarna. Rötrestmängden kan minskis genom att återföra
processvätska och därigenom minska färskvattenbehovet. Om för mycket
processvätska återförs anrikas näringssalterna och rötningsprocessen kan
hämmas.

Awattning

Om anläggning har awattningsutrustning fås rötresten i två faser. En fast
fas med ca 25 % ts och en flytande med ca 1 % ts. Man kan också välja att
bara awattna den del som skall recirkuleras. Det krävs då speciell bevatt-
ningsutrustning för det oawattnade materialet, alternativt att spridning sker
med tankvagnar utrustade med ramp eller spridarplatta. Problem med
svämtäcke i bassängerna uppstår ofta med högre ts-innehåll.

Lagring

Den fasta fasen lagras vintertid i de tömda växtmateriallagren, medan den
flytande fasen lagras i bassänger med tak som antingen placeras vid anlägg-
ningen eller ute vid fälten. Placeringen görs då på samma sätt som för
satellitlagren.

Transport

Transporten av den fasta fasen sker med samma ekipage som ensilaget.
Om anläggningen har satellitlager för ensilering kan man därför transpor-
tera ensilage i en riktning och rötrest på väg tillbaka. Om anläggningen
däremot har ett centralt växtmateriallager transporteras fasta fasen ut till
åkrarna och läggs på marken strax innan spridning. Vätskefasen transporte-
ras med tankvagnar ut till sina satellitlager.

Spridning

Den fasta fasen sprids med kletgödselspridare. Spridaren lastas med en
lastmaskin på åkern eller vid satellitlagren. Den flytande fasen pumpas från
lagringsbassängerna ut till bevattningsmaskiner, med rampspridare. Pump-
avståndeii blir mindre med fler satellitlager.
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Näringsinnehåll och materialflöden

Två olika rötrester jämförs i tabell 6. Den på växtnäring lägre koncentre-
rade rötresten representerar en biogasanläggning, där ca 50 % av process-
vätskebehovet tillgodoses från kranvatten. Det andra fallet med hög kon-
centration av växtnäring motsvarar en rötanläggningen som har utrustning
för saltborttagning i den till rötkammaren återförda processvätskan. En
anläggning med utrustning för saltborttagning kräver ett bättre awattnings-
system. Detta förklarar skillnaden i mängd av fast rötrest mellan de två
alternativen i tabell 6.

Tabell 6. Mängder och tidsåtgång vid hantering av rötresten i två fall för 1 MW anlägg-
ning. I det fall där växtnäringkoncentrationen i rötresten är hög har rötanläggningen en
saltborttagningsutrutning. I fallet med den lägre koncentrationen av näringsämnen
saknar anläggningen denna utrustning.

Växtnäringsinnehåll i
n ..esten

Materialtyp

Mängd (ton/år)

Arealbehov (ha)

N-giva (kg/ha)

P-giva (kg/ha)

K-giva (kg/ha)

Lagervolym

Transporttid (h/år)

Spridningstid (h/år)

Låg koncentration

Vätskefas

22 700

280

100

0

200

15 000

460

760

Fast fas

4 400

410

100

24

50

-

200

150

Hög koncentration

Vätskefas

5 700

190

100

0

200

3 800

116

190

Fast fas

5 500

500

100

24

75

-

260

190

Kostnadsberäkningar

Med hjälp av beräkningsmodellen har kostnaderna för råvara och rötrest
räknats fram. I följande avsnitt presenteras resultaten av dessa beräkningar.

Råvarukostnad

I kostnaden för råvaran ingår odling, skörd och transport. Däremot inte
lagringskostnaden som skiljer sig beroende på processteknik och därför
ingår i kostnaden för biogasanläggningen. Odlingseffekterna redovisas
separat.



57

Odling

Odlingskostnaderna för vall och korn i bild 18 (databok för driftsplanering,
1989, områdeskalkyler för Svealands slättbygder 1990/91 och pers. medd.
Rosenqvist, 1992). Odlingskostnaderna för vallen som redovisas nedan är
fördelade på det antal år som vallen ligger. För betblasten räknas ingen
odlingskostnad eftersom det är en restprodukt vid sockerbetsodlingen.

D Ränta på rörelsekapital
M Gödsel
U Maskiner och arbete
M Bekämpningsmedel
• Utsäde
• Markersättning

Södra 1 Södra 2 Mellan Norra.V Norra.K

Odlingsområde och gröda

Bild 18. Odlingskostnaden för biogasgröda i olika områden i Sverige räknad per hektar
och år. (1 = 1 årig vall ;2 = 2 årig vall; V = vall; K = korn).

Kostnaden för den treåriga vallen fö. telas på vallens liggtid på tre år och
blir därför relativt låg räknat per år. Det som påverkar odlingskostnaden
mest är alltså vallens liggtid. Den ettåriga rödklövervallen i södra SverV ^
och korngrödan i norra Sverige blir därför relativt kostsamma. Se även
bilaga 1.

I markersättningen ingår vinsten för odlingen och ersättningen för marken
som ställts till förfogande. Den är alltså beroende på markpriset och vad
alternativanvändningen för marken är. Alternativanvändningen i detta fall
är de spannmålsgrödor i växtföljden som vallen ersätter. I norrland är där-
emot alternativet vall för foderändamål. Markersättningen är därför bero-
ende på odlingsområde men däremot oberoende av vallens liggtid.

För varje hundralapp som krävs i ökad markersättning stiger den slutliga
biogaskostnaden med 0,5 öre/kWh. På motsvarande sätt sjunker också
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produktionskostnaden om markersättningskraven kan minskas t.ex. vid
bidrag för odling av energigrödor.

Skörd

Skördekostnaden för både hack och press ligger på i storleksordningen 15
Öre per kg ts för en anläggning på 1 MW. Då används två pressar eller en
självgående hack. Om man i detta fallet skulle öka maskinkapaciteten till
tre pressar eller två hackar skulle användningstiden sjunka från 9,5 till 6,3
h/dag respektive 13,2 till 6,6 h/dag, se bild 19.
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fl//d T9. Kostnaden för skörd och transport till lager med hack respektive press då olika
antal maskiner används.

Genom att minska antalet maskiner och i stället köra fler timmar per dag
kan man sänka maskinkostnaderna. Arbetskostnaderna korr. ner då att öka
för både skördemaskiner och transporten till ensilagelagret. Arbetskostna-
den är satt till 125 kr/h för normal arbetstid (0-8 h), 188 kr/h för övertid
(8-10 h) och 250 kr/h för kvalificerad övertid (10h-).

Då skörden sker med press vid 40 % ts kan man i praktiken inte tänka sig
att köra mer än 10 h per dag. Med hack kan man däremot i princip köra
dygnet runt.

Skördeperiodens längd

Liksom skördekapaciteten påverkar kostnaden för skörd gör också antalet
dagar man har till förfogande. Vi har antagit att vallen är lämplig för skörd
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under en period av 15 dagar. Om detta antagande förändras krävs en
annan maskinkapacitet vilket förändrar den totala råvarukostnaden, se
bild 20.

Öre/kg ts

100 4 MW

25

Bild 20. Råvarukostnadens känslighet för antalet dagar som vallen är lämplig att
skördas.

Kostnaden ökar relativt mycket då skörden måste ske inom en kort period.
För längre skördeperiod än 15 dagar planar kostnaderna ut och påverkar
inte råvarukostnaden nämnvärt.

Transport och lager

Transporten som kräver stor kapacitet under en begränsad tidsperiod hyrs
in av spannmålsbönderna i trakten som oftast har ledig kapacitet under
sommaren. Transporten sker med hjälp av inhyrda traktorer med vagn och
förare. Transportekipagen som lastar 12 ton, hyrs in till en kostnad av 275
kr/h, därtill kommer personalkostnad på 125 kr/h och bränslekostnad.

Kostnat!?n blir lägst med all lagring vid anläggningen. Det beror till stor
del på kostnaden för investering i transportekipagen och en lastare (1 milj
kr). Vid större anläggningar blir därmed inte kostnaden för ett transport-
ekipage lika stort per kilo ts. Antalet satellitanläggningar påverkar inte
kostnaden nämnvärt då transporten från lagret till anläggningen endast
ökar minimalt vid ökat antal satellitlager, se bild 21. I praktiken kan det
vara nödvändigt med satellitlager om maximala antalet inhyrda transport-
ekipage vid skörd är begränsat.
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Bild 21. Ensilagekostnadens variation med antalet satellitlager då materialet skördats
med press vid 40 % torrsubstanshalt till en anläggning på 1 MW.

