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Abstract	  
	  
In	  these	  times,	  when	  global	  warming	  is	  escalating	  and	  the	  finite	  resources	  of	  the	  world	  
are	  consumed	  in	  a	  fast	  pace,	  it	  is	  very	  important	  to	  find	  sustainable	  solutions	  for	  the	  
near	  future.	  Transport	  is	  one	  of	  the	  sectors	  that	  need	  to	  find	  alternative	  solutions	  to	  the	  
utilisation	  of	  fossil	  fuels.	  This	  master	  thesis	  investigates	  biogas	  production	  from	  ley	  
crops,	  which	  is	  a	  mixture	  of	  different	  species	  of	  clover	  and	  grass.	  At	  first	  the	  methane	  
potential	  was	  determined	  through	  laboratory	  experiments	  to	  an	  average	  of	  270	  Nm3	  
CH4/ton	  TS	  or	  50	  Nm3	  CH4/ton	  wet	  weight.	  It	  was	  concluded	  that	  there	  was	  no	  
significant	  difference	  in	  methane	  potential	  between	  ley	  crops	  fertilized	  with	  bio	  
fertilizer	  and	  mineral	  fertilizer.	  The	  methane	  potential	  from	  the	  first	  harvest	  was	  
however	  significantly	  higher	  than	  from	  the	  second	  harvest	  of	  the	  year.	  The	  average	  
methane	  potential	  was	  then	  used	  in	  an	  energy	  and	  environmental	  systems	  analysis,	  
where	  energy	  consumption	  and	  greenhouse	  gas	  emissions	  were	  analysed	  in	  a	  cradle-‐to-‐
grave	  perspective,	  covering	  all	  aspects	  from	  cultivation	  of	  ley	  crops	  to	  bioconversion	  to	  
biogas	  and	  use	  as	  a	  fuel	  for	  transport.	  Comparing	  direct	  land	  use	  changes,	  the	  emissions	  
where	  lower	  if	  the	  ley	  crops	  were	  grown	  on	  land	  that	  had	  previously	  been	  used	  for	  
cultivation	  of	  grain,	  due	  to	  an	  increased	  soil	  carbon	  content,	  than	  if	  it	  had	  been	  used	  for	  
cultivation	  of	  ley	  crops.	  The	  study	  also	  showed	  that	  if	  system	  expansion	  was	  used,	  which	  
means	  that	  the	  digestion	  residue	  produced	  was	  used	  as	  bio	  fertilizer	  replacing	  mineral	  
fertilizer,	  both	  energy	  consumption	  and	  emissions	  were	  lowered.	  The	  energy	  input	  
ranged	  from	  28	  to	  38	  percent	  of	  the	  produced	  biogas,	  and	  the	  emissions	  ranged	  from	  3	  
to	  32	  g	  CO2e	  per	  MJ	  of	  biogas.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  



	  
	  

Förord	  
	  
Denna	  rapport	  är	  ett	  examensarbete	  inom	  civilingenjörsutbildningen	  i	  ekosystemteknik	  
och	  har	  utförts	  vid	  avdelningen	  för	  Bioteknik	  samt	  avdelningen	  för	  Miljö-‐	  och	  
energisystem	  vid	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  under	  september	  2010	  till	  februari	  2011.	  
Arbetet	  har	  utgjort	  en	  del	  av	  det	  tvärvetenskapliga	  forskningsprojektet	  Crops	  4	  Biogas	  
som	  utförs	  genom	  samarbete	  mellan	  ovan	  nämnda	  avdelningar	  och	  Landskapsplanering	  
trädgårds-‐	  och	  jordbruksvetenskap	  vid	  SLU	  i	  Alnarp.	  	  
	  
Handledare	  var	  Lovisa	  Björnsson	  vid	  avdelning	  för	  Bioteknik	  och	  Pål	  Börjesson	  vid	  
avdelningen	  för	  Miljö-‐	  och	  energisystem.	  Examinator	  var	  Karin	  Ericsson	  vid	  avdelningen	  
för	  Miljö-‐	  och	  energisystem.	  	  
	  
Ett	  stort	  varmt	  tack	  riktas	  till	  Lovisa	  Björnsson,	  som	  tagit	  det	  övergripande	  
handledaransvaret,	  för	  ett	  ovärderligt	  stöd	  genom	  hela	  arbetet.	  Ett	  stort	  tack	  riktas	  även	  
till	  Pål	  Börjesson,	  för	  värdefulla	  kommentarer	  vid	  arbetet	  med	  livscykelsstudien.	  Tack	  
till	  Nges	  Ivo	  Achu,	  Valentine	  Nkemka	  och	  övrig	  personal	  vid	  avdelningen	  för	  Bioteknik	  
för	  hjälp	  med	  labförsöket	  och	  den	  statistiska	  analysen	  av	  detta.	  Tack	  till	  Karin	  Ericsson	  
för	  frågor	  vid	  presentationen	  och	  godkännande	  av	  rapporten.	  Ett	  tack	  riktas	  också	  till	  
övriga	  inblandade	  i	  Crops	  4	  Biogas	  för	  data	  och	  hjälpsamma	  kommentarer.	  
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1	  

1 Inledning	  

Med	  en	  stadigt	  ökande	  utarmning	  av	  jordens	  ändliga	  resurser	  är	  det	  viktigt	  att	  hitta	  
alternativ	  till	  fossila	  bränslen.	  Det	  finns	  idag	  ett	  flertal	  olika	  förnyelsebara	  bränslen	  som	  
är	  kommersiellt	  gångbara.	  Vissa	  av	  dessa	  framställs	  dock	  med	  tveksamma	  metoder	  som	  
varken	  är	  miljövänliga	  eller	  energieffektiva.	  I	  filmen	  Home,	  som	  handlar	  om	  hur	  illa	  
människan	  behandlar	  sin	  planet	  och	  vad	  hon	  kan	  förändra	  för	  att	  leva	  hållbart,	  
framställs	  biodrivmedel	  som	  någonting	  dåligt.	  De	  exempel	  som	  tas	  upp	  är	  produktion	  av	  
palmolja	  som	  har	  orsakat	  skövling	  av	  regnskog	  samt	  etanolproduktion	  från	  majs	  i	  USA	  
som	  i	  många	  fall	  framställs	  med	  hjälp	  av	  stora	  mängder	  fossila	  bränslen.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  peka	  ut	  biodrivmedel	  som	  inte	  är	  hållbara	  så	  att	  dessa	  kan	  undvikas,	  men	  det	  är	  ännu	  
viktigare	  att	  hitta	  hållbara	  alternativ	  till	  dessa.	  Några	  kriterier	  som	  gör	  biodrivmedel	  
hållbara	  är	  om	  de	  kan	  ingå	  i	  ett	  kretslopp	  där	  energi	  kan	  utvinnas	  utan	  att	  marken	  
utarmas	  och	  med	  återföring	  av	  näringsämnen	  till	  åkermarken.	  Det	  är	  även	  av	  stor	  
betydelse	  att	  framställningen	  av	  biodrivmedel	  är	  energieffektiv	  och	  har	  låga	  utsläpp	  av	  
växthusgaser.	  En	  annan	  fördel	  är	  om	  energigrödan	  har	  egenskaper	  som	  gör	  att	  läckaget	  
av	  näringsämnen	  från	  tillförd	  växtnäring	  till	  omgivande	  vattendrag	  minimeras.	  
Biogasproduktion	  från	  vall,	  som	  är	  en	  blandning	  av	  klöver	  och	  gräs,	  skulle	  kunna	  vara	  
ett	  attraktivt	  alternativ	  i	  sökandet	  efter	  hållbara	  biodrivmedel.	  Biogas	  är	  ett	  energirikt	  
bränsle	  som	  består	  till	  störst	  del	  av	  metangas	  och	  som	  kan	  användas	  som	  
fordonsbränsle	  eller	  för	  produktion	  av	  el	  och	  värme.	  Biogas	  framställs	  genom	  mikrobiell	  
nedbrytning	  av	  organiskt	  material.	  Vall	  har	  en	  rad	  fördelar	  då	  dess	  egenskaper	  gör	  att	  
den	  luckrar	  upp	  och	  ökar	  mullhalten	  i	  åkermarken,	  ökar	  markens	  genomsläpplighet	  av	  
vatten	  samt	  ger	  en	  ökad	  skörd	  av	  följande	  spannmål	  om	  den	  blandas	  in	  i	  en	  växtföljd.	  
Klövern	  i	  vallen	  har	  även	  fördelen	  att	  den	  kan	  fixera	  kväve	  från	  luften	  (Hansson	  et	  al,	  
2007).	  
	  
I	  detta	  examensarbete	  har	  vallens	  metanpotential	  samt	  energi-‐	  och	  klimatprestanda	  
analyserats.	  Metanpotentialen	  undersöktes	  genom	  laborativa	  försök	  där	  det	  
konstaterades	  hur	  stor	  volym	  metan	  som	  kunde	  utvinnas	  ur	  en	  viss	  mängd	  vall	  via	  
syrefri	  mikrobiell	  nedbrytning.	  Vall	  från	  två	  olika	  etableringsår	  som	  skördats	  vid	  två	  
olika	  tillfällen	  och	  som	  gödslats	  med	  antingen	  biogödsel	  eller	  mineralgödsel	  
utvärderades.	  Den	  genomsnittliga	  metanpotentialen	  användes	  sedan	  i	  en	  livscykelstudie	  
där	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  för	  biogasproduktion	  från	  vall	  
analyserades.	  Livscykelstudien	  utfördes	  för	  hela	  livscykeln	  då	  vall	  blir	  till	  
fordonsbränsle;	  från	  odling	  av	  vall,	  via	  gödselmedelstillverkning,	  transporter,	  rötning	  i	  
biogasanläggningen	  och	  spridning	  av	  rötrest	  som	  biogödsel	  med	  mera,	  till	  förbränning	  
av	  biogasen	  i	  ett	  fordon.	  	  
	  
Examensarbetet	  har	  utförts	  som	  en	  del	  av	  forskningsprojektet	  Crops	  4	  Biogas,	  där	  
tvärvetenskapliga	  utvärderingar	  av	  biogasproduktion	  från	  energigrödor	  utförs.	  
Projektet	  genomförs	  i	  samarbete	  mellan	  avdelningen	  för	  Bioteknik	  och	  avdelningen	  för	  
Miljö-‐	  och	  energisystem	  vid	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  samt	  Landskapsplanering,	  
trädgårds-‐	  och	  jordbruksvetenskap	  vid	  SLU	  i	  Alnarp.	  Grödorna	  som	  utvärderas	  i	  
projektet	  kommer	  från	  odlingsförsök	  utförda	  av	  SLU	  i	  Alnarp	  med	  en	  sjuårig	  växtföljd	  av	  
energigrödor	  som	  har	  gödslats	  med	  olika	  metoder.	  Även	  den	  vall	  som	  använts	  i	  detta	  
examensarbete	  kommer	  från	  dessa	  odlingsförsök.	  	  



	  
	  

2	  

1.1 Frågeställningar	  

Följande	  övergripande	  frågeställningar	  har	  använts	  i	  arbetet:	  
	  

• Hur	  mycket	  metan	  går	  att	  framställa	  genom	  mikrobiell	  nedbrytning	  av	  vall	  som	  
är	  odlad	  och	  skördad	  under	  olika	  förutsättningar	  på	  åkermark	  i	  Skåne?	  

	  
• Hur	  ser	  energi-‐	  och	  växthusgasbalansen	  ut	  för	  hela	  livscykeln,	  från	  odling	  till	  

användning	  i	  fordon,	  vid	  biogasframställning	  från	  vall	  odlad	  i	  Skåne?	  