För motsvarande fall då växtmaterialet skördas med hack kan observeras att
kostnaden för plansilos ökar då fler satellitanläggningar byggs, se bild 22.
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Bild 22. Ensilagekostnadens variation med antalet satellitlager då materialet skördats
med hack vid 25 % torrsubstanshalt till en anläggning på 1 MW.
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Total råvarukostnad

I bild 23 ser man hur råvarukostnaden är för biogasgrödorna i de olika
regionerna som ingår i modellen för en anläggning på 1 MW. Här ingår
inte lagerkostnaden.

Råvarukostnaderna för den skördade vallen är i Mellansverige 58 öre/kg ts.
I Sydsverige är vallen kortare varför råvarukostnaden stiger. Dock sänks i
södra Sverige den totala materialkostnaden genom att man där också an-
vänder sockerbetsblast till en kostnad av 20 öre/kg ts. Korn som skördas
grön kan också användas till biogasrötning. Detta material har dock en så
hög odlingskostnad som 122 öre/kg ts i norra Sverige.

Öre/kg ts
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~ H H B | | |
Sydsverige 1 Sydsverige 2 Mellansverige

Odlingsområde

Norra Sverige

Bild 23. Råvarukostnaden för växtmaterial till biogasanläggningen i de olika odlings-
områdena. Lagerkostnaden inkluderas ej.

Sockerbetsblasten minskar kostnaderna för biogasen. Men eftersom blasten
är en restprodukt kan man inte påverka mängden blast kring biogasodling-
en. Någon odlingsersättning för den är inte heller inräknad. Korn grödan i
Norrland används som insåningsgröda och skördas grön. Kostnaden för
denna blir hög, men det kan ändå bli billigare än att så in vallen i ren-
bestånd.

Då ej något annat anges är kostnaderna beräknade för skörd med hack
under en period av 15 dagar för en 1 MW anläggning i Mellansverige.

B Blast
• Vall
DKorn

Odlingseffekter

Ett försök har genomförts att värdera de positiva effekterna man får då en
vall införs i en spannmålsdominerad växtföljd, se bild 24. Intäkterna kan
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delas in i långsiktiga strukturförbättrande effekter och direkta växtföljds-
effekter i de efterkommande spannmålsgrödorna.

Strukturen blir bättre för varje år efter omläggningen. Den därav långsiktigt
ökade skörden ger en ökad intäkt vid försäljning av grödan och den minsk-
ade bränsleförbrukningen ger minskade kostnader. I diagrammet räknas
därför effekterna efter 10 år som kan vara medelvärdet under en biogasan-
läggnings livslängd på 20 år.

De kortsiktiga vinsterna i form av minskade bekämpningskostnader och
högre skördar på grund av den positiva förfrukt som vallen är, beräknas
per växtföljd och fördelas på vallens liggtid. Det innebär att vallarna i södra
Sverige som är ett och tvååriga får högre vinster per odlad hektar vall och
år. Då de kortsiktiga växtföljdsfördelarna är de dominerande har den ett-
åriga vallen de högsta positiva odlingseffekterna.
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Odlingsområden i Sverige
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Bild 24. Vallodlingens positiva effekter på spannmålsgrödorna i de olika odlings-
områdena värderat i kronor per hektar vall. Beräknat efter 10 år.

Kostnad för biogasanläggning

Investeringarnas storlek beror huvudsakligen på:

• val av processtyp
• uppbyggnad av logistik
• anläggningsstorlek
• lokala förutsättningar
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Investeringarna har räknats fram i en rad projekt under senare år. Förut-
sättningarna i olika projekt varierar mycket liksom även vad som inkluderas
1 kalkylerna samt dess detaljeringsnivå. Dimensioneringsunderlaget är brist-
fälligt för samtliga processer. I en del fall ger detta stor osäkerhet, exem-
pelvis kan uppehållstiden i en icke omblandad enstegsanläggning anses vara
2 år men både 1 eller 4 år kan vara mer rätt. Investeringskostnaden för
denna processtyp är i stort sett direkt proportionell mot uppehållstiden
varför stor osäkerhet i kalkylerna erhålls. Att göra jämförelser mellan olika
kalkyler är mycket vanskligt.

I det följande har investeringskostnaderna beräknats fram för tre olika
processtyper. Kalkylerna baseras därmed på samma förutsättningar, har
samma omfattning samt detaljeringsnivå. Problemen med osäkerheter i
dimensioneringsunderlaget kan dock inte undvikas men blir likartat
behandlat i de olika fallen även om inverkan kan variera.

Totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess har valts för att det är en
teknik som är relativt känd och kan fungera som ett grundalternativ. Icke
omblandad satsvis enstegsprocess har valts för att den kan anses represen-
tera enklast möjliga teknik. Slutligen har medtagits den Icke omblandade
satsvisa flerstegsprocessen som är enkel teknik kombinerat med antagen
relativt kort uppehållstid.

Några överslagsmässiga jämförelser görs även för några andra processtyper.

I beräkningarna förutsätts att:

• metanproduktionen är 300 l/kg organisk substans för samtliga processer
• torrsubstanshalten i ensilaget är 25 %
• organiska innehållet (VS) är 90 % av torrsubstansen
• anläggningen har en tillgänglighet på 97 %
• ensilaget har densiteten 800 kg/m3

• anläggningsstorlekar 0,25, 1, 4 och 8 MW
• samtliga anläggningar har ensilagelager vid anläggningen
• gasledning från anläggningen till förbrukaren ingår ej
• gaspanna eller annan utrustning för gasanvändning ingår ej
• en genomsnittlig avskrivningstid på 15 år
• 6 % realränta

Totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess

Investeringarna för en totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess framgår
av bild 25. I investeringen ingår dels ensilagelagren vid anläggningen samt
själva processutrustningen i biogasanläggningen. Markarbeten utgör cirka
25-35 % av investeringarna. Hur dessa mycket stora ensilagelager kan
utformas har stor betydelse för kalkylen. Hur höga kan lagren byggas och
hur enkelt kan vallar och botten göras? Hur ska pressaften behandlas och
sättningsskador undvikas?
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Bild 25. Investeringskostnader för Totalomblandad kontinuerlig enstegsprocess.

Osäkerheten när det gäller processen påverkar i första hand rötkammarens
storlek. Rötkammaren består mellan 13-27 % av investeringen med ökande
betydelse med ökande anläggningsstorlek. Om rötkammarvolymen skulle
behöva vara 50 % större än vad som antagits i kalkylen kommer investe-
ringen i rötkammaren givetvis öka med närmare 50 % men sett till hela
investeringen för hela anläggningen begränsas ökningen till mellan 7 och
14%.

Rötkammarkostnaden är således viktig men inte allena avgörande. Möjlig-
heterna att rena processvätskan med omvänd osmosanläggning e. dyl. som
förutsatts i kalkylen är troligtvis en viktigare parameter så att lagervolym-
erna samt transport- och hanteringsbehovet för restprodukten kan hållas
nere.

Uppbyggnaden av logistiken kring en biogasanläggning är också av stor
betydelse för den totala kostnaderna samt investeringarna. Om all gröda
förs till anläggningen under skördeperioden ställs stora krav på ett väl
fungerande mottagningssystem, speciellt för de större anläggningarna då
avsevärda materialmängder kommer att behandlas under kort tid. Hante-
ringen av gröda från ensilagelager till processanläggning måste ske regel-
bundet i takt med förbrukningen. Dessa hanteringskedjor kan utformas på
en rad olika sätt beroende på krav på leveranssäkerheten samt grad av
mekanisering. Låg investering kan innebära höga driftkostnader, se tabell 9.
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Inga skalfördelar finns för anläggningar över cirka 5 MW, då ensilagelager
och rötkammare inte kan göras i större enheter utan fler adderas till.

Icke omblandad satsvis enstegsprocess

Investeringarna för en Icke omblandad satsvis flerstegsprocess framgår av
bild 26.
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Bild 26. Investeringskostnaderna för Icke omblandad satsvis enstegsprocess.

Investeringen utgörs till övervägande del av markarbeten för planreaktor-
erna. Planreaktorernas utformning och storlek är därför av mycket stor
betydelse. Storleken är mycket beroende av uppehållstiden i reaktorn från
inläggning av gröda till uttag av rötrest. Ovan har en uppehållstid på två år
använts i kalkylen. Om uppehållstiden ett år är tillräckligt halveras i stort
sett investeringsbehovet. Vilken geometri som kan ges upplagen har också
stor betydelse då planreaktorkostnaden är mycket beroende på vilken höjd
som materialet kan läggas i reaktorerna. Erforderlig bottentäckning samt
nödvändigheten av en täckduk på ovansidan upplaget är andra viktiga
osäkerheter. De lokala geotekniska förutsättningarna är därför av stor
betydelse.