1.2 Syfte	  och	  målsättning	  

Syftet	  med	  studien	  var	  att	  genom	  laborativa	  försök	  undersöka	  hur	  stor	  
metanpotentialen	  var	  för	  vall	  odlad	  i	  Skåne,	  för	  att	  sedan	  kunna	  använda	  denna	  
metanpotential	  i	  en	  livscykelstudie	  där	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  vid	  
framställning	  av	  biogas	  från	  vall	  beräknas.	  Ett	  ytterligare	  mål	  var	  att	  tydliggöra	  vilka	  
delar	  i	  livscykeln	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  energiförbrukning	  och	  klimat.	  	  

1.3 Genomförande	  

Arbetet	  började	  med	  en	  litteraturstudie	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  studiens	  olika	  delar.	  I	  
denna	  erhölls	  en	  överblick	  över	  vad	  vall	  är	  och	  hur	  potentialen	  ser	  ut	  för	  att	  röta	  biogas	  
från	  vall.	  Kunskap	  om	  hur	  metanpotentialen	  bestäms	  med	  hjälp	  av	  batchförsök	  
inhämtades	  parallellt	  med	  insamling	  av	  information	  om	  hur	  avgränsningar	  och	  
beräkningar	  i	  arbetet	  med	  livscykelanalyser	  genomförs	  och	  vilka	  som	  är	  lämpliga	  att	  ta	  
med	  i	  fallet	  med	  vall.	  
	  
Den	  andra	  fasen	  bestod	  av	  ett	  laborativt	  försök	  där	  metanpotentialen	  för	  vall	  bestämdes.	  
En	  Excel-‐fil	  skapades	  för	  att	  konvertera	  analysresultat	  från	  laborationen	  till	  
biogasutbyten	  samt	  lättöverskådliga	  grafer	  över	  dessa	  utbyten.	  Det	  genomsnittliga	  
biogasutbytet	  användes	  sedan	  i	  en	  andra	  Excel-‐fil	  som	  med	  hjälp	  av	  detta	  beräknade	  
energi-‐	  och	  växthusgasbalansen	  för	  livscykeln	  då	  vall	  blir	  till	  biogas.	  Stor	  vikt	  och	  tid	  
lades	  vid	  att	  dessa	  två	  beräkningsfiler	  skulle	  vara	  heltäckande	  och	  korrekta.	  
	  
Efter	  att	  alla	  resultat	  från	  labförsök	  och	  beräkningar	  färdigställts	  återstod	  arbetet	  med	  
att	  analysera	  och	  diskutera	  resultaten.	  	  	  	  

1.4 Disposition	  

I	  syfte	  att	  underlätta	  läsandet	  av	  denna	  rapport	  följer	  här	  en	  kort	  beskrivning	  av	  vad	  de	  
olika	  kapitlen	  i	  rapporten	  innehåller.	  	  
	  
Det	  andra	  kapitlet	  ger	  en	  översiktlig	  beskrivning	  av	  vad	  biogas	  är,	  hur	  det	  produceras	  
och	  vad	  det	  finns	  för	  biogaspotential	  i	  Sverige.	  Det	  tredje	  kapitlet	  ger	  en	  generell	  
förklaring	  till	  vad	  vall	  är	  för	  något	  samt	  en	  mer	  ingående	  beskrivning	  av	  den	  vall	  som	  
har	  använts	  i	  studien.	  Det	  fjärde	  kapitlet	  är	  en	  rapport	  över	  det	  laborativa	  försök	  som	  
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utfördes	  för	  att	  bestämma	  metanpotentialen	  för	  vall.	  Det	  femte	  kapitlet	  omfattar	  en	  
dimensionering	  av	  en	  fiktiv	  biogasanläggning	  för	  att	  tydliggöra	  hur	  mycket	  vall	  som	  går	  
åt	  för	  att	  producera	  125	  TJ	  biogas	  per	  år.	  Här	  redogörs	  också	  för	  egenskaperna	  hos	  
rötresten	  som	  kommer	  ut	  ur	  anläggningen.	  Det	  sjätte	  kapitlet	  omfattar	  en	  
livscykelstudie	  där	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  beräknas	  för	  hela	  livscykeln	  
då	  vall	  blir	  till	  biogas,	  uttryckt	  per	  ha	  och	  år	  samt	  per	  MJ	  producerad	  biogas.	  

1.5 Avgränsningar	  	  

Nedan	  presenteras	  generella	  avgränsningar	  för	  hela	  rapporten.	  Avgränsningar	  för	  
labförsöket,	  dimensioneringen	  av	  biogasanläggningen	  samt	  livscykelstudien	  presenteras	  
i	  respektive	  kapitel.	  	  
	  
Fokus	  i	  den	  här	  rapporten	  har	  varit	  på	  biogasframställning	  under	  svenska	  förhållanden	  
via	  rötning	  av	  organiskt	  matavfall,	  restprodukter	  från	  livsmedelsindustrin	  och	  
jordbruket	  men	  framförallt	  från	  rötning	  av	  energigrödor.	  Det	  går	  även	  att	  utvinna	  biogas	  
ur	  avfallsdeponier	  samt	  genom	  rötning	  av	  slammet	  från	  reningsverk,	  men	  detta	  har	  inte	  
beskrivits	  i	  rapporten.	  
	  
Vid	  studier	  av	  energigrödor	  och	  hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  utvinnas	  ur	  en	  hektar	  
åkermark	  är	  det	  viktigt	  att	  bestämma	  sig	  för	  vilken	  åkermark	  som	  skall	  användas.	  Valet	  
kan	  till	  exempel	  stå	  mellan	  ett	  svenskt,	  internationellt	  eller	  europeiskt	  perspektiv.	  I	  den	  
här	  studien	  antas	  att	  åkermarken	  finns	  i	  Skåne	  som	  har	  Sveriges	  bördigaste	  åkermarker.	  
Detta	  medför	  att	  resultatet	  vad	  gäller	  utbyte	  per	  odlad	  areal	  kan	  ses	  som	  ett	  tak	  för	  vad	  
som	  kan	  vara	  möjligt	  att	  åstadkomma	  i	  Sverige.	  
	  
De	  ekonomiska	  aspekterna	  kring	  produktion	  av	  biogas	  har	  helt	  förbisetts	  i	  denna	  
rapport.	  
	  
När	  man	  gör	  studier	  på	  energigrödor	  som	  vall	  är	  det	  omöjligt	  att	  inte	  komma	  till	  frågan	  
om	  vad	  jordbruksmarken	  skall	  användas	  till	  i	  framtiden	  och	  om	  marken	  kommer	  att	  
räcka	  både	  till	  matproduktion	  och	  till	  odling	  av	  energigrödor.	  Detta	  är	  en	  oerhört	  
komplicerad	  fråga	  och	  svaret	  kommer	  oundvikligen	  att	  handla	  om	  att	  människan	  måste	  
göra	  prioriteringar	  mellan	  foderproduktion	  till	  köttindustrin,	  biodrivmedelsproduktion	  
och	  livsmedelsproduktion.	  Det	  finns	  inte	  utrymme	  för	  att	  behandla	  detta	  område	  i	  
denna	  rapport.	  
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2 Biogas	  i	  Sverige	  

Nedan	  ges	  en	  kort	  bakgrund	  till	  hur	  det	  går	  till	  att	  framställa	  biogas,	  hur	  
biogaspotentialen	  ser	  ut	  i	  Sverige	  följt	  av	  en	  presentation	  av	  det	  tvärvetenskapliga	  
forskningsprojektet	  Crops	  4	  Biogas.	  	  

2.1 Tekniken	  bakom	  biogasframställning	  

Biogas	  framställs	  genom	  att	  organiskt	  material,	  som	  även	  har	  benämningen	  substrat,	  
stängs	  in	  i	  en	  anaerob,	  det	  vill	  säga	  syrefri,	  miljö.	  Där	  hjälps	  mikroorganismer	  åt	  att	  
bryta	  ned	  materialet	  tills	  det	  har	  omvandlats	  till	  huvudbeståndsdelarna	  rötrest,	  metan	  
(CH4)	  och	  koldioxid	  (CO2).	  Metan	  är	  den	  energirika	  gas	  som	  ofta	  är	  huvudprodukten	  i	  
processen,	  och	  efter	  att	  biogasen	  har	  genomgått	  så	  kallad	  uppgradering	  kan	  mikrobiellt	  
producerad	  metan	  under	  vissa	  förutsättningar	  ersätta	  naturgas.	  Uppgradering	  innebär	  
att	  koldioxid,	  vatten	  och	  föroreningar	  avskiljs	  från	  metanet	  varefter	  biogasen	  trycksätts.	  
Om	  biogasen	  skall	  matas	  in	  i	  naturgasnätet	  tillsätts	  dessutom	  propan	  för	  att	  biogasen	  
ska	  få	  samma	  energiinnehåll	  som	  naturgas.	  Även	  rötresten	  är	  användbar	  då	  den	  till	  viss	  
del	  kan	  ersätta	  mineralgödsel	  vid	  odling.	  	  

2.1.1 Biogasprocessen	  

Biogas	  bildas	  i	  en	  mycket	  komplicerad	  process	  där	  mikroorganismer	  beroende	  av	  
varandra	  bryter	  ned	  substratet	  i	  flera	  steg	  för	  att	  slutligen	  producera	  i	  huvudsak	  metan,	  
koldioxid	  och	  rötrest.	  Processen	  kan	  förenklat	  delas	  in	  i	  fyra	  olika	  steg,	  hydrolys,	  
syrabildning	  (även	  kallat	  jäsning),	  acetatbildning	  (även	  kallat	  anaerob	  oxidation),	  samt	  
metanbildning	  vilka	  presenteras	  i	  Figur	  1	  (Nordberg,	  2006;	  Gerardi,	  2003).	  
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Figur	  1	  -	  De	  olika	  stegen	  vid	  anaerob	  nedbrytning	  (Jarvis	  &	  Jarvis,	  2004)	  

Hydrolysen	  utförs	  av	  mikroorganismer	  som	  utsöndrar	  enzymer	  som	  kan	  spjälka	  
komplexa	  proteiner,	  fetter	  och	  kolhydrater	  till	  lösliga	  aminosyror,	  fettsyror	  och	  enkla	  
sockerarter.	  För	  fiberrik	  råvara	  är	  ofta	  denna	  inledande	  hydrolys	  
hastighetsbestämmande.	  I	  syrabildningen	  bryts	  sedan	  dessa	  ämnen	  ned	  till	  ättikssyra	  
(även	  kallat	  acetat),	  vätgas	  och	  koldioxid,	  antingen	  direkt	  eller	  via	  intermediära	  
produkter.	  Nedbrytningssteget	  från	  de	  intermediära	  produkterna	  kallas	  för	  
acetatbildning.	  Det	  sista	  steget	  i	  kedjan	  kallas	  för	  metanbildning	  och	  här	  bildar	  
metanogener	  metan	  och	  koldioxid	  från	  i	  huvudsak	  ättikssyra	  eller	  vätgas	  och	  koldioxid.	  
Metanbildningen	  är	  ofta	  begränsande	  för	  nedbrytningen	  på	  grund	  av	  att	  metanogenerna	  
har	  en	  långsam	  tillväxthastighet	  (Nordberg,	  2006;	  Gerardi,	  2003).	  

2.1.2 Substrat	  och	  omgivning	  

Mikroorganismerna	  i	  processen	  är	  förenklat	  beroende	  av	  två	  saker,	  sin	  mat	  och	  sin	  
omgivning.	  Maten	  består	  av	  substrat	  som	  möjliggör	  att	  nya	  celler	  kan	  byggas	  samt	  att	  
cellen	  får	  energi.	  Mikroorganismerna	  består	  till	  störst	  del	  av	  kol,	  syre,	  kväve,	  väte	  och	  
fosfor	  men	  även	  till	  en	  mindre	  del	  av	  svavel,	  kalium,	  natrium,	  kalcium,	  magnesium	  och	  
järn.	  Vid	  optimala	  förutsättningar	  har	  substratet	  samma	  sammansättning	  som	  
mikroorganismerna.	  Förutom	  dessa	  byggstenar	  behöver	  mikroorganismerna	  även	  
spårämnen.	  För	  de	  metanbildande	  organismerna	  har	  det	  visat	  sig	  vara	  viktigt	  att	  
substratet	  innehåller	  spårämnen,	  till	  exempel	  järn,	  zink,	  nickel,	  koppar,	  kobolt	  och	  
molybden.	  Det	  är	  inte	  fastställt	  hur	  mycket	  av	  varje	  spårämne	  som	  krävs	  men	  det	  har	  
visats	  att	  biogasprocessen	  stimuleras	  av	  en	  tillsats	  av	  spårämnen.	  Vid	  uppstart	  av	  en	  
biogasprocess	  tillsätts	  ymp	  för	  att	  processen	  lättare	  skall	  komma	  igång.	  Ymp	  är	  ett	  annat	  
ord	  för	  ett	  material	  som	  innehåller	  de	  mikroorganismer	  som	  krävs	  för	  metanbildning	  
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och	  kan	  till	  exempel	  bestå	  av	  rötrest	  från	  en	  befintlig	  anläggning	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  
2009).	  
	  
När	  det	  gäller	  omgivningen	  är	  faktorer	  som	  pH,	  temperatur	  och	  omrörning	  viktiga.	  
Biogasprocessen	  innefattar	  många	  olika	  sorters	  mikroorganismer	  som	  har	  olika	  
preferenser	  för	  temperatur	  och	  pH.	  De	  flesta	  anläggningar	  i	  Sverige	  drivs	  antingen	  i	  det	  
mesofila	  temperaturintervallet	  mellan	  30	  och	  40	  °C	  eller	  i	  det	  termofila	  vid	  50	  till	  60	  °C.	  
De	  flesta	  mikroorganismer	  trivs	  bra	  i	  ett	  neutralt	  pH-‐område	  omkring	  pH	  7	  till	  7.5,	  men	  
flera	  anläggningar	  i	  Sverige	  drivs	  vid	  ett	  pH	  runt	  8	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  2009).	  	  

2.1.3 Rötrest	  

Det	  flytande	  material	  som	  kommer	  ut	  ur	  en	  biogasanläggning	  kallas	  som	  tidigare	  
nämnts	  för	  rötrest.	  Rötresten	  innehåller	  mycket	  vatten	  men	  är	  även	  näringsrik	  och	  
därför	  lämplig	  som	  gödningsmedel	  (Held	  et	  al,	  2008).	  Under	  rötningsprocessen	  
mineraliseras	  en	  del	  av	  det	  organiskt	  bundna	  kvävet	  vilket	  gör	  att	  det	  blir	  mer	  
växttillgängligt	  (Hansson	  et	  al,	  2007).	  Rötrest	  som	  används	  som	  gödsel	  kallas	  för	  
biogödsel.	  Om	  den	  håller	  en	  tillräckligt	  hög	  renhet	  och	  kvalitet	  kan	  den	  bli	  godkänd	  som	  
certifierad	  biogödsel	  enligt	  till	  exempel	  standarden	  SPCR	  120	  (SP,	  2010).	  Detta	  är	  en	  
märkning	  framtagen	  av	  Sveriges	  Tekniska	  Forskningsinstitut	  i	  samarbete	  med	  bland	  
annat	  Avfall	  Sverige.	  Certifieringen	  ökar	  kundernas	  förtroende	  för	  biogödseln	  (Held	  et	  
al,	  2008).	  	  

2.1.4 Processutformning	  

I	  Sverige	  är	  det	  vanligast	  med	  våt	  rötning	  och	  för	  gårds-‐	  och	  samrötningsanläggningar	  är	  
det	  vanligt	  med	  enstegsprocesser	  där	  så	  kallade	  CSTR	  (continuous	  stirred	  tank	  reactor)	  
används.	  I	  en	  sådan	  anläggning	  pumpas	  substrat	  in	  kontinuerligt	  i	  en	  totalomblandad	  
tank.	  Tanken	  är	  oftast	  byggd	  i	  stål	  eller	  betong	  och	  har	  inbyggda	  värmeslingor	  för	  
uppvärmning.	  Då	  rötresten	  kommer	  ut	  ur	  anläggningen	  består	  den	  fortfarande	  av	  en	  del	  
nedbrytbart	  material	  och	  fortsätter	  att	  producera	  metan.	  Det	  är	  därför	  vanligt	  att	  den	  
pumpas	  till	  ett	  rötrestlager	  som	  är	  utrustat	  med	  gasuppsamling	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  
2009).	  	  
	  
Innan	  ett	  substrat	  kan	  pumpas	  in	  i	  en	  anläggning	  behöver	  det	  ofta	  förbehandlas	  för	  att	  
bli	  pumpbart	  och	  lättillgängligt	  för	  mikroorganismerna.	  Detta	  sker	  genom	  finfördelning	  
samt	  spädning	  med	  vatten,	  flytande	  substrat	  eller	  återförd	  rötrest.	  Då	  matavfall,	  
slakteriavfall	  och	  naturgödsel	  med	  animaliskt	  ursprung	  skall	  rötas	  måste	  det	  
hygieniseras.	  Detta	  innebär	  att	  materialet	  upphettas	  till	  70	  °C	  under	  en	  timme	  för	  att	  
undvika	  eventuell	  smittspridning	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  2009).	  Biogasanläggningen	  som	  
VAFAB	  driver	  i	  Västerås	  använder	  bland	  annat	  vall	  som	  substrat.	  Där	  finfördelas	  vallen	  
med	  en	  exakthack	  redan	  vid	  skörd	  innan	  den	  ensileras.	  Den	  ensilerade	  vallen	  matas	  
sedan	  in	  i	  anläggningen	  utan	  någon	  vidare	  förbehandling	  eller	  spädning	  och	  samrötas	  
med	  andra	  substrat	  (Held	  et	  al,	  2008).	  Vall	  har	  ett	  lågt	  innehåll	  av	  vissa	  av	  de	  byggstenar	  
och	  spårämnen	  som	  tidigare	  nämnts.	  Detta	  innebär	  att	  vall	  antingen	  kräver	  tillsats	  av	  
näringslösning	  eller	  samrötning	  med	  ett	  substrat	  innehållande	  dessa	  ämnen	  för	  att	  
nedbrytningen	  skall	  fungera	  optimalt	  (Carlsson	  &	  Uldal,	  2009).	  
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2.2 Produktion	  och	  potential	  i	  Sverige	  

Innan	  några	  siffror	  över	  biogasproduktion	  och	  potential	  introduceras	  presenteras	  här	  
en	  siffra	  som	  kan	  användas	  som	  referens	  för	  att	  lättare	  förstå	  vilken	  storleksordning	  det	  
rör	  sig	  om.	  Under	  2009	  var	  den	  totala	  energianvändningen	  för	  inrikes	  vägtrafik	  i	  Sverige	  
86	  TWh	  (Statens	  energimyndighet,	  2010a).	  

2.2.1 Siffror	  över	  produktion	  och	  användning	  av	  biogas	  i	  Sverige	  

Vid	  författandet	  av	  denna	  rapport	  var	  den	  senaste	  statistik	  för	  biogasproduktion	  som	  
fanns	  att	  tillgå	  från	  år	  2009.	  I	  Figur	  2	  presenteras	  en	  procentuell	  uppdelning	  av	  
biogasproduktionen	  i	  Sverige	  2009.	  	  
	  

	  
Figur	  2	  -	  Procentuell	  uppdelning	  av	  biogasproduktionen	  i	  Sverige	  2009	  (Biogasportalen,	  2009)	  

Den	  totala	  biogasproduktionen	  i	  Sverige	  var	  under	  2009	  knappt	  1.4	  TWh,	  69	  procent	  av	  
denna	  gas	  producerades	  vid	  avloppsreningsverk	  och	  deponier	  och	  åtta	  procent	  vid	  
industrianläggningar.	  	  Dessa	  anläggningar	  använde	  sig	  inte	  av	  vall	  som	  substrat.	  De	  
anläggningar	  som	  skulle	  kunna	  använda	  sig	  av	  vall	  som	  substrat	  är	  de	  22	  procent	  som	  
utgör	  samrötningsanläggningar	  samt	  den	  procent	  som	  gårdsanläggningar	  utgör.	  Dessa	  
producerade	  sammanlagt	  0.3	  TWh	  biogas	  under	  2009	  (Biogasportalen,	  2009).	  Vid	  
gårdsanläggningar	  rötades	  under	  2009	  totalt	  drygt	  50	  000	  ton	  våtvikt	  substrat	  och	  vid	  
samrötningsanläggningar	  lite	  mer	  än	  500	  000	  ton	  våtvikt.	  Statistiken	  över	  hur	  mycket	  
av	  detta	  som	  utgjordes	  av	  energigrödor	  är	  något	  osäker,	  men	  enligt	  denna	  statistik	  
rötades	  under	  2009	  ungefär	  en	  promille	  energigrödor	  vid	  gårdsanläggningar	  och	  cirka	  
en	  halv	  procent	  vid	  samrötningsanläggningar.	  Hur	  mycket	  av	  detta	  som	  utgjordes	  av	  vall	  
är	  oklart.	  I	  övrigt	  rötar	  gårdsanläggningarna	  till	  90	  procent	  gödsel	  och	  
samrötningsanläggningarna	  ungefär	  lika	  delar	  av	  de	  fem	  fraktionerna	  matavfall,	  gödsel,	  
avfall	  från	  livsmedelsindustri,	  avfall	  från	  slakterier	  samt	  kategorin	  övrigt	  (Statens	  
energimyndighet,	  2010b).	  I	  Figur	  3	  presenteras	  uppdelningen	  av	  vad	  den	  producerade	  
biogasen	  användes	  till	  under	  2009.	  	  
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Figur	  3	  -	  Procentuell	  uppdelning	  av	  biogasanvändningen	  i	  Sverige	  2009	  (Biogasportalen,	  2009)	  

Den	  största	  andelen,	  49	  procent,	  användes	  för	  produktion	  av	  värme.	  Värmen	  
producerades	  antingen	  för	  egen	  användning	  vid	  anläggningen	  där	  gasen	  producerats	  
eller	  vid	  en	  annan	  anläggning	  som	  producerade	  värme	  och	  köpte	  gasen	  som	  bränsle.	  
Den	  andel	  av	  biogasen	  som	  uppgraderades	  till	  fordonsgas-‐kvalitet	  uppgick	  till	  36	  
procent.	  Tio	  procent	  av	  den	  producerade	  biogasen	  facklades	  bort	  under	  2009	  på	  grund	  
av	  att	  den	  inte	  kunde	  tillvaratas	  (Biogasportalen,	  2009).	  