I ovanstående har antagits att reaktorerna ges en tät lerbotten som över-
lagras av en rustbädd av klena trädstammar som fungerar som dränerings-
skikt i ensileringshögen.
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Varje planreaktor kläs över med plastduk, isoleras med 15 cm torv samt
täcks med ca 20 cm täckjord.

För att bryta en bädd och lägga in en ny krävs en hel del arbete med att
avlägsna torv och jordskiktet samt täckduken. Jord och torv kan utnyttjas
för nästa bädd och eventuellt överskott blandas in i rötrestens fasta fas. Ny
torv köps in och läggs ut. Plastduken går att återanvändas men uppskatt-
ningsvis 25-50 % behöver bytas ut varje gång. Rustbädden byts justeras
efter uttag av rötrest. Kostnaden av det arbete kan ses som en årlig drift-
kostnad eller som en årlig reinvestering i anläggningen. Det föreligger ett
årligt Reinvesteringsbehovet visas i tabell 7.

Tabell 7. Årlig reinvesteringskostnad för Icke omblandad satsvis enstegsprocess

MW 0,25 1 4 8

kkr 231 672 2674 5348

Ovanstående kalkyl är högre än vad som brukar anges för denna typ av
anläggning. Skillnaden består huvudsakligen av val av uppehållstid samt i
omfattningen av restproduktlager samt behovet av vägar, staket och grind
m.m. för att ge en komplett anläggning på en ny plats. Geotekniska förut-
sättningar samt utformning av reaktorbotten och täckskikt är andra viktiga
parametrar.

Icke omblandad satsvis flerstegsprocess

Investeringarna för en Icke omblandad satsvis flerstegsprocess framgår av
bild 27.

Investeringen utgörs till övervägande delen av markarbeten för planreaktor-
erna. Planreaktorernas utformning och storlek är därför av mycket stor
betydelse. Ovan har ensilagelagringsbehovet varit dimensionerande. Ensi-
lagelagren/planreaktorerna har ett års kapacitet, vilket är minsta möjliga
för biogasanläggningar för gröda. I kalkylerna har förutsatts att anläggning-
en måste vara uppdelad i minst 12 separata reaktorenheter för att en jämn
gasproduktion skall kunna erhållas. Detta krav ökar kostnaderna för de
mindre anläggningarna då de enskilda reaktorerna inte kan ges "optimal"
storlek. Om sektionering inte är nödvändig eller om den kan ske genom
enbart sektionering av gas- och vattencirkulationssystemen kan investering-
arna för de mindre anläggningstyperna reduceras med upp till 50 %.
Osäkerheten när det gäller reaktorutformning är i stort sett desamma som
för den Icke omblandade satsvisa enstegsprocessen ovan.
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Bild 27. Investeringskostnader för Icke omblandade satsvisa flerstegsprocesser.

Även i detta fall föreligger ett årligt reinvesteringsbehov då nya planreakto-
rer anläggs, se tabell 8.

Tabell 8. Årlig ^investeringskostnad för Icke omblandad satsvis enstegsprocess

MW

kkr

0,25

392

1

1008

4

2900

8

5348

För mindre anläggningar finns goda möjligheter att utnyttja befintlig
infrastruktur och anläggningar såsom vägar, gödselbassänger, lakvatten-
system m.m., varvid investeringarna kan begränsas betydligt i dessa fall.

Investeringar och andra tekniker

I kapitlet om alternativa processutformningar beskrivs ytterligare två
processer Tvåfasprocessen samt Kontinuerlig flerstegsprocess.
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Tvåfasprocessen kan till stora delar jämställas med Icke omblandad satsvis
flerstegsprocess med den skillnaden att ett anaerobfilter kopplas in i syste-
met och vätskeflödena ändras. I bild 28 har en skattad investering för en
tvåfasanläggning lagts in. Jämfört med en totalomblandad enstegsprocess är
investeringarna 30-40 % lägre för tvåfasprocessen. I jämförelse med den
Icke omblandade satsvisa flerstegsprocessen är investeringarna cirka 30-
40 % högre för Tvåfastekniken. I jämförelse med icke omblandad satsvis
enstegsprocess är kostnaderna högre för små anläggningar medan för större
anläggningar skillnaden är mycket liten.

En Kontinuerlig flerstegsprocess är den process som har den mest kom-
plexa materialhanteringen av de som beskrivs i denna rapport. Logistiken
kring ensilage-, restprodukt- och gashantering är i huvudsak densamma som
för en Totalomblandad enstegsanläggning. För att skatta investerings-
behovet för en Kontinuerlig flerstegsprocess har jämförelser gjorts mot
kalkyler för en anläggning på 1,3 MW i Kungsör. Jämförelsen visar på att
erforderliga investeringar i maskiner är cirka 50 % större än för en Total-
omblandad enstegsanläggning. Maskinkostnaderna är dock ingen domine-
rande kostnadspost. Totalt bedöms investeringarna i en kontinuerlig fler-
stegsprocess på 1 MW:s effekt vara cirka 20 % högre än för motsvarande
Totalomblandad enstegsprocess. För mindre anläggningar är skillnaden
något större och för större anläggningar något mindre. Den minskande
skillnaden vid större anläggningar beror på lägre sammanlagda investering i
rötkamrar och anaerobfilter, se bild 28.

Specifik investeringskostnad

Investeringen räknat per effekt minskar kraftigt med anläggningsstorleken
upp till ca 2 - 3 MW oberoende av processtyp. För anläggningar över ca 4
MW sjunker investeringskostnaden endast marginellt då de enskilda
delarna i anläggningen, exempelvis ensilage lagren och rötkammare, inte
kan göras hur stora som helst utan ytterligare enheter läggs till. I bild 28
visas den specifika investeringskostnaden per kWh för de tre anläggnings-
typerna som redovisats ovan. Den totalomblandade kontinuerliga enstegs-
processen kräver 2-3 gånger så stora investeringar som de båda andra röt-
ningsteknikerna. Av de två planreaktoralternativen ger den icke ombland-
ade satsvisa flerstegsprocessen lägst investeringskostnader för anläggningar
över 1 MW. Huvudsakligen beroende på mindre reaktorvolymer. För
anläggningar under 1 MW ger den icke totalomblandade satsvisa enstegs-
processen lägst investeringar främst beroende på att färre reaktorenheter
behöver anläggas enligt de förutsättningar som gällt i kalkylerna.

Att jämföra olika anläggningstyper bara utgående från grundinvesterings-
behovet är inte rätt. Driftskostnader och underhållskostnader samt årligt
investeringsbehov måste beaktas. För teknikerna i bild 28 gäller att de två
teknikerna som medfört lägst grundinvestering har ett icke försumbart
årligt återkommande investeringsbehov jämfört med den totalomblandade
enstegsprocessen. Samtidigt har de betydligt lägre drift och underhållskost-
nader.
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Bild 28. Specifik investeringskostnad för olika tekniker

Driftskostnader

Driftskostnader för en gasproduktionsanläggning är betydande. Driftskost-
naderna utförs av personal för drift och löpande underhåll, elförbrukning,
värmeförbrukning, förbrukning av driv- och smörjmedel, polymerer m.m.
samt underhåll. Den största driftskostnaden utgörs för de flesta anlägg-
ningstyper av personalkostnader. Underhållskostnaden är också en mycket
betydande kostnadspost.

Mellan de studerade teknikerna finns en betydande skillnad mellan pro-
cesserna som kräver daglig beskickning dvs. Totalomblandad kontinuerlig
enstegsprocess och Kontinuerlig flerstegsprocess och processer där ensilage-
lagren även utnyttjas som anaerobreaktor i någon form, dvs. de tre övriga
processerna som beskrivits ovan, se tabell 9. De två första processerna
kräver under de flesta av veckans dagar personal för ensilagehantering dvs.
uttag, transport och uppläggning av ensilage på matarbord samt en i huvud-
sak daglig övervakning av själva processer även med en hög grad av auto-
matisering. De övriga processerna erfordrar ingen regelbunden ensilage-
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hantering utan endast en mer begränsad tillsyn. Förbrukningen av driv- och
smörjmedel är för dessa processer i stort sett noll och personalbehovet är
mellan 15 och 30 % av behovet för processerna med daglig beskickning.

Elförbrukningen är högre för processerna med daglig beskickning i och
med att de omfattar en rad hanteringsmoment, dvs. för transport, lyft,
pumpning, omblandning, awattning o.dyl. Den kontinuerliga flerstegs-
processen torde förbruka mest el av ovan beskrivna tekniker.

Vid långa uppehållstider i rötningsprocesserna kan värmeförlusterna bli
höga om inte isoleringen är mycket god. Risken för stora värmeförluster är
störst för den icke omblandade satsvisa enstegsprocessen vid antagna förut-
sättningar.