2.2.2 Biogaspotential	  i	  Sverige	  från	  restprodukter	  

I	  rapporten	  Den	  svenska	  biogaspotentialen	  från	  inhemska	  råvaror	  (Avfall	  Sverige,	  2008)	  
gjordes	  en	  uppskattning	  av	  hur	  mycket	  biogas	  som	  skulle	  kunna	  produceras	  från	  
matavfall,	  park-‐	  och	  trädgårdsavfall,	  gödsel,	  avloppsslam	  samt	  restprodukter	  från	  
jordbruk,	  skogsbruk	  och	  industrier.	  I	  rapporten	  beskrivs	  två	  olika	  potentialer	  ”den	  
totala	  biogaspotentialen”	  och	  ”den	  totala	  biogaspotentialen	  med	  begränsning”.	  Den	  
senare	  speglar	  biogaspotentialen	  under	  rådande	  ekonomiska	  förhållanden,	  men	  
lönsamheten	  kan	  förändras	  beroende	  på	  efterfrågan	  och	  politiska	  incitament.	  Båda	  
potentialerna	  bygger	  dock	  på	  åtskilliga	  komplicerade	  antaganden	  för	  de	  olika	  
råvarukategorierna	  vilket	  är	  mycket	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  vid	  betraktande	  av	  
totalpotentialerna.	  Den	  totala	  biogaspotentialen	  med	  begränsning	  för	  samtliga	  substrat	  
exklusive	  restprodukter	  från	  skogsbruk	  är	  10.6	  TWh	  varav	  tre	  fjärdedelar	  härstammar	  
från	  jordbruket.	  Den	  totala	  biogaspotentialen	  för	  samma	  kategori	  är	  15.2	  TWh	  där	  71	  
procent	  hämtas	  från	  jordbruket.	  I	  samma	  rapport	  undersöker	  man	  även	  potentialen	  för	  
att	  framställa	  biometan	  som	  är	  biogas	  framställd	  med	  termisk	  förgasning	  istället	  för	  
genom	  rötning.	  Genom	  att	  använda	  denna	  teknik,	  som	  inte	  var	  kommersiellt	  tillgänglig	  
när	  rapporten	  skrevs,	  skulle	  man	  kunna	  producera	  omkring	  59	  TWh	  biometan	  per	  år.	  
Dessa	  tre	  potentialer	  kan	  vägas	  mot	  de	  86	  TWh	  som	  presenterats	  tidigare	  som	  
energianvändningen	  vid	  inrikes	  vägtransporter.	  	  

2.2.3 Biogaspotential	  från	  vall	  i	  Sverige	  

I	  samma	  rapport	  från	  Avfall	  Sverige	  gjordes	  även	  en	  uppskattning	  av	  biogaspotentialen	  
från	  Sveriges	  gröngödslingsvallar.	  Då	  gröngödslingsvall	  normalt	  sett	  inte	  skördas	  antar	  
man	  att	  den	  ger	  samma	  avkastning	  som	  ekologisk	  slåttervall.	  Med	  detta	  antagande	  ger	  
de	  4	  348	  hektaren	  gröngödslingsvall	  i	  Sverige	  15	  000	  ton	  TS/år.	  Genom	  att	  använda	  ett	  
biogasutbyte	  från	  pilotförsök	  på	  vall	  på	  330	  Nm3	  CH4/ton	  TS	  vid	  beräkningarna	  blir	  den	  
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totala	  biogaspotentialen	  50	  GWh/år.	  Man	  måste	  dock	  räkna	  med	  förluster	  på	  upp	  till	  25	  
%	  av	  TS	  vid	  skörd	  och	  hantering	  av	  vall	  vilket	  skulle	  dra	  ner	  potentialen	  till	  37,5	  GWh/år	  
eller	  cirka	  0.04	  TWh/år	  (Avfall	  Sverige,	  2008).	  Institutet	  för	  jordbruks-‐	  och	  miljöteknik	  
(JTI)	  utförde	  potentialberäkningar	  på	  den	  åkerareal	  som	  låg	  i	  träda	  samt	  den	  som	  
användes	  för	  odling	  av	  exportspannmål	  under	  2004.	  Dessa	  motsvarade	  arealer	  på	  270	  
000	  respektive	  200	  000	  ha.	  Om	  dessa	  470	  00	  ha	  skulle	  användas	  för	  vallodling	  till	  biogas	  
skulle	  detta	  kunna	  innebära	  en	  produktion	  av	  9.4	  TWh	  biogas	  per	  år	  (Nordberg,	  2006).	  

2.3 Crops	  4	  Biogas	  

Crops	  4	  Biogas	  är	  ett	  projekt	  som	  omfattar	  forskning	  om	  biodrivmedelsproduktion	  från	  
energigrödor.	  Det	  har	  växt	  fram	  genom	  samarbete	  mellan	  tre	  parter;	  avdelningen	  för	  
Bioteknik	  vid	  LTH,	  Miljö-‐	  och	  energisystem	  vid	  LTH	  samt	  SLU	  i	  Alnarp.	  Fyra	  hörnstenar	  
har	  satts	  upp	  inom	  projektet	  för	  att	  tydliggöra	  vad	  ett	  hållbart	  system	  för	  bioenergi	  ska	  
innehålla.	  Det	  ska	  vara	  resurseffektivt,	  ha	  en	  hög	  energieffektivitet,	  ha	  maximala	  
miljövinster	  och	  vara	  kostnadseffektivt	  (Crops	  4	  Biogas,	  2008).	  I	  projektet	  vill	  man	  göra	  
utvärderingar	  av	  biogasframställning	  från	  olika	  energigrödor	  för	  att	  sedan	  kunna	  väga	  
dessa	  mot	  varandra.	  Som	  slutprodukt	  i	  projektet	  kommer	  man	  att	  kunna	  presentera	  
vilka	  av	  dessa	  grödor	  som	  för	  med	  sig	  flest	  positiva	  miljöeffekter	  och	  är	  mest	  
energieffektiva.	  Målet	  med	  projektet	  är	  inte	  att	  ta	  ställning	  till	  vad	  Sveriges	  åkermark	  
skall	  användas	  till	  utan	  dess	  resultat	  kommer	  istället	  att	  finnas	  tillgängliga	  för	  
beslutsfattare	  att	  använda	  som	  underlag	  då	  beslut	  skall	  tas	  om	  markanvändning	  i	  
framtiden	  (Björnsson,	  2011).	  
	  
Projektet	  grundar	  sig	  på	  ett	  omfattande	  odlingsförsök	  hos	  SLU	  i	  Alnarp	  med	  en	  sjuårig	  
växtföljd	  där	  en	  optimal	  energibalans	  i	  odling	  skall	  hittas,	  där	  minimal	  energiinsats	  mot	  
biomassa	  ut	  värderas.	  I	  försöken	  används	  såväl	  nya	  som	  etablerade	  energigrödor	  
(Gissén	  et	  al,	  2010a).	  Växföljderna	  testas	  i	  tre	  repetitioner	  och	  med	  flera	  olika	  metoder	  
för	  gödsling	  -‐	  vanlig	  handelsgödsel;	  biogödsel;	  biogödsel	  med	  tillsats	  av	  kväve	  och	  
kalium;	  kompost;	  kompost	  med	  tillsats	  av	  kväve	  och	  kalium;	  samt	  en	  ogödslad	  kontroll	  
(Gissén	  et	  al,	  2010b;	  Björnsson,	  2008).	  De	  olika	  grödornas	  nytta	  för	  biogasproduktion	  
studeras	  sedan,	  men	  även	  olika	  effektiviserade	  system	  för	  biogasproduktion.	  Till	  sist	  
utförs	  systemanalyser	  på	  hela	  systemet	  (Gissén	  et	  al,	  2010a).	  	  
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3 Vall	  

Vall	  är	  ett	  väldigt	  brett	  begrepp	  och	  innehållet	  i	  olika	  vallar	  varierar	  kraftigt.	  Generellt	  
sett	  är	  dock	  vall	  en	  blandning	  av	  baljväxter	  och	  gräsväxter.	  Baljväxterna	  har	  fördelen	  att	  
de	  kan	  fixera	  luftens	  kväve	  och	  lagra	  detta	  i	  knölar	  i	  rötterna.	  Denna	  fixering	  sköts	  av	  
symbiotiska	  Rhizobiumbakterier	  (Källander,	  2005).	  Kvävefixering	  innebär	  att	  klövervall	  
har	  ett	  betydligt	  lägre	  behov	  av	  handelsgödselkväve	  än	  till	  exempel	  energigrödorna	  
salix,	  sockerbetor	  och	  vete	  (Edström	  et	  al,	  2007).	  Baljväxterna	  i	  vallen	  kan	  t.ex.	  utgöras	  
av	  klöver,	  lusern	  och	  käringtand.	  Gräsväxterna	  har	  fördelen	  att	  de	  via	  sina	  väl	  
förgrenade	  rötter	  kan	  ta	  upp	  överblivet	  kväve	  och	  därmed	  minimera	  kväveläckaget	  till	  
omgivningarna.	  Om	  marken	  innehåller	  mycket	  kväve	  kommer	  gräsarterna	  att	  gynnas	  
och	  ta	  över	  men	  om	  det	  är	  brist	  på	  kväve	  gynnas	  däremot	  baljväxterna	  (Källander,	  
2005).	  

3.1 Vallens	  användningsområden	  

Det	  finns	  två	  huvudsakliga	  användningsområden	  för	  vall.	  Det	  ena	  är	  att	  den	  kan	  
användas	  som	  gröngödsling	  på	  grund	  av	  sin	  kvävefixerande	  förmåga	  och	  det	  andra	  är	  
att	  den	  kan	  användas	  som	  djurfoder.	  När	  vallen	  odlas	  ger	  den	  jorden	  struktur	  då	  
rötterna	  tränger	  ner	  och	  luckrar	  upp	  jorden	  samtidigt	  som	  ett	  bakterieslem	  utsöndras	  
som	  gör	  att	  rotkanalerna	  stabiliseras.	  Rotkanalerna	  behåller	  på	  så	  sätt	  sin	  stadga	  även	  
efter	  att	  vallen	  är	  borta	  och	  samma	  rotkanaler	  kan	  användas	  av	  efterföljande	  grödas	  
rötter.	  Vallen	  konkurrerar	  även	  ut	  ogräs	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  och	  skyddar	  samtidigt	  
marken	  mot	  erosion	  från	  vatten	  och	  vind	  (Källander,	  2005).	  

3.2 Odlingstekniker	  för	  vall	  

Metoden	  med	  vilken	  vall	  odlas	  kan	  variera	  beroende	  på	  om	  det	  är	  i	  ett	  ekologiskt	  
jordbruk	  eller	  ett	  vanligt,	  om	  det	  är	  i	  södra	  eller	  norra	  Sverige	  och	  beroende	  på	  
användningsområde.	  En	  generell	  beskrivning	  av	  hur	  vall	  odlas	  följer	  nedan.	  

3.2.1 Sådd	  

När	  man	  ska	  anlägga	  en	  vall	  så	  görs	  det	  normalt	  sett	  med	  så	  kallad	  insådd.	  Detta	  innebär	  
att	  vallen	  sås	  in	  i	  ett	  fält	  med	  havre	  eller	  korn	  som	  fungerar	  som	  skydd	  mot	  ogräs	  och	  
uttorkning.	  När	  dessa	  grödor	  sedan	  skördas	  är	  vallen	  redan	  etablerad	  och	  tillräckligt	  
växtkraftig	  för	  att	  överleva	  utan	  skydd.	  Det	  finns	  ettåriga	  eller	  fleråriga	  vallar.	  På	  
ekologiska	  gårdar	  är	  det	  vanligast	  med	  2-‐3	  åriga	  vallar	  och	  på	  gårdar	  utan	  djur	  där	  
vallen	  ska	  passas	  in	  i	  växtföljden	  är	  det	  vanligast	  med	  ettåriga	  vallar	  (Källander,	  2005).	  	  

3.2.2 Skörd	  

Tidpunkten	  för	  den	  första	  skörden	  per	  år	  är	  av	  avgörande	  betydelse	  för	  det	  totala	  
uttaget	  av	  biomassa	  från	  en	  hel	  säsong.	  I	  ett	  växtodlingsförsök	  med	  gräsvall	  i	  Schweiz	  
undersöktes	  skillnaden	  i	  biomassa	  mellan	  en	  tidig	  förstaskörd	  (1:a	  juni)	  och	  en	  sen	  
förstaskörd	  (15:e	  juni).	  Den	  sena	  förstaskörden	  innehöll	  betydligt	  mer	  biomassa	  än	  den	  
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tidiga.	  Den	  totala	  biomassaskörden	  för	  säsongens	  tre	  skördar	  blev	  dessutom	  högre	  än	  
för	  den	  vall	  som	  hade	  en	  tidig	  förstaskörd	  (Amon	  et	  al,	  2006).	  Då	  vall	  skördas	  för	  att	  
användas	  vid	  biogasproduktion	  kan	  en	  exakthack,	  även	  kallad	  biogastrumma,	  användas.	  
Denna	  kan	  ställas	  in	  för	  att	  hacka	  vallen	  olika	  fint	  i	  intervallet	  3,5	  till	  17	  mm	  (Krone,	  
2010).	  	  
	  
Efter	  skörd	  ensileras	  ofta	  vallen	  för	  att	  den	  skall	  konserveras	  för	  framtida	  användning.	  
Ensileringen	  innebär	  en	  energiåtgång	  då	  plasten	  som	  används	  skall	  tillverkas.	  Vädret	  är	  
en	  annan	  viktig	  faktor	  för	  energiåtgången	  vid	  skörd	  av	  vall.	  Om	  det	  har	  regnat	  och	  vallen	  
är	  väldigt	  blöt	  när	  den	  skördas	  går	  det	  åt	  mer	  energi	  vid	  skörd	  och	  transport	  på	  grund	  av	  
att	  vattnet	  gör	  att	  vallen	  blir	  tyngre	  (Edström	  et	  al,	  2007).	  

3.3 Precisering	  av	  vallen	  som	  använts	  i	  studien	  

Vallen	  som	  har	  använts	  i	  labförsöket	  skördades	  från	  en	  försöksodling	  i	  Lönnstorp	  som	  
SLU	  i	  Alnarp	  står	  för.	  Hur	  mycket	  av	  vallen	  som	  utgjordes	  av	  baljväxter	  respektive	  
gräsväxter	  är	  okänt,	  men	  sammansättningen	  i	  fröblandningen	  är	  däremot	  känd.	  	  

3.3.1 Sammansättning	  i	  fröblandning	  

Sammansättningen	  i	  fröblandningen	  presenteras	  i	  Tabell	  1.	  Fröblandningen	  bestod	  av	  
sammanlagt	  75	  viktprocent	  gräsväxter	  och	  25	  viktprocent	  baljväxter	  (Gissén,	  2010).	  	  
	  
Tabell	  1	  -	  Sammansättning	  i	  fröblandningen	  för	  vallen	  i	  labförsöket	  (Gissén,	  2010)	  

Växtart	   Vikt%	  
Sammanlagd	  andel	  gräs-	  
eller	  baljväxter	  (Vikt%)	  

Hybridrajgräset	  Storm	   50	  
Rajsvingel	  Paulita	   15	  
Engelskt	  rajgräs	  Riesling	  	   10	  

Gräsväxter	  75	  

Rödklöver	  Fanny	   15	  
Vitklöver	  Ramona	   10	   Baljväxter	  25	  

3.3.2 Mineralanalys	  av	  vall	  

Mineralinnehållet	  i	  vallen	  som	  användes	  i	  labförsöket	  analyserades	  av	  LMI	  Helsingborg	  
AB.	  Flera	  mineraler	  analyserades	  men	  de	  resultat	  som	  har	  använts	  i	  den	  här	  rapporten	  
är	  innehållet	  av	  totalkväve	  (N-‐tot),	  ammoniumkväve	  (NH4-‐N),	  fosfor	  (P)	  samt	  kalium	  
(K).	  De	  analysmetoder	  som	  användes	  samt	  resultaten	  från	  denna	  analys	  presenteras	  i	  
Kapitel	  5	  i	  denna	  rapport.	  

3.3.3 Metod	  för	  odling	  av	  vall	  till	  labförsök	  

Två	  olika	  vallar	  som	  kallas	  för	  Vall	  I	  och	  Vall	  II	  odlades	  i	  tre	  led	  med	  åtta	  olika	  
gödslingsstrategier.	  Vall	  I	  såddes	  in	  i	  rågvete	  2009	  och	  skördades	  första	  gången	  2010.	  
Vall	  II	  såddes	  inte	  in	  i	  rågvete	  utan	  såddes	  för	  sig	  själv	  2008	  efter	  att	  en	  misslyckad	  
rapsodling	  hade	  plöjts	  upp.	  Den	  skördades	  första	  gången	  2009	  och	  andra	  gången	  2010.	  
De	  gödslingsstrategier	  som	  valdes	  ut	  till	  den	  här	  studien	  var	  gödsling	  med	  rötrest	  samt	  
gödsling	  med	  mineralgödsel.	  I	  odlingsförsöket	  har	  förkortningen	  B0	  använts	  för	  rötrest	  
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och	  D1	  för	  mineralgödsel	  och	  dessa	  förkortningar	  har	  fått	  följa	  med	  även	  i	  denna	  
rapport.	  I	  odlingsförsöket	  spreds	  både	  mineralgödsel	  och	  rötrest	  i	  sådan	  mängd	  att	  
maxgränsen	  på	  22	  kg	  fosfor	  per	  hektar	  och	  år	  uppnåddes.	  Denna	  maxgräns	  är	  satt	  av	  
Jordbruksverket	  för	  att	  marken	  inte	  skall	  tillföras	  för	  mycket	  näringsämnen	  
(Jordbruksverket,	  2010).	  Rötresten	  togs	  från	  biogasanläggningen	  vid	  NSR	  i	  Helsingborg	  
som	  rötar	  mestadels	  processavfall	  från	  livsmedelsindustri	  med	  inblandning	  av	  
källsorterat	  matavfall	  och	  svingödsel	  (Held	  et	  al,	  2008).	  Via	  rötresten	  spreds	  57	  kg	  NH4-‐
N,	  22	  kg	  P	  och	  26	  kg	  K	  per	  hektar	  och	  år.	  Via	  mineralgödseln	  spreds	  140	  kg	  N,	  22	  kg	  P	  
och	  50	  kg	  K	  per	  hektar	  och	  år	  (Gissén	  et	  al,	  2010b).	  Enbart	  prov	  från	  skördar	  från	  2010	  
har	  valts	  ut.	  En	  sammanställning	  av	  de	  åtta	  proven	  med	  namn,	  gödslingsstrategi	  och	  
skördedatum	  presenteras	  i	  Tabell	  2.	  Både	  Vall	  I	  och	  II	  skördades	  två	  gånger	  under	  2010.	  
Den	  första	  skörden	  skedde	  i	  juni	  och	  har	  fått	  benämningen	  Skörd	  1.	  Den	  andra	  skörden	  
skedde	  i	  augusti	  och	  fick	  benämningen	  Skörd	  2.	  Det	  sammanlagda	  antalet	  prov,	  av	  två	  
vallar	  som	  skördats	  vid	  två	  tillfällen	  och	  gödslats	  med	  två	  olika	  metoder,	  blir	  åtta	  
stycken.	  Vall	  från	  de	  tre	  leden	  plockades	  ut	  och	  blandades	  till	  ett	  representativt	  prov.	  
Dessa	  prover	  frystes	  sedan	  in	  färska	  utan	  ensilering.	  
	  
Tabell	  2	  -	  Sammanställning	  av	  vallprover	  med	  namn,	  gödslingsstrategi	  samt	  skördedatum.	  

Namn	   Gödsling	   Förklaring	   Skördedatum	  

B0	  I	  	  1	   Rötrest	   Vall	  I	  	  Skörd	  1	   2010-‐06-‐10	  
B0	  I	  	  2	   Rötrest	   Vall	  I	  	  Skörd	  2	   2010-‐08-‐26	  
B0	  II	  1	   Rötrest	   Vall	  II	  Skörd	  1	   2010-‐06-‐16	  
B0	  II	  2	  	   Rötrest	   Vall	  II	  Skörd	  2	   2010-‐08-‐23	  
D1	  I	  	  1	   Mineralgödsel	   Vall	  I	  	  Skörd	  1	   2010-‐06-‐10	  
D1	  I	  	  2	   Mineralgödsel	   Vall	  I	  	  Skörd	  2	   2010-‐08-‐26	  
D1	  II	  1	   Mineralgödsel	   Vall	  II	  Skörd	  1	   2010-‐06-‐16	  
D1	  II	  2	   Mineralgödsel	   Vall	  II	  Skörd	  2	   2010-‐08-‐23	  
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4 Laborativa	  försök	  

En	  viktig	  del	  av	  denna	  studie	  var	  att	  bestämma	  metanpotentialen	  för	  vall	  som	  
energigröda.	  Det	  finns	  få	  studier	  av	  metanpotentialen	  för	  vall,	  och	  i	  de	  fall	  där	  studier	  
gjorts	  varierar	  definitionen	  av	  vad	  vall	  är	  kraftigt.	  Metoden	  med	  vilken	  studier	  är	  
utförda	  kan	  även	  vara	  svår	  att	  utläsa	  ur	  artiklar	  och	  rapporter,	  vilket	  försvårar	  
användandet	  av	  dessa	  resultat	  vid	  en	  jämförelse.	  I	  de	  fall	  där	  studier	  är	  gjorda	  på	  
ensilerat	  gräs	  kan	  det	  dessutom	  vara	  så	  att	  misstag	  har	  begåtts	  vid	  bestämningen	  av	  det	  
ensilerade	  gräsets	  TS-‐halt.	  TS-‐halt	  står	  för	  torrsubstanshalt,	  det	  vill	  säga	  det	  som	  är	  kvar	  
efter	  att	  allt	  vatten	  har	  avlägsnats	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  2009).	  När	  gräs	  ensileras	  
omvandlas	  en	  del	  av	  den	  organiska	  delen	  av	  torrsubstansen	  till	  flyktiga	  ämnen.	  Dessa	  
ämnen	  förångas	  vid	  ugnstorkningen	  då	  TS-‐halten	  bestäms.	  TS-‐halten	  blir	  alltså	  lägre	  för	  
ensilerat	  gräs	  än	  för	  färskt	  gräs	  trots	  att	  det	  borde	  vara	  samma.	  Detta	  misstag	  
fortplantar	  sig	  sedan	  till	  bestämningen	  av	  metanutbytet	  eftersom	  TS-‐halten	  används	  vid	  
bestämning	  av	  denna	  (Weissbach	  &	  Strubelt,	  2008).	  Vid	  betraktande	  av	  studier	  gjorda	  
på	  ensilerat	  gräs	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  detta	  i	  åtanke,	  men	  även	  då	  detta	  beaktas	  kan	  det	  
vara	  svårt	  att	  veta	  om	  studierna	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  detta	  eller	  inte.	  Vid	  studier	  av	  
ensilerad	  majs	  har	  det	  även	  framkommit	  att	  flyktiga	  ämnen	  försvinner	  vid	  
bestämningen	  av	  TS	  vilket	  gör	  att	  TS-‐halten	  underskattas	  och	  metanutbytet	  därigenom	  
överskattas	  (Mukengele	  &	  Oechsner,	  2007).	  Det	  är	  oklart	  om	  samma	  problem	  uppstår	  
för	  klöver-‐	  och	  gräsvall	  men	  det	  är	  värt	  att	  ha	  i	  åtanke.	  Med	  bakgrund	  av	  detta	  var	  det	  
intressant	  att	  laborativt	  bestämma	  metanpotentialen	  för	  denna	  specifika	  vall.	  
Labförsöket	  följde	  en	  enkel	  och	  beprövad	  metod	  för	  bestämning	  av	  den	  biokemiska	  
metanpotentialen	  och	  dess	  syfte	  var	  att	  få	  ut	  värden	  på	  metanutbytet	  för	  vallen	  i	  
experimentet.	  	  
	  