Tabell 9. Driftskostnader i miljoner kronor för olika processer.

0,25 1 4 8 MW

Tot.ombl.kont. ensteg
Icke ombl. satsvis ensteg
Icke ombl. satsvis flersteg

Skattningar
Tvåfasprocessen
Kontinuerlig flerstegs

0,59
0,23
0,20

0,22
0,80

1,15
0,54
0,45

0,50
1,50

3,08
1,58
1,26

1,40
4,30

5,81
3,19
2,29

2,50
6.60

Totalkostnader för biogasanläggningen

Kostnaderna för biogasanläggningen dvs. dess kapital samt direkta drifts-
kostnader exklusive gröda framgår av bild 29. I dessa kostnader ingår ej
kostnader för gröda t o m inläggning i ensilagelager och inte heller några
intäkter eller kostnader för rest produkter. De kostnader som er ingår är
lika för de olika teknikerna varför bild 29 skall användas för att jämföra de
olika teknikerna men ej för bedömning av totalekonomin för en anläggning.



71

Öre/kWh
100 Flerstegs kontinuerlig

• • • • • •

Enstegs totalomblandad

Tvåfas
••€>•

Flerstegs satsvis
-©-

Enstegslimpa

Bild 29. Biogasanläggningens kostnader per producerad kWh biogas för olika anlägg-
ningsstorlekar och olika tekniker. Inga kostnader för gröda tom. inläggning i ensilager
ingår, ej heller några intäkter eller kostnader för restprodukter.

Restprodukt

Från rötresten får man både en kostnad och inkomst. Inkomsterna i bild 30
grundar sig på hur stor del av växtnäringen som är tillgänglig för växterna.
De växtnäringstillgängliga ämnena värderas efter rådande handelsgödsel-
priser. Här ser man att inkomsterna från fasta fasen är betydligt större än
från vätskefasen. Anledning till att andelen kväve i fasta fasen är stor beror
på att ca 60 % av totalkvävet finns i det organiska materialet som ej har
brutits ned.



72

Kr/ton
150

100

50

-50

• K
D P
D N
H Lagring
H Spridning
D Transport

Vätska (norm) Fast (norm) Vätska (max) Fast (max)

Bild 30. Värdet av växtnäringsinnehållet i fasta fasen och vätskefasen och kostnaderna
för lagring spridning och transport. Här visas två olika anläggningstyper, en med (max)
och en utan (norm) utrustning för saltavskiljning. Kvävepris 7 kr, fosfor 13 kr och kalium
4 kr/kg. Vidare visas lager, transport och spridningskostnaden för 1 MW anläggningen.

Resultat

I följande avsnitt redovisas de totala kostnaderna för att producera biogas
i öre per kilowattimme och hur kostnaderna påverkas av bl.a. anläggnings-
storleken.

Biogaskostnad

I bild 31 ser man hur kostnade.i för biogasen varierar med de valda
odlingsområdena för en enstegs totalomblandad kontinuerlig process. Här
•>cr .-len att biogaskostnaden är lägst Mellansverige. Högsta biogaskost-
naden får man i Norrlandsalternativet, vilket huvudsakligen beror på den
dyrare korngrödan. I Sydsverige ger alternativet med den tvååriga vallen
det bästa utfallet. Här bör noteras att i Sydsverige ingår sockerblast som
material vid rötningen. Då sockerblasten är en restprodukt, har den ett
nollvärde. Enbart insamling och transport av blasten belastar kalkylen.
Materialkostnaden för sockerblasten utgör ca 1/3 av vallmaterialkostnaden
i Sydsverige.
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Bild 31. Framställningskostnaden för biogas i en totalomblandad enstegsprocess, för de
olika odlingsområdena och anläggningsstorlekarna.

Biogasen kan som lägst framställas i en anläggning på 4 MW till en kost-
nad av ca 35 öre/kWh, se bild 32. Beräkningarna gäller för en totalom-
blandad kontinuerlig enstegs rötningsanläggning som matas med vallensi-
lage odlad i Mellansverige.
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Bild 32. De olika kostnads- och inkomstposternas del av biognskostnaden då den
produceras i den kontinuerliga totalomblandade enstegsanläggningen och ligger i
Mellansverige.
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Biogasanläggningen andel är ca 17 öre/kWh och ökar i de mindre anlägg-
ningarna är anläggningskostnaderna per kWh blir höga. Inga ytterligare
storskalefördelar kan nås i anläggningar som är större än 4 MW, då anlägg-
ningskostnaderna i princip ökar proportionellt med storleken.

Växtmaterialkostnaden i en 4 MW anläggning är ca 26 öre/kWh. Kost-
naderna är lägst till en anläggning på 1 MW och ökar för mindre anlägg-
ningar då maskinkostnaderna blir höga. Även för anläggningar större än
8 MW ökar kostnaden då odlingsområdet blir stort och transporterna där-
igenom får avgörande betydelse.

Odlingseffekterna sänker biogaskostnaden med 3 öre/kWh och är obe-
roende av anläggningsstorlek. Restproduktens värde är för 4MW anlägg-
ningen ca 5 öre/kWh. Liksom för råvaran ökar maskinkostnaderna vid
mindre anläggningar och transporterna vid de större. Största värdet på
restprodukten erhålls vid en anläggningsstorlek på 1 MW.

Kostnaden för biogasen kan dock bli lika låg i en anläggning på 2 MW
som på 4 MW. Det kan också vara svårt att få ihop tillräcklig mängd växt-
material för en så stor anläggning som 4 MW inom rimligt avstånd.

Om man jämför biogaskostnaden för de olika rötningsprocesserna, se bild
33, ser vi att de enklare satsvisa processerna blir billigare i mindre anlägg-
ningar men att enstegs totalomblandad blir billigare i anläggningar större
än ca 3 MW.

Öre/kWh

120 Flerstegs kontinuerlig
•

Enstegs totalomblandad

Tvåfas

Flerstegs satsvis

Enstegslimpa

Bild 33. Biogaskostnaden för fem olika processvarianter, som funktion av
anläggningsstorleken.
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Känslighetsanalys

En beräkningsmodell ger stora möjligheter att variera olika parametrar och
se deras effekt på priset. Under kapitlet kostnadsberäkningar har känslig-
heten för en del parametrar utförts, t.ex. materialkostnaden. För att få en
uppfattning om hur stor effekt de olika kostnaderna har på den totala bio-
gaskostnaden genomförs nedan en känslighetsanalys där kostnadsföränd-
ringarna anges i öre per kWh.

Pris på gödselmedel

I grundförutsättningarna använder vi oss av ett gödselmedels pris på
7 kr/kg N, 13 kr/kg P och 4 kr/kg K. En minskning av priset på handels-
gödsel med 50 % minskar vallens odlingskostnad med 2,5 öre/kWh men
samtidigt minskar intäkten från rötresten med 5 öre/kWh. Totalt ökar
alltså biogaskostnaden 2,5 öre/kWh. På motsvarande sätt minskar kost-
naden för biogasproduktion med 2,5 öre/kWh om priserna på handels-
gödselmedel ökar med 50 %.

Odlingstäthet

Vid standardfallet har odlingstätheten antagits til! 20 %. I Mellansverige
med dess växtföljd innebär detta att på 10 % av arealen runt anläggningen
odlas vall för biogasframställning. Bild 34 visar hur biogaskostnaden ändras
som funktion av vallens odlingstäthet. En ökad odlingstäthet sänker tran-
sportkostnaden för biogasgrödan och rötresten.

Öre/kWh
50

10 20 30 40 50
% vall

Bild 34. Biogaskostnadens variation när odlingstätheten förändras, för specifika stor-
lekar på anläggningen.
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Råvarukostnad

En analys med den sammanlagda kostnaden för råvaran ger en minskning
av kostnaden upp till 1 MW, därefter blir transportkostnaderna så höga att
den totala materialkostnaden ökar, se bild 35. Det billigaste ensilaget
erhålls till en anläggning på 1 MW. Till en sådan anläggning skördas det
3 500 ton ts/år från ca 450 ha.

Öre/kWh

30

Bild 35. Råvarukostnadens förändring med anläggningsstorlek, när det skördas med
hack respektive press.

Om man skördar materialet i form av balar med en storbalspress eller löst
med en hack har ingen större betydelse för råvarukostnaden. Om maski-
nerna enbart används för detta ändamål. Ensileringen blir däremot billigare
för alternativet med press när den sker i stackar som täcks med plast. Men
då tillkommer kostnad för att finhacka materialet och avlägsna bindgarnet.