Innan	  labförsöket	  beskrivs	  på	  detaljnivå	  ges	  här	  en	  översiktlig	  beskrivning	  av	  vad	  det	  
innebär	  att	  laborativt	  bestämma	  metanpotentialen.	  Det	  innebär	  förenklat	  att	  ett	  substrat	  
placeras	  tillsammans	  med	  ymp	  i	  en	  försluten	  flaska	  som	  sedan	  värms,	  skakas	  och	  töms	  
på	  gas	  tills	  gasproduktionen	  avstannar	  eller	  underskrider	  ett	  valt	  minimumvärde.	  Den	  
producerade	  gasens	  metanhalt	  och	  volym	  analyseras.	  	  

4.1 Analysmetoder	  

Substratet	  och	  ympen	  analyserades	  för	  TS	  (Total	  Solids)	  och	  VS	  (Volatile	  Solids)	  med	  
dubbelprov.	  TS-‐halten	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  det	  som	  blir	  kvar	  efter	  att	  vattnet	  har	  
avlägsnats	  och	  VS-‐halten	  är	  ett	  mått	  på	  den	  organiska	  delen	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  2009).	  
En	  standardmetod	  användes	  för	  bestämning	  av	  TS	  och	  VS	  och	  bestod	  av	  torkning	  i	  minst	  
24	  timmar	  i	  105	  °C	  för	  bestämning	  av	  TS	  och	  bränning	  i	  minst	  2	  timmar	  i	  550	  °C	  för	  
bestämning	  av	  VS	  (APHA,	  1995).	  Den	  kristallina	  cellulosa	  som	  användes	  som	  
kontrollsubstrat	  analyserades	  med	  enkelprov	  på	  grund	  av	  att	  mängden	  var	  otillräcklig	  
för	  dubbelprov.	  	  	  
	  
Metanhalten	  analyserades	  med	  gaskromatografi	  (GC).	  Kanylen	  spolades	  genom	  att	  dra	  
in	  och	  trycka	  ut	  gas	  från	  gaspåsen	  fyra	  gånger.	  Sedan	  drogs	  cirka	  400	  µL	  gas	  ut,	  varefter	  
volymen	  justerades	  till	  exakt	  300	  µL	  som	  injicerades	  i	  gaskromatografen.	  Det	  program	  
som	  kördes	  var	  ett	  kort	  program	  som	  enbart	  analyserade	  gaserna	  metan	  och	  koldioxid.	  
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Resultatet	  från	  gaskromatografen	  studerades	  först	  för	  att	  se	  så	  den	  var	  jämn	  och	  hade	  
en	  stabil	  baslinje.	  Sedan	  noterades	  arean	  under	  toppen	  för	  metan.	  För	  att	  veta	  hur	  
många	  procent	  metan	  gasen	  innehöll	  jämfördes	  denna	  area	  med	  arean	  från	  en	  extern	  
standard	  med	  ett	  känt	  metaninnehåll	  om	  60	  procent.	  Minst	  ett	  gasprov	  analyserades	  vid	  
varje	  mättillfälle	  med	  en	  längre	  metod.	  Denna	  metod	  separerade	  metan,	  koldioxid,	  kväve	  
och	  syre	  och	  användes	  för	  att	  se	  att	  halten	  syre	  och	  kväve	  i	  proverna	  inte	  var	  för	  hög.	  
Anledningen	  till	  att	  detta	  program	  inte	  användes	  för	  alla	  prov	  var	  att	  tidsåtgången	  skulle	  
ha	  blivit	  alldeles	  för	  stor.	  Vid	  mätningen	  dag	  22	  användes	  dock	  det	  längre	  programmet	  
för	  alla	  prov	  för	  att	  se	  om	  några	  prov	  avvek	  från	  de	  andra	  i	  kväve-‐	  och	  syrehalt.	  
Gaskromatografen	  var	  utrustad	  med	  två	  kolonner,	  en	  kolonn	  av	  modell	  Haysep	  N	  
80/100,	  9	  ft,	  1/8	  och	  en	  molekylsikt	  av	  modell	  Molesieve	  5	  A	  60/80,	  6	  ft,	  1/8	  (Parawira	  
et	  al,	  2008).	  Vid	  det	  kortare	  programmet	  passerade	  inte	  gasen	  molekylsikten	  men	  i	  det	  
längre	  programmet	  passerade	  gasen	  både	  molekylsikten	  och	  kolonnen.	  Helium	  
användes	  som	  bärgas.	  	  
	  
Efter	  att	  metanhalten	  hade	  analyserats	  i	  varje	  prov	  mättes	  volymen	  i	  gaspåsarna	  med	  
hjälp	  av	  en	  graderad	  gastät	  spruta	  med	  volym	  100	  mL.	  Gas	  drogs	  ut	  tills	  påsen	  var	  tom	  
varefter	  tio	  mL	  släpptes	  tillbaka.	  Anledningen	  till	  att	  tio	  mL	  lämnades	  var	  att	  risken	  
annars	  fanns	  att	  det	  skulle	  bildas	  undertryck	  i	  påsarna	  om	  de	  tömdes	  lite	  för	  mycket	  då	  
gasvolymen	  mättes.	  	  	  	  	  
	  
Efter	  att	  försöket	  avslutats	  mättes	  pH	  i	  vätskefasen	  i	  en	  av	  flaskorna	  i	  varje	  trippelprov	  
med	  en	  pH-‐meter.	  	  
	  
När	  gasen	  har	  normaliserats	  vid	  beräkningar	  har	  standardtryck	  101,3	  kPa	  och	  
standardtemperatur	  273,2	  K	  använts.	  Där	  volymen	  har	  normaliserats	  har	  detta	  
indexerats	  med	  ett	  N	  framför	  volymen.	  Detta	  N	  är	  ingen	  SI-‐enhet	  och	  har	  ingenting	  med	  
Newton	  att	  göra,	  utan	  det	  är	  ett	  index	  som	  används	  i	  viss	  litteratur	  för	  att	  förtydliga	  att	  
en	  volym	  är	  normaliserad.	  

4.2 Preparering	  av	  substrat	  och	  ymp	  

Innan	  försöket	  kunde	  påbörjas	  behövde	  både	  ympen	  och	  vallen	  förberedas.	  	  	  

4.2.1 Ymp	  

En	  ymp	  tillsattes	  för	  att	  processen	  ska	  starta	  direkt	  och	  att	  den	  skulle	  vara	  stabil	  i	  den	  
meningen	  att	  det	  med	  säkerhet	  skulle	  finnas	  tillräckligt	  med	  mikroorganismer	  för	  att	  
hantera	  allt	  substrat.	  För	  att	  sörja	  för	  detta	  tillsattes	  dubbelt	  så	  mycket	  ymp	  som	  
substrat	  i	  flaskorna	  med	  avseende	  på	  VS.	  I	  det	  här	  försöket	  användes	  rötrest	  tagen	  från	  
Söderåsens	  Bioenergi	  AB	  som	  ymp.	  Ympen	  preinkuberades	  inför	  försöket	  för	  att	  se	  till	  
att	  så	  mycket	  metan	  som	  möjligt	  hade	  utvunnits	  ur	  ympen	  innan	  den	  skulle	  användas.	  
Densiteten	  för	  ympen	  antogs	  vara	  densamma	  som	  för	  vatten.	  	  

4.2.2 Hackning	  av	  vallen	  inför	  labförsöket	  

För	  användning	  vid	  biogasproduktion	  vill	  man	  hacka	  vallen	  fint	  för	  att	  den	  lättare	  skall	  
brytas	  ned	  i	  processen.	  Ur	  varje	  vallprov	  från	  Lönnstorp	  plockades	  en	  tredjedel	  ut	  som	  
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sedan	  hackades	  med	  en	  pappershack	  och	  klipptes	  ner	  till	  en	  storlek	  av	  5	  till	  15	  mm,	  med	  
störst	  andel	  mellan	  5	  och	  10	  mm.	  Målet	  var	  5	  mm	  men	  strukturen	  på	  vallen	  gjorde	  det	  
omöjligt	  att	  få	  ner	  all	  vall	  till	  samma	  storlek.	  I	  en	  studie	  utförd	  av	  Kaparaju	  et	  al	  (2002)	  
konstaterades	  att	  av	  tre	  testade	  storlekar	  på	  5,	  10	  och	  20	  mm	  var	  metanproduktionen	  
störst	  för	  10	  mm	  för	  såväl	  hö-‐gräs	  som	  klöver.	  I	  Figur	  4	  visas	  ett	  exempel	  på	  hur	  fint	  
substratet	  hackades	  inför	  experimentet.	  Det	  var	  dock	  skillnader	  mellan	  de	  olika	  
proverna,	  vissa	  av	  dem	  innehöll	  klöverblommor	  och	  andra	  inte.	  Provet	  i	  figuren	  var	  
relativt	  grönt	  medan	  andra	  prover	  var	  mer	  torra	  och	  bruna.	  
	  

	  
Figur	  4	  -	  Exempel	  på	  hur	  fint	  substratet	  hackades	  inför	  experimentet	  (Foto:	  Mikael	  Särnholm)	  

4.3 Bestämning	  av	  metanpotential	  

Metanpotentialen	  bestämdes	  med	  en	  metod	  som	  kallas	  BMP	  (Biochemical	  Methane	  
Potential).	  Nedan	  följer	  en	  generell	  beskrivning	  av	  denna	  metod	  samt	  en	  beskrivning	  av	  
hur	  BMP	  bestämdes	  experimentellt	  i	  detta	  fall.	  

4.3.1 BMP	  (Biochemical	  Methane	  Potential)	  

I	  syfte	  att	  göra	  labförsöket	  jämförbart	  med	  andra	  försök	  var	  det	  viktigt	  att	  använda	  en	  
metod	  som	  var	  vedertagen.	  En	  grupp	  av	  experter	  har	  satts	  samman	  för	  att	  ta	  fram	  en	  
officiel	  metod	  för	  laborativ	  bestämning	  av	  metanpotential.	  Denna	  grupp	  kallas	  för	  ABAI-‐
TG	  (Anaerobic	  Biodegradation,	  Activity	  and	  Inhibition	  –	  Task	  Group).	  Gruppen	  har	  
publicerat	  en	  artikel	  där	  de	  ger	  förslag	  på	  en	  metod	  för	  experimentell	  bestämning	  av	  
metanutbyte	  (Angelidaki	  et	  al,	  2009).	  Detta	  labförsök	  har	  till	  stor	  del	  följt	  riktlinjerna	  
som	  föreslagits	  av	  denna	  grupp,	  men	  den	  har	  även	  följt	  de	  riktlinjer	  för	  bestämning	  av	  
metanpotential	  som	  finns	  vid	  avdelningen	  för	  Bioteknik	  vid	  LTH	  (Björnsson,	  2010).	  	  	  
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4.3.2 Försöksuppställning	  

Experimentet	  utfördes	  med	  den	  försöksuppställning	  som	  presenteras	  i	  Figur	  5	  och	  
bestod	  av	  ett	  skakvattenbad,	  E-‐kolvar,	  korkar	  med	  slang	  samt	  gaspåsar.	  Gaspåsarna	  
kunde	  kopplas	  loss	  från	  flaskorna,	  för	  bestämning	  av	  gasvolym,	  utan	  att	  luft	  läckte	  in.	  
Gasprov	  kunde	  tas	  genom	  att	  sticka	  en	  kanyl	  i	  ett	  gummiseptum	  på	  slangen.	  	  
	  