Om materialkostnaden sjunker med 10 öre/kg ts sänks kostnaden för bio-
gas med ca 4 öre/kWh. På motsvarande sätt påverkar en kostnadsföränd-
ring med 1 000 kr/ha det slutliga biogaspriset ca 5 öre/kWh i det rena
valialternativet. Om man kräver en högre markersättning på verkar det
biogaspriset enligt ovan. En förändring av odlingskostnaden måste däremot
slås ut på vallens liggtid.

OdlingsefTekter

De positiva odlingseffekterna kan ge en effekt på 0-6 öre/kWh beroende
på efter hur många år man räknar effekterna, i vilket odlingsområde och
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hur många år vallen ligger, se bild 36. De kortsiktiga effekctrna är vallens
förfruktsvärde och minskat behov av bekämpningsmedel och visar sig med
en gång. Strukturförbättring och minskad bränsleförbrukning är långsiktiga
effekter av vallodlingen som byggs upp efter hand. I standardkalkylen
räknar vi effekterna efter 10 år och sänker då biogaskostnaden i Mellan-
sverige med 3,3 öre/kWh.

Södra 1

Södra 2
-0"

Mellersta-+-
Norra

Bild 36. De positiva odlingseffekterna av vallen i olika odlingsområden efter ett visst
antal år.

Odlingseffekten har störst inverkan i den ettåriga klövervallen i Sydsverige
eftersom effekterna fördelas på antalet år vallen ligger. Minst positiv effekt
ger den i norra Sverige där alternativet där är att odla vall till foder vilket
innebär att det inte blir några skillnader alls.

Gasutbytet

För standardfallet har gasutbytet i alla processvarianter antagits varit
300 liter CH4/kg VS. Då anläggningsstorleken är konstant kommer en
ändring i gasutbytet innebära en förändring i behovet av växtmaterial.
Vidare kommer biogasanläggningens storlek på rötkammare och lager att
förändras. Dock utgör rötkammare och lagerkostnaden enbart 50 % av
investeringsbehovet. Biogasanläggningens övriga investeringskostnader är
oberoende av gasutbytet. I bild 37 visas hur biogaskostnaden varierar med
gasutbytet.
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Bild 37. Biogaskostnaden som funktion av gasutbytet för en enstegs kontinuerlig
process.

Röt resten

Värdet av rötresten beror mycket på hur långt den måste transporteras
innan den ska spridas. I bild 38 visas värdet i öre/kWh som en funktion av
anläggningsstorleken, dvs. en funktion av transportavståndet. Mest intäkter
ger rötresten vid ca 1 MW anläggning. Vid denna storlek nås storskale-
effekter när det gäller spridning och lagring medan transportkostnaderna ej
stigit i motsvarande grad. Vidare ser man i bild 38 skillnaden mellan två
olika enstegs kontinuerliga anläggningar som har respektive inte har utrust-
ning för saltavskiljning. Den anläggningen vars rötrest ger det största över-
skottet har en saltavskiljningsutrustning som koncentrerar växtnäringsinne-
hållet i den upplagrade vätskefasen. Härmed sjunker transportmängderna
av rötrestens vätskefas drastiskt. I den andra anläggningstypen saknas
denna saltavskiljningsutrustning. Därmed måste stora mängder kranvatten
tillföras vid substrattillblandningen för att sänka saltnivåerna i rötresten.
Därför kommer mängderna vätska som ska förvaras, spridas och transpor-
teras öka drastiskt. Från bild 38 kan man även göra jämförelser mellan
traktor- och lastbilstransport av rötresten. Här visar det sig att lastbilstran-
sporter är att föredra om rötanläggningen är stor. En grundförutsättning för
lastbilstransport är dock ett väl utbyggt vägnät.
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Öre/kWh

lastbil

Bild 38. Värdet av rötresten som funktion av anläggningsstorlek. Vidare visas två olika
anläggningstyper, en med (max) och en utan (norm) utrustning för saltavskiljning. Vid
de streckade linjerna sker transporten med lastbil, medan de heldragna är traktortrans-
sporter. Medelhastigheten för lastbilen under körning är satt till 60 km/h. För att denna
medelhastighet ska kunna hållas krävs en bra vägstandard och längre transporter.

Biogaskostnad med EG-förutsättningar

Vid ett EG-medlemskap skall det svenska jordbruket inlemmas i den
Europeiska jordbrukspolitiken. I EG erhålls ett arealbidrag på 1800 kr/ha
om 15 % av åkermarken tas ur livsmedels- och foderproduktion. Dessa
15 % kan då användas för odling av energiråvara. Jämfört med tidigare
förutsättningar har odlingstätheten satts till 30 %, vilket tillsammans ger ett
odlingsområde som blir dubbelt så stort som tidigare. Detta ökar trans-
portkostnaderna med 4 öre/kWh (se bild 34, med 5 % odlingstätheten på
vallen). Det erhållna arealbidraget sänker odlingskostnaderna med
9 öre/kWh. Totalt medför det en sänkning av biogaskostnaden med ca
5 öre/kWh beroende på anläggningsstorlek. Den areal som tagits ur pro-
duktion har dock fortfarande sin markersättning kvar vilket kan diskuteras
om det är riktigt. Om denna tas bort sjunker biogaskostnaden ytterligare
med 7 öre/kWh i Sydsverige, 4 öre/kWh i Mellansverige och 1 öre/kWh
norra Sverige

Villkoren i EG minskar råvarukostnaden med upp till hälften och vi kan
för Mellansverige komma ner i en kostnad för biogasen på 30 öre/kWh i
en anläggning på 4 MW (26 öre/kWh då kravet på markersättningen är 0
kr). Dessa förutsättningar skulle alltså ytterligare förbättra förutsättning-
arna för biogasframställning från växtmaterial.
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I områden med lite åkermark kommer transporterna av material att bli
långa. Den ideala storleken på anläggning kommer i detta fall mycket att
påverkas av andelen åkerareal i området.

Investeringsutrymme

Beroende på biogasens värde på marknaden kan man räkna ut ett årligt
överskott av biogasproduktionen då råvarukostnaden och värdet av rest-
produkten är känd, se bild 39. Denna summa är den högsta kostnad man
kan acceptera i sammanlagda årliga kapital-, drifts- och underhållskostna-
der för biogasanläggningen.

50 öre/kWh, max

50 öre/kWh, norm
•

40 öre/kWh, max

40 öre/kWh, norm
• o

30 öre/kWh, max

30 öre/kWh, norm
-L.

Bild 39. Årligt överskott som skall täcka kapital-, arbets- och underhållskostnader. De
heldragna linjerna visar överskottet för en anläggning med saltreningsutrustning medan
de streckade linjerna anger samma överskott då salthalterna hålls låga via spädning
med färskvatten, till nivåer som ej är hämmande.

Då inte hela rötkammarens vätskebehovet tillgodoses via återförd process-
vätska utan färskvatten tillsätts för att få ner salthaltem.a, minskar det
årliga överskottet (bild 40, streckade linjer). Det får speciellt stor effekt i
de större anläggningarna där restproduktens flytande fas blir stor och tran-
sport och lagring därför blir dyrt. Med ett marknadspris pa 20 öre/kWh
erhålls i detta fall inget överskon alls.
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Genom att anta hur stor del av rötningskostnaden som är rörlig i form av
arbete och underhåll kan man från det årliga överskottet också räkna fram
ett investeringsutrymme. Från tidigare undersökningar av en enstegs total-
omblandad process är denna ca 35 % av kapitalkostnaden för investeringen
(Brolin m.fl., 1988). I enklare biogasprocesser är denna andel större. Om
den genomsnittliga avskrivningstiden är 15 år och kalkylräntan 6 % ger det
ett investeringsutrymme på 9 miljoner kronor för en anläggning på 1 MW
om man kan erhåll 30 öre/kWh för biogasen.

Miljoner kronor

140 50 öre/kWh, max

50 öre/kWh, norm
•

40 öre/kWh, max

40 öre/kWh, norm
O

30 öre/kWh, max

30 öre/kWh, norm

Bild 40. Investeringsutrymmet för en enstegs totalomblandad rötningsanläggning vid
olika anläggningsstorlekar och marknadspris på biogasen (15 års avskrivning och 6 %
ränta). Biogasanläggningens tillgänglighet har antagits till 97 %

Investeringsutrymmet minskar då färskvatten tillförs processen för att
minska saltanrikningen. Det innebär att det finns ett investeringsutrymme
för att rena processvattnet så att det kan återföras till rötkammaren.