	  
Figur	  5	  -	  Bild	  på	  batchförsök	  (Foto:	  Mikael	  Särnholm)	  

4.3.3 Beskrivning	  av	  de	  olika	  proverna	  

Som	  beskrivits	  tidigare	  utfördes	  försöket	  med	  åtta	  olika	  variationer	  av	  vall	  som	  substrat.	  
Utöver	  detta	  gjordes	  försök	  med	  enbart	  ympen	  på	  grund	  av	  att	  den	  fortfarande	  innehöll	  
en	  liten	  mängd	  orötat	  organiskt	  material	  och	  därmed	  producerade	  en	  liten	  mängd	  
metan.	  Metanproduktionen	  från	  ympen	  subtraherades	  sedan	  från	  de	  övriga	  proverna	  
för	  att	  se	  gasproduktionen	  från	  enbart	  substratet.	  En	  kontroll	  bestående	  av	  kristallin	  
cellulosa	  användes	  även.	  Denna	  kontroll	  var	  med	  i	  försöket	  för	  att	  kontrollera	  att	  
försöket	  genomfördes	  på	  ett	  sätt	  som	  gav	  förväntat	  metanutbyte	  för	  ett	  välkänt	  substrat.	  
Det	  maximala	  teoretiska	  metanutbytet	  för	  kontrollen	  beräknades	  genom	  att	  anta	  ideal	  
gas	  och	  använda	  Buswells	  ekvation	  (Symons	  &	  Buswell,	  1933)	  samt	  den	  allmänna	  
gaslagen	  (NE,	  2010),	  se	  Ekvation	  1	  och	  3.	  Buswells	  ekvation	  gav	  det	  stökiometriska	  
sammanhanget	  som	  presenteras	  i	  Ekvation	  2.	  Formeln	  för	  cellulosa	  som	  användes	  var	  
C6H10O5,	  för	  R	  användes	  0,08206	  L*atm/K*mol,	  för	  T	  användes	  273,2	  K,	  för	  P	  användes	  
1,0	  atm	  och	  för	  M	  användes	  162,1	  g/mol.	  
	  

(1)	   	  
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(2)	   	  
	  

(3)	   	  
	  
	  
Det	  teoretiska	  metanutbytet	  för	  kontrollen	  var	  enligt	  dessa	  beräkningar	  415	  NmL	  CH4/g	  
VS.	  Det	  experimentella	  metanutbytet	  uppgår	  dock	  aldrig	  till	  denna	  volym	  eftersom	  cirka	  
fem	  procent	  av	  det	  nedbrytbara	  materialet	  används	  till	  cellernas	  tillväxt	  (Jördening	  &	  
Winter,	  2005),	  vilket	  sänker	  det	  teoretiska	  metanutbytet	  till	  394	  NmL	  CH4/g	  VS.	  Det	  
experimentellt	  bestämda	  utbytet	  får	  lov	  att	  avvika	  från	  det	  teoretiskt	  beräknade	  med	  
plus	  minus	  fem	  procent	  .	  För	  att	  experimentet	  skulle	  bli	  godkänt	  behövde	  kontrollen	  
således	  producera	  mellan	  374	  och	  414	  NmL	  CH4/g	  VS.	  	  
	  
Den	  experimentella	  bestämningen	  av	  metanpotentialen	  utfördes	  i	  trippelprov	  vilket	  
innebar	  att	  de	  åtta	  gräsproven	  tillsammans	  med	  den	  rena	  ympen	  och	  kontrollen	  med	  
cellulosa	  gav	  totalt	  30	  stycken	  flaskor.	  	  

4.3.4 Gaspåsar	  

Gaspåsar	  tillverkades	  genom	  att	  vika	  gastät	  folie	  och	  värma	  med	  strykjärn	  längs	  sidorna.	  
Sedan	  gjordes	  anslutningar	  för	  slangarna	  med	  hjälp	  av	  delar	  av	  engångs-‐kanyler	  som	  
stabiliserades	  med	  silikon	  för	  att	  undvika	  nötning.	  Påsarna	  testades	  inför	  experimentet	  
genom	  att	  de	  fylldes	  med	  luft	  och	  doppades	  i	  vatten	  för	  att	  se	  att	  de	  var	  lufttäta.	  De	  
tömdes	  sedan	  med	  en	  vakuum-‐maskin,	  fylldes	  med	  kvävgas	  och	  tömdes	  återigen	  tills	  det	  
enbart	  fanns	  tio	  mL	  kvar.	  	  	  

4.3.5 Uppstart	  av	  batchtest	  

Mängden	  ymp	  som	  skulle	  användas	  sattes	  till	  300	  g	  vilket	  innebar	  5,03	  g	  VS.	  För	  att	  
uppnå	  kravet	  på	  dubbelt	  så	  mycket	  VS	  från	  ympen	  som	  från	  substratet	  tillsattes	  substrat	  
samt	  kristallin	  cellulosa	  motsvarande	  2,52	  g	  VS.	  Först	  vägdes	  300	  g	  ymp	  upp	  i	  flaskorna,	  
sedan	  vägdes	  substrat	  eller	  kristallin	  cellulosa	  upp	  och	  tillsattes.	  Innan	  korken	  sattes	  på	  
flaskorna	  spolades	  de	  med	  kvävgas	  för	  att	  få	  bort	  syret	  i	  mellanrummet	  mellan	  korken	  
och	  vätskan,	  även	  kallat	  headspace.	  När	  flaskorna	  fått	  korkar	  och	  anslutits	  till	  
gaspåsarna	  placerades	  de	  i	  skakvattenbad.	  Tre	  skakvattenbad	  användes	  och	  en	  flaska	  
från	  varje	  trippelprov	  placerades	  i	  vart	  och	  ett	  av	  de	  tre	  skakbaden.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  
undvika	  att	  resultaten	  från	  alla	  tre	  flaskorna	  i	  ett	  trippelprov	  skulle	  förloras	  om	  
komplikationer	  skulle	  uppstå	  med	  ett	  av	  skakvattenbaden.	  Målet	  var	  att	  processen	  
skulle	  ske	  i	  det	  mesofila	  temperaturintervallet	  eftersom	  detta	  är	  vanligast	  i	  storskaliga	  
anläggningar	  (FNR,	  2010).	  Inom	  det	  mesofila	  området	  är	  det	  bäst	  tillväxt	  av	  
mikroorganismer	  vid	  37	  °C	  (Held	  et	  al,	  2008).	  Vattenbaden	  ställdes	  in	  på	  att	  skaka	  med	  
70	  svängningar	  per	  minut	  och	  på	  temperaturen	  38	  °C.	  Ett	  antagande	  gjordes	  att	  
förluster	  vid	  värmeöverföringen	  gjorde	  att	  vattnets	  38	  °C	  gav	  en	  temperatur	  av	  37	  °C	  i	  
flaskorna.	  	  	  
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4.3.6 Övervakning	  av	  batchtest	  

Experimentet	  löpte	  över	  30	  dygn	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  substratet	  skulle	  rötas	  ut	  i	  en	  
tillräcklig	  omfattning.	  Det	  påbörjades	  den	  30:e	  september	  och	  den	  sista	  mätningen	  
gjordes	  den	  30:e	  oktober	  2010.	  Då	  större	  delen	  av	  metanproduktionen	  sker	  i	  början	  av	  
rötningsprocessen	  gjordes	  mätningar	  varje	  dag	  under	  den	  första	  veckan,	  för	  att	  i	  mitten	  
av	  försökstiden	  gå	  över	  till	  varannan	  dag	  och	  i	  slutet	  var	  tredje	  dag.	  	  
	  
Mätningarna	  bestod	  av	  bestämning	  av	  metanhalt	  med	  hjälp	  av	  gaskromatografi.	  
Volymen	  gas	  som	  producerats	  mättes	  även	  i	  alla	  gaspåsar.	  
	  
Mellan	  varje	  mätning	  sjönk	  nivån	  i	  vattenbaden	  något	  och	  vatten	  fick	  fyllas	  på.	  Vid	  varje	  
mätning	  kontrollerades	  att	  gasen	  hade	  fri	  passage	  i	  slangarna	  och	  att	  ingen	  klämma	  satt	  
åt	  för	  hårt.	  Kondensvatten	  bildades	  i	  processen	  och	  samlades	  i	  slangarna,	  detta	  
avlägsnades	  vid	  varje	  mätning	  genom	  att	  knacka	  på	  slangen	  tills	  vattnet	  rann	  ner	  i	  
flaskan.	  	  
	  
En	  termometer	  tejpades	  fast	  på	  en	  av	  flaskorna	  för	  att	  mäta	  temperaturen	  i	  headspace	  
och	  en	  annan	  placerades	  där	  gasvolymen	  mättes.	  Vid	  varje	  mättillfälle	  lästes	  dessa	  av	  
och	  atmosfärstrycket	  kontrollerades	  på	  SMHI:s	  vädertjänst.	  Den	  temperatur	  som	  angavs	  
av	  termometern	  på	  flaskan	  antogs	  vara	  densamma	  som	  temperaturen	  i	  headspace.	  Den	  
temperatur	  som	  angavs	  av	  den	  andra	  termometern	  antogs	  överensstämma	  med	  
temperaturen	  i	  gaspåsarna.	  
	  
När	  försöket	  avslutats	  bestämdes	  pH	  i	  vätskefasen	  i	  en	  av	  flaskorna	  i	  varje	  trippelprov	  
för	  att	  se	  att	  det	  var	  normalt.	  Volymen	  i	  headspace	  mättes	  upp	  i	  fem	  av	  flaskorna	  och	  ett	  
medelvärde	  beräknades.	  	  

4.3.7 Beräkningar	  och	  bearbetning	  av	  rådata	  från	  labförsök	  

De	  gasvolymer	  som	  uppmättes	  vid	  labförsöket	  behövde	  bearbetning	  för	  att	  
produktionen	  av	  normaliserad	  metan	  skulle	  framgå.	  En	  Excel-‐fil	  skapades	  för	  
ändamålet.	  I	  denna	  matades	  rådata	  in	  som	  sedan	  räknades	  om	  till	  ackumulerade	  
normaliserade	  mL	  metan	  per	  g	  TS	  från	  substratet.	  	  Detta	  krävde	  flera	  beräkningar	  och	  
antaganden.	  	  
	  
Metanhalten	  i	  varje	  prov	  beräknades	  genom	  jämförelse	  med	  analysdata	  för	  den	  60-‐
procentiga	  kalibreringsgasen.	  Denna	  metanhalt	  multiplicerades	  sedan	  med	  gasvolymen	  i	  
påsen	  för	  att	  få	  volymen	  av	  metan	  i	  påsen.	  Den	  beräknade	  volymen	  normaliserades	  
därefter.	  	  
	  