Diskussion och slutsatser

Den optimala storleken på anläggning ligger troligtvis mellan I c~h 4 MW.
En anläggning på 1 MW får det billigaste ensilaget medan själva anlägg-
ningen är billigast vid ca 4 MW. Framställningskostnaden för biogas kan
indelas i en råvarukostnad och en anläggningskostnad (se tabell 10).
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Av råvarukostnaden står odlingen för drygt 50 % och här är det mark-
ersättning och gödselkostnader som är de stora bitarna.

Markersättningen storlek bör bestämmas från fall till fall. Denna kostnad
skall ge lantbrukaren ränta på pengarna som är satsade i markinköpet.

På kort sikt kan priset på handelsgödsel eventuellt sänkas, om miljöav-
gifterna sjunker. Detta innebär att råvarukostnaden sjunker, men samtidigt
minskar också inkomsten från växtnäring i restprodukten med ungefär dub-
bla ändringen av råvarukostnaden. På lång sikt kan gödselkostnaderna stiga
om energipriset höjs eller i takt med att tillgången på lämpliga fosformine-
ral minskar.

Odlingseffekterna som tas hänsyn till i kalkylen värderar vallens positiva
effekter på övriga grödor i växtföljden. Denna värdering finns inte med i en
konventionell bidragskalkyl. Osäkerheten i när vi får de långsiktiga effekt-
erna gör att det inte är meningsfullt att räkna tillbaka detta värde till
nuvärde och tar troligtvis ut varandra. Den ökade skörden värderas till
försäljningspriset för spannmålen, men den för också med sig en ökad
kostnad i form av transport och torkning som ej värderats i detta fall. De
omedelbara positiva växtföljdseffekterna som erhålles i de efterföljande
spannmålsgrödorna i form av ökad skörd och minskat bekämpningsmedels-
behov värderas ofta intuitivt av lantbrukaren då han jämför täckningsbidrag
(markersättning) från vall med andra alternativ. De långsiktiga struktur-
förbättrande effekterna som får större betydelse för varje år kan vara
svårare att kvantifiera.

Transporterna vid skörd sker enbart med traktor eftersom det i spannmåls-
distrikt ofta finns ledig kapacitet både i form av personal och maskiner
under sommaren. I de mindre anläggningarna blir det också dyrt med last-
bil varför vi valt att använda traktorekipage i alla storlekarna. Vid mycket
stora transportavstånd kan kostnaderna sänkas genom att köra med lastbil.

Resultatet av beräkningarna med eller utan satellitlager ger i alla storlekar-
na fördel att placera ensilagelagren vid anläggningen. Det kan trots det bli
aktuellt att placera ut satellitlager då transportkapaciteten vid skörd kan
vara begränsad. Detta ställningstagandet får göras för det enskilda fallet.

När det gäller utformningen av biogasanläggningen är osäkerheten med
samtliga anläggningsvarianter stor, både när det gäller den processtekniska
och den mikrobiologiska funktionen. Generellt för alla processvarianter är
att det antagligen kommer att föreligga problem med höga saltnivåer, vilket
sänker nedbrytningshastigheten, om färskvattentillförseln är för liten.
Problemet kan lösas om det går att göra en saltavskiljning på process-
vätskan som återförs tillbaka till processen. Gasutbytet (metanutbytet) för
de olika processerna har antagits vara samma, eftersom för lite underlag
finns för att göra enskilda bedömningar. Detta antagande gynnar de pro-
cesser som har en enkel utformning med få möjligheter att reglera röt-
ningsbetingelserna. Om betingelserna är dåliga sjunker gasutbytet vilket
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skulle försämra ekonomin avsevärt. Det är till och med osäkert om en del
processer över huvud taget fungerar i praktisk drift.

Kontinuerliga processer:

De kontinuerliga processerna kräver en stor investering. Därför är det
viktigt att de kontinuerliga anläggningarna drivs på ett optimalt sätt
beträffande nedbrytningshastighet, gasutbyte och rötkammarbelastning. De
kontinuerliga processerna är relativt lätta att styra.

Den kontinuerliga totalomblandade enstegsprocessen är en enkel och känd
process. Miljön i rötkammaren utgörs av en kompromiss för att passa alla
de olika anaeroba bakterietyperna som samverkar under nedbrytningen av
växtmaterialet.

Den kontinuerliga flerstegsprocess som behandlas (s.k. BTA-anläggning) är
en relativt okänd process med stor investeringskostnad. Det ekonomiska
utfallet för denna process är starkt beroende av belastning och gasutbyte.
Nedbrytningen av organiskt material delas upp i flera steg vilket ger en
möjlighet att optimera livsbetingelserna för de olika bakterietyperna och
därmed påskynda nedbrytningshastigheten. Möjligheter finns att utveckla
enklare varianter av kontinuerliga flerstegsprocesser med lägre investerings-
kostnader.

Satsvisa processer:

För de processer, där biomassan ensileras och rötas utan att flyttas utgör
bl.a. hydrologin ett stort problem. Det gäller att få ett jämt lakvattenflöde
genom bädden. Kanaler bildas antingen genom att processvätska tillförs
punktvis i bäddens övre skikt eller att växtmaterialet är ojämnt packat vid
inläggningen. Under rötningsprocessen vidgas kanalerna genom den mikro-
biella nedbrytningen. Hur hydrologin, dvs. genomsläppligheten av process-
vätska fungerar i slutfasen av nedbrytningsförloppet är inte undersökt.
Vidare är processerna svårstyrda. Med hänsyn till bildningen av vätgas,
metangas och illaluktande gaser bör ensilagelagren oavsett vilken process
det rör sig om vara försedd med effektiva gasavsug. I stor skala kan det
vara svårt att undvika gasläckage från ensilagebäddarna. Ett annat problem
är att förhindra allt för stora värmeförluster från bädden. De satsvisa röt-
ningsprocesserna har låga fasta kostnader men höga rörliga. Storskaleför-
delarna vid byggnationen är små.

Den enstegs satsvisa processen som behandlas kommer antagligen fungera
dåligt mikrobiellt. Antalet metanbildande bakterier är låg då ingen ymp-
ning görs. Till en början kommer syraproduktionen vara hög vilket resulte-
rar i lågt pH. Miljön för de få metanbildande bakterierna i bädden blir
mycket dålig och deras aktivitet kommer snabbt att upphöra. Möjligen kan
det uppstå zoner där de metanbildande bakterierna dock kan etablera sig.
Tiden som behövs för en utrotning av växtmaterialet vid denna rötnings-
teknik är omöjlig att skatta. Processens utrötningstid styr i hög grad investe-
ringskostnaden. I de fall där biogasproduktionen sker i bädden, samlas
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producerad gas upp i de rör som ar nedstuckna i denna, analogt med känd
deponigasteknik. Vid deponier är gasläckaget förbi dessa rör betydande.

Tvafasprocessen och satsvisa flerstegsprocessen har mikrobiellt sett bättre
förutsättningar att fungera beroende på att nedbrytningen av den organiska
substansen delas upp i flera steg. De i bädden producerade syrorna lakas ur
och konsumeras i metanfiltret. Detta gör att nedbrytningsprocessen inte
stannar upp i växtmaterialbädden. Dessa processer har låga fasta kostnader,
men höga rörliga.

Metanets värde i den från anläggningen erhållna biogasen är förhållandevis
lågt. Utan någon behandling av biogasen torde det enda användningsom-
rådet vara värmeproduktion. Metanvärdet kan uppgraderas genom diverse
behandlingar av biogasen som torkning, svavelväteavskiljning, koldioxid-
avskiljning och komprimering. Genomförs dessa behandlingar av biogasen
har man ett lämpligt bränsle för fordon. Samtidigt har metanvärdet i detta
fall näst intill fördubblats. Behandlingen av biogasen orsakar dock en mer-
kostnad som ska täckas av metanets ökade värde. Kunskapsnivån inom bio-
gasreningstekniken är dock låg.

Förutom ekonomiska skäl styrs biogasutnyttjandet av placering och anlägg-
ningens storlek samt hur behovet av energi ser ut i området. Energibehovet
kan variera under året och dygnet vilket också påverkar biogasutnyttjandet.

Värderingen av restprodukten har enbart gjorts utifrån dess innehåll av
växtnäring. Utgångspunkten har varit priset pä handelsgödsel, men på
grund av förluster, fastläggning och urlakning vid spridning av last och
flytande organiskt material har endast 60 % av kvävet, SO % av fosfor och
85 % av kalium medräknats. Någon verklig marknad för flytande och fasta
organiska gödselmedel finns dock inte idag, varför rötrestens ekonomiska
värde som växtnäring kan diskuteras. Det troliga är dock att leverantörerna
av råvaran också förbinder sig att ta tillbaka restprodukten. Restprodukten
får då ersätta handelsgödsel i odlingen. Den ersatta växtnäringen innebär
då en direkt minskad kostnad för inköp av handelsgödsel.

Restprodukten innebär kostnader i form av lagring och spridning. En större
inblandning av färskvatten i processen medför en utspädning av närings-
ämnena i restprodukten. Det betyder ökade kostnader för spridning och
lagring av denna vilket har stor betydelse för vilket överskott som fås av
restprodukten. Avgörande betydelse har det för den flytande fasen, medan
den fasta fasen har en något större marginal. De valda växtföljderna ger ett
litet behov av handelsgödsel. Både tillgången pä kväve och kalium kan till-
godoses med rötrestens näringsinnehåll. Fnsforbehovet täcks dock bara till
hälften.
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Tabeli 10. Kostnader och inkomster vid biogasframställning i en enstegs kontinuerlig
anläggning

Anläggningsstorlek 1 MW 4 MW

Råvarukostnad 22,3 26,1 öre/kWh
Biogasanläggning 31,4 17,1
Restprodukt -5,6 -4,7
Odlingseffekter -3,3 -3,3

Totalt 44,6 35,1

Slutsatserna av den nu genomförda arbetet kan sammanfattas på följande
sätt:

Biogasutvinning ur växtmaterial är en metod som såväl i Sverige som i
utlandet undersökts endast i laboratorie- eller liten pilotskala. Detta med-
för att resultat- och erfarenhetsunderlaget för den nu genomförda projektet
varit begränsat och medfört att osäkerheten av de framräknade kostnader-
na för metanutvinning är stor.

Biogasanläggningens tekniska utformning och effektivitet har självfallet en
avgörande påverkan på det ekonomiska utfallet. Det är också här som den
största osäkerheten finns. Förutsägbarheten om hur de olika redovisade
processerna kommer att fungera är också mycket olika. Det bör betonas att
flera av processerna endast utgörs av förslag som inte testats vare sig pro-
cesstekniskt eller mikrobiologiskt.

För att få ekonomi på en biogasanläggning är det förutom att biogasen
framställs till ett låg kostnad, viktigt att gasen utnyttjas på ett bra sätt. I
rapporten behandlas mer noggrant första förutsättningen medan den andra
behandlas översiktligt. Vid rötning av växtmaterial är biogasen den domi-
nerande inkomstkällan varför ett optimalt utnyttjande gasen är en nöd-
vändighet. Högsta gaspriset kan man få ut då det används som fordons-
bränsle men då krävs en dyrbar rening av gasen.

Det kan vara intressant att närmare undersöka möjligheterna angående
teknik för saltavskiljning från rötresten. Med en fungerande saltavskiljnings-
utrustning kommer rötrestens lager, transport och spridningskostnaden
sjunka drastiskt.

Värdet av den utrotade produkten, ur växtnärings- och jordförbättringssyn-
punkt, är osäkert och behöver ytterligare belysas. I områden med hög djur-
täthet och stor andel av arealen avsatt för grovfoderproduktion är utrym-
met för etablering av "biogasvallar" begränsat. En kartläggning av var bio-
gasgrödorna kan etableras och vilken potentiell mängd biogasenergi som
totalt kan utvinnas ur energigrödor är av vikt att undersöka.
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Bilaga 1

Odlingskostnader

Korn i norrland

Markersättning
Utsäde
Bekämpning
Stubbearbetning
Plöjning
Harvning
Sådd
Vältning
Gödningsspridning
Sprutning
Gödning

kgP
kg K

Rörelsekapital

Totalt

kr
kg
ggr
Iggr
Iggr
2 ggr
Iggr
1 ggr
Iggr
Iggr
kgN
20
25
kr

1
170
1
0,6
2
0,8
0,65
0,3
0,3
0,3
60
13
4
0,3*3577

200
3,00
181
450
430
430
340
350
400
333
7
260
100
0,06

200
510
181
270
860
230
221
105
120
100
420

64

3641

Vall i Mellansverige (3 år)

Enhet Antal Pris Kr/ha

Markersättning
Utsade
Vältning
Sådd
Gödselspridning
Gödning

kgP
kg K

Rörelsekapital

Totalt under 3 år
per år

kr
kg
Iggr
1 ggr
3 + 0,5*3ggr
kgN
70
310
kr

3
21
0,3
0,5
0,3
100
13
4
0,5*6641

800
27
350
340
400
7
910
1240
0,06

2400
576
105
170
540
700

151

6840
2277
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Bilaga 2

Gödsling av växtföljd i Mellansverige

Växtföljd avkastning N P K

Korn m vallinsådd
Valll
Vall II
Vall III
Höstvete
Havre

4000
7500
8000
7500
6000
4600

70
0

30
70
90
70

20
20
25
25
20
20

25
90
100
120
25
25
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Bilaga 3

Steady state nivåer

Vid start av en växtmaterialrötningsprocess och med återför processvätska
kommer ammoniumkväve- och kaliumnivåerna att öka i processvätskan.
Ökningstakten hos saltkoncentrationen i processvätskan minskar och till
slut når man en "steady state" nivå då koncentrationen slutar att öka, se
bild 41.

Salthart

Steady state

Tid

Bild 41. Schematisk bild på hur salthalterna i en nystartad rötkammare stiger som
funktion med tiden.

Var steady state nivån kommer att ligga, beror på tidigare nämnda orsaker.
Då steady state nivån inställt sig, kommer den återförda processvätskan
inte ackumulera mera salter. De vid rötningen mineraliserade kvävet (och
lösta kaliumet) kommer då lösa sig i de* "färskvatten" som dagligen tillförs
rötkammaren. Detta färskvatten består av vatten som finns bundet i växt-
materialet och eventuellt tillfört kranvatten (se ekvation 1).

Ekv. 1) S = M/F

Saltkoncentrationens steady state nivå
Mängd mineraliserad (eller löst) salt/tidsenhet
Tillfört färskvatten per tidsenhet

S (g/D
M (g/l)
F (l/d)

På detta enkla sätt kan man teoretiskt jämföra system där olika mängder
processvätska återförs men också mellan olika rötningsprocesser med hän-
seende på saltkoncentrationen.
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Blandningsforhållanden och saltnivåer

Utifrån det som tidigare behandlats kan nu teoretiskt saltnivåer för olika
processtyper beräknas. I detta fall studeras enbart de lösta kaliumnivåerna.
Halterna av löst kalium är lättare att förutse eftersom vattenlösligt kalium
lakas ur i en tvättprocess under rötningen. Ammoniumhalterna är svårare
att förutse. Mängden mineraliserat ammoniumkväve beror på en biologisk
process och därför kan mineraliseringsgraden ändras beroende på hur
bakterierna mår. Vid växtmaterialrötning (klöver) kommer ammonium-
halterna också vara höga. I bild 42 ser man hur stor andel som den åter-
förda vätskan, kranvattnet och växtmaterialet utgör av den till rötkamma-
ren kontinuerligt tillförda blandningen. Dessa mängder är funktioner av
torrsubstanshalten i ingående substratblandning. Alla dessa blandnings-
möjligheter resulterar i en löst kaliumnivå på 3 g/l. I detta fall är maximala
torrsubstanshalten pä tillförd substratblandningen drygt 11 %. Vid detta
blandningsförhållande kan man inte längre återföra processvätska utan att
överstiga den förutbestämda kaliumnivån.

%av

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

substratblandning

kranvatten

Återförd pro-
cessvätska

Växtmaterial

5 7 9

Substatblandningens ts-halt, %

11

Bild 42. Andelen återförd processvätska, färskvatten och växtmaterial som funktion av
substratblandningens torrsubstans då den lösta kaliumnivån är 3 g/l rötrest. textmateri-
alets torrsubstanshalt är 24,5 %. Vaxtmaterialets kaliuminnehåll ar 2,9 % av torrsubstan-
sen och 80 % av det vaxtbundna kaliumet lakas ur vid rntninqen
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Saltnivåerna beror som förut nämnts bland annat på hur mycket process-
vätska som återförs. Bild 43 visar hur den lösta kaliumnivån varierar med
graden av återförande av processvätska vid kontinuerlig rötning av ett växt-
material (klöverensilage).

g K/l rötrest

8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% processvätska av blandningens vatteninnehåll

Bild 43. Kaliumnivån (steady state) som funktion av graden återförd processvåtska
(kvoten mellan återförd våtska och substratblandningens totala vatteninnehåll). Substrat-
blandnlngens torrsubstanshalt är 7,5 %. Värdmaterialets torrsubstanshalt är 24,5 %,
kaliuminnehållet är 2,9% av torrsubstansen och 80 % av kaliumet lakas ur vid röt-
ningen.

Även vid satsvisa rötningsprocesser kan man nå höga saltnivåer. I bild 44
visas kaliumnivån som funktion av substratets torrsubstanshalt. För att nå
de lägre ts-halterna används enbart kranvatten vid substrattillblandningen.
Jämförs en satsvis torrötning med en kontinuerlig process med maximal
återföring av processvätska ser man att saltnivåmässigt är dessa processer
ekvivalenta.
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g K/l rölrest

8

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% av max. Återförd processvätska

Bild 44. Kaliumnivån (steady state) som funktion av substratblandningens torrsubstans-
halt. Saltnivån baserar sig på att ingen processvätska används vid substrattillblandning.
Substratblandningens torrsubstanshalt är 7,5 %. Växtmaterialets torrsubstanshalt är
24,5 %, kaliuminnehållet är 2,9 % av torrsubstansen och 80 % av kaliumet lakas ur vid
retningen.
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Ingående parametrar

Bilaga 4

Anläggningsstorlek
Andel areal av total yta med biogasväxtföljd
Totala antalet skördedagar per växtföljd
Skörd med hack/press
Ts innehåll
Antal hackar
Antal satellitlager för ensilage
Antal satellitlager för vätska
Awattning

Odling
Korn pris
Höstvete pris
Havre pris
Odlingseffekt efter

Skörd
Lagringskapacitet för ensilage
Arbetsbredd slåtterkross
Antal ihopslagna strängar
Längd på kördragen
Tilläggstid
Personlig tid
Körhastighet slätter
Vändningstid slätter
Densitet på hackat och pressat material
Balstorlek
Avlastningstid press/hack
Awerkningsförmåga i kördraget för press/hack
Max körhastighet i kördraget för press/hack
Vändningstid för press/hack
Lassvikt vid transport
Lastningstid per bal/lass hackat material
Körhastighet
Avlastningstid per bal/lass
Transporthastighet i fält
Tillägg för lastmaskinstid
Plasttäckningstid per 350 m2 balat/hackat
Förhållande mellan fågelväg och transportväg

1MW
2 0 %
15 dagar
hack
2 5 %
beräknas
0
8
ja

1,00 kr/kg
1,10 kr/kg
1,00 kr/kg
10 år

10 månader
3,2 m
2
250
6 0 %
5%
12 km/h
0,3 min
200 kg ts/m'
0,8x0,85xl,8m
0 / 1,5 min
50 / 120 ton/h
12 / 12 km/h
0,3 / 0,2 min
12 ton
0,5 / 1,5 min
30 km/h
0,3 / 3,5
12 km/h
50%
140 / 70 min
2
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Stack storlek 6*0,85 x 4*0,8 x 10*8,1
tillägg i ytbehov

Silo lagringsnöjd
uttagsdjup
bredd

294 mJ

50 %
5 m
2 m/dygn
min 10, max 25

Socker betsblast

Ts
Lasstorlek
Medelavstånd
Körhastighet
Densitet
Lagringstid
Lagringshöjd
Antal silos
Uttagningsdjup

17%
12 ton/lass
samma som vall
samma som vall
500 kg/m3
10 månader
5 m
4 st
2 m/dygn

Kornensilage

Ts halt
Antal maskiner

samma som vall
samma som vall

Transport

Hastighet
Lastkapacitet per ekipage
Lastningstid
Tillägg för avtäckning
Avlastning
Tillägg för framkörning till matarbord
Antal arbetsdagar

25 km/h
16 ton
0,5 min/block
20 % / 10 %
1 min/block
UK) %
270 dagar/år

Vätskefas

Förluster N vid spridning
Önskad N-giva
Lagringstid
Transport
Transportvolym
Bevattningsmaskinkapacitet
Bevattningsveckor
Drifttid/vecka
Effektiv spridningstid

2 0 %
100 kg/ha
8 mån/år
8 min
20 m3/lass
60 m3/lass
6 veckor/år
40 h
50 %
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Investeringskostnad per bevattningsmaskin 200 000 kr
Timkostnad, arbetare + traktor 275 kr/h

Fast fas

Önskad N-giva
Spridningsveckor
Drifttid/vecka
Hastighet vid transport
På och avlastningstid
Transportmängd
Spridningskapacitet/spridare
Effektiv spridningstid
Lastmaskinskostnad
Lastmaskinskapacitet

100 kg/ha
4 veckor/år
40 h
25 km/h
7 min
12 ton/lass
60 ton/h
5 0 %
400 kr/ha
80 ton/h

Rötningsprocess (totalomblandad enstegs rötning)

VS-belastning
TS in i rötkammaren
Vall ts/vs

CH4 produktion
Blast ts/vs

CH4 produktion
Korn ts/vs

CH4 produktion
Andel CH4
Andel av biogasen som kommer från vs
N-mineralisering vid rötning
K-mineralisering vid rötning
Recirkuleringsgrad (max recirk)

(normal recirk)
Volymvikt i rötkammare
Temperatur våt biogas
Ts i fast fas
Ts i rejekt
Vs i rejekt

Kostnader

Arbetskostnad normaltid
övertid
kvalificerad övertid

Drivmedelsförbrukning
vid jordbearbetning 50 l/ha

3 kg/m3
8 %
0.9
300 l/kg vs
0,8
270 l/kg vs
0,9
300 l/kg vs
55%
90%
40 % av ingående
80 % av ingående
0,7435
0,333
0,9 ton/m3
28°C
2 5 %
0,5 %
0 %

125 kr/h
188 kr/h
250 kr/h



Slåtterkross

Press

Hack (Jaguar)

investering
underhåll
bränsleförbrukning
traktorhyra
investering
underhåll
bränsleförbrukning
traktorhyra
investering
underhåll
bränsleförbrukning

Ensilagetransportkostnad
(traktor+kärra)

Lastmaskin

Garn kostnad
Lagringsyta

Täckplast
Plansilokostnad
Transporttraktor

Transportkärror

Transportlastmaskin

Ballastare
Restprodukter
Traktor + tankvagn
Transport av fast fa>
Spridningskostnad
Bränslekostnad

hyra
bränsleförbrukning
hyra
bränsleförbrukning

investering
underhåll

investering
underhåll
bränsleförbrukning
investering
underhåll
investering
underhåll
bränsleförbrukning
investering

(inkl. förare)
lager-fält

190000 kr
0,5 kr/h & Återansk.v
12 l/h
130 kr/h
550000 kr
0,5 kr/h & Återansk.v
20 l/h
180 kr/h
1100000 kr
0,5 kr/h & Återansk.v
20 l/h

275 kr/h
15 l/h
300 kr/h
15 l/h
15.5 kr/kg garn
30 kr/m3
2 % av inv.
10 kr/ton
200 kr/m2
400000 kr
0.06 kr/h & Återansk.v
20 l/h
110000 kr
4 % av inv.
500000 kr
20 kr/h
10 l/h
75000 kr

500 kr/h
400 kr/h
450 kr/h
3 kr/l
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Bilaga 5

Anläggningsdimensionering vid datamodellen

Det som styr hur mycket växtmaterial som ska rötas per tidsenhet är hur
stor effekt man vill att anläggningen ska leverera. Med det önskade effekt-
uttaget som bas kan rötanläggningen utformas utifrån många olika para-
metrar som mängd återförd processvätska, tillfört kranvatten, belastning
och torrsubstanshalt i det till reaktorn ingående materialblandningen, pre-
standa på awattningssystemet m.m.

Materialflödena i rötanläggningen kan i vissa fall grena sig ett flertal
gånger och bli relativt komplexa. Via massbalanser beräknas delflödenas
storlek. Då någon av givna ingångsparametrar ändras görs alla massberäk-
ningar om.

I beräkningsmodellen finns två anläggningstyper. Dels en ensteg total-
omblandad process och en kontinuerlig tvåstegsprocess.

Processparametrar

Den kontinuerliga enstegsprocessens rötkammare belastas i modellen med
3 kg VS/m3, dag och rötkammarvolym. Substratets uppehållstid i rötkam-
maren är 20 dygn, vilket ger ca 8 % torrsubstanshalt på den tillförda sub-
stratblandningen. Metanutbytet vid rötningen har satts till 300 I CH4/kg
tillförd VS. Värmeinnehållet i metan är 9,8 kWh/m3 vilket i princip mot-
svarar 1 1 olja. Utvärdering av biogasanläggningen sker vid två olika salt-
nivåer (löst kalium). Första nivån, 3 g löst kalium/l processvätska mot-
svarar en anläggning där mängden återförd processvätska är lika stor som
mängden kranvatten. Den andra nivån, 7,6 g löst kalium/l motsvarar en
anläggning där hela vattenbehovet tillgodoses ifrån återförd processvätska.
För att få denna anläggning att fungera krävs utrustning för att ta bort salt
ifrån processvätskan.
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