Mätning	  av	  gasvolym	  gjordes	  enbart	  i	  gaspåsarna	  men	  en	  del	  av	  den	  producerade	  gasen	  
återfanns	  i	  headspace.	  Denna	  gas	  antogs	  ha	  samma	  metanhalt	  som	  tillhörande	  gaspåse.	  
Metanhalten	  multiplicerades	  med	  medelvolymen	  för	  headspace	  och	  normaliserades.	  
Skillnaden	  i	  metanvolym	  sedan	  föregående	  mätning,	  som	  skillnaden	  i	  metanhalt	  gav	  
upphov	  till,	  adderades	  vid	  varje	  mättillfälle	  till	  volymen	  i	  gaspåsen.	  	  
	  



	  
	  

21	  

Tre	  av	  flaskorna	  innehöll	  enbart	  ymp.	  Medelvärdet	  av	  den	  normaliserade	  
metanproduktionen	  från	  dessa	  flaskor	  subtraherades	  vid	  varje	  mättillfälle	  från	  provets	  
metanproduktion.	  	  
	  
Den	  normaliserade	  metanproduktionen	  per	  flaska	  hade	  nu	  beräknats.	  Denna	  volym	  
dividerades	  med	  massan	  av	  TS	  i	  varje	  prov	  för	  att	  få	  ut	  den	  normaliserade	  
metanproduktionen	  per	  gram	  TS.	  Dessa	  värden	  ackumulerades	  sedan	  för	  att	  slutligen	  få	  
den	  ackumulerade	  och	  normaliserade	  metanproduktionen	  per	  gram	  TS	  för	  varje	  
mättillfälle.	  Medelvärdet	  och	  standardavvikelsen	  beräknades	  för	  metanproduktionen	  i	  
varje	  trippelprov.	  

4.3.8 Avgränsningar	  för	  labförsök	  

I	  laborationen	  har	  metanpotentialtest	  utförts	  men	  någon	  vidare	  fördjupning	  i	  varför	  
utbytena	  såg	  ut	  som	  de	  gjorde	  har	  inte	  genomförts.	  Det	  vill	  säga	  någon	  utredning	  av	  vad	  
som	  har	  brutits	  ned	  och	  vad	  som	  inte	  brutits	  ned,	  så	  kallad	  kontroll	  av	  VS-‐reduktion,	  har	  
inte	  utförts.	  

4.4 Resultat	  och	  diskussion	  av	  labförsök	  

Efter	  att	  labförsöket	  avslutats	  återstod	  arbetet	  med	  att	  kontrollera	  resultatet	  för	  att	  se	  
om	  några	  prover	  måste	  plockas	  bort	  samt	  för	  att	  ta	  beslut	  om	  vilken	  dag	  som	  skulle	  
anges	  som	  försökets	  slutdag.	  När	  detta	  var	  gjort	  analyserades	  resultatet	  statistiskt	  för	  
att	  upptäcka	  eventuella	  skillnader	  i	  metanpotential.	  

4.4.1 Numrering	  av	  flaskor	  

De	  olika	  flaskorna	  i	  experimentet	  tilldelades	  nummer	  från	  1	  till	  30	  som	  presenteras	  i	  
Tabell	  3.	  Eftersom	  försöket	  gjordes	  med	  trippelprov	  fanns	  det	  tre	  flaskor	  med	  olika	  
nummer	  för	  varje	  prov.	  	  
	  
Tabell	  3	  -	  Nummer	  på	  flaskor	  samt	  beteckning	  för	  prover	  

Flasknummer	   Beteckning	  

1,	  2,	  3	   B0	  I	  	  1	  
4,	  5,	  6	   B0	  I	  	  2	  
7,	  8,	  9	   B0	  II	  1	  
10,	  11,	  12	   B0	  II	  2	  
13,	  14,	  15	   D1	  I	  	  1	  
16,	  17,	  18	   D1	  I	  	  2	  
19,	  20,	  21	   D1	  II	  1	  
22,	  23,	  24	   D1	  II	  2	  
25,	  26,	  27	   KONTROLL	  
28,	  29,	  30	   YMP	  
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4.4.2 pH,	  TS,	  VS	  samt	  tillsatt	  mängd	  substrat,	  kristallin	  cellulosa	  och	  ymp	  

I	  Tabell	  4	  presenteras	  TS-‐	  och	  VS-‐halten	  för	  de	  olika	  substraten,	  kontrollen	  med	  
kristallin	  cellulosa	  samt	  ympen.	  De	  exakta	  mängderna	  ymp	  och	  substrat	  eller	  kristallin	  
cellulosa	  som	  tillsatts	  till	  varje	  flaska	  presenteras	  dessutom.	  	  
	  
Tabell	  4	  -	  TS	  och	  VS	  samt	  tillsatt	  mängd	  substrat,	  kristallin	  cellulosa	  och	  ymp.	  

Flasknr Beteckning TS (%) VS (%) 

Mängd tillsatt  
substrat eller 

kristallin 
cellulosa(g) 

Mängd tillsatt TS  
via substrat eller 

kristallin cellulosa 
(g) 

Mängd tillsatt 
ymp (g) 

1 19,71 2,78 303,84 
2 19,71 2,78 300,35 
3 

B0 I  1 14,1 12,8 
19,75 2,78 301,37 

4 12,17 2,78 300,31 
5 12,21 2,79 299,60 
6 

B0 I  2 22,9 20,6 
12,16 2,78 300,87 

7 17,04 2,77 300,25 
8 17,09 2,78 300,51 
9 

B0 II 1 16,2 14,8 
17,01 2,76 300,40 

10 17,14 2,76 300,23 
11 17,13 2,75 300,37 
12 

B0 II 2 16,1 14,7 
17,11 2,75 300,78 

13 18,70 2,74 301,45 
14 18,67 2,74 300,25 
15 

D1 I  1 14,7 13,5 
18,64 2,74 300,26 

16 11,34 2,79 299,87 
17 11,33 2,79 300,23 
18 

D1 I  2 24,6 22,2 
11,30 2,78 301,25 

19 15,04 2,77 301,51 
20 15,03 2,76 301,23 
21 

D1 II 1 18,4 16,8 
15,02 2,76 300,96 

22 16,90 2,76 300,58 
23 16,93 2,77 300,15 
24 

D1 II 2 16,4 14,9 
16,96 2,77 301,10 

25 2,52 2,52 303,87 
26 2,50 2,50 300,22 
27 

Kontroll 95,8 95,8 
2,52 2,52 301,39 

28 - - 301,72 
29 - - 300,88 
30 

Ymp 2,6 1,7 
- - 300,56 

	  
Medelvärden	  på	  TS	  och	  VS	  för	  proverna	  har	  även	  beräknats	  och	  var	  17,9	  respektive	  16,3	  
procent.	  
	  
En	  kontroll	  av	  pH	  gjordes	  och	  pH-‐värdena	  låg	  i	  intervallet	  7,96	  till	  8,04.	  Flera	  fullskaliga	  
biogasprocesser	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  ett	  pH	  runt	  åtta	  (Jarvis	  &	  Schnürer,	  2009)	  
varför	  pH	  i	  försöket	  antas	  vara	  normalt.	  	  	  

4.4.3 Urval	  av	  prover	  

Under	  försökets	  gång	  upptäcktes	  komplikationer	  med	  flaska	  12,	  13	  och	  19.	  
Metanproduktionen	  var	  låg	  i	  dessa	  prov	  samtidigt	  som	  halten	  av	  luft	  var	  hög.	  
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Gaspåsarna	  till	  dessa	  flaskor	  byttes	  ut,	  men	  detta	  räckte	  dock	  inte	  och	  flaskorna	  
misstänktes	  släppa	  in	  luft	  och	  exkluderades	  ur	  resultatet.	  Vid	  studier	  av	  
metanproduktionen	  från	  flaska	  17	  framkom	  att	  den	  var	  betydligt	  lägre	  än	  de	  övriga	  två	  
flaskorna	  i	  samma	  trippelprov.	  Vid	  en	  närmare	  kontroll	  av	  flaskan	  upptäcktes	  att	  den	  
hade	  en	  hög	  halt	  av	  kväve.	  Detta	  i	  kombination	  med	  den	  låga	  metanproduktionen	  ledde	  
till	  slutsatsen	  att	  den	  läckte	  in	  luft	  och	  även	  den	  fick	  uteslutas.	  De	  fyra	  flaskorna	  som	  fick	  
uteslutas	  kom	  inte	  från	  samma	  trippelprov	  så	  i	  de	  fyra	  fallen	  fanns	  det	  fortfarande	  
flaskor	  kvar	  för	  att	  utgöra	  dubbelprov.	  I	  Figur	  6	  presenteras	  den	  ackumulerade	  
metanproduktionen	  under	  30	  dagar	  för	  de	  trippelprov	  som	  innehöll	  avvikande	  prover.	  
För	  att	  underlätta	  urskiljandet	  av	  de	  fyra	  avvikande	  proverna	  har	  varje	  trippelprov	  fått	  
en	  egen	  färg.	  Det	  prov	  i	  varje	  trippelprov	  som	  avviker	  har	  markerats	  med	  en	  triangel.	  
Om	  figuren	  studeras	  noggrant	  framgår	  att	  kurvorna	  för	  två	  av	  proverna	  i	  varje	  
trippelprov	  följer	  varandra	  tätt	  och	  att	  den	  med	  triangel	  markerade	  kurvan	  avviker	  
markant	  från	  de	  första	  två.	  Samtliga	  figurer	  i	  denna	  resultat-‐	  och	  diskussionsdel	  bör	  
studeras	  i	  färg	  för	  att	  se	  de	  skillnader	  och	  samband	  som	  belyses.	  
	  

	  
Figur	  6	  -	  Ackumulerad	  metanproduktion	  under	  30	  dagar	  för	  samtliga	  prover	  i	  de	  fyra	  trippelprov	  som	  
innehöll	  avvikande	  prover.	  De	  tre	  proverna	  i	  varje	  trippelprov	  har	  samma	  färg	  och	  det	  avvikande	  prover	  har	  
markerats	  med	  en	  triangel.	  

Flaska	  nummer	  12,	  13,	  17	  och	  19	  har	  exkluderats	  i	  samtliga	  figurer	  i	  resten	  av	  rapporten	  
samt	  då	  medelvärden	  och	  liknande	  har	  beräknats.	  

4.4.4 Val	  av	  slutdag	  

Anledningen	  till	  att	  försöket	  kördes	  under	  30	  dagar	  var	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  för	  
allt	  substrat	  att	  brytas	  ned.	  Mot	  slutet	  av	  försöket	  producerade	  dock	  flaskorna	  med	  
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enbart	  ymp	  mer	  metan	  än	  flaskorna	  med	  substrat.	  Eftersom	  ympen	  subtraherades	  från	  
dessa	  ledde	  det	  till	  att	  metanproduktionen	  för	  vissa	  flaskor	  blev	  negativ	  i	  slutet.	  
Resultatet	  behövde	  därför	  brytas	  efter	  ett	  visst	  antal	  dagar	  då	  den	  ackumulerade	  
metanproduktionen	  hade	  nått	  en	  hög	  nivå	  men	  inte	  hunnit	  vända	  nedåt.	  Detta	  inträffade	  
inte	  på	  samma	  dag	  för	  alla	  flaskor	  så	  en	  bedömning	  fick	  göras.	  Som	  hjälp	  vid	  denna	  
bedömning	  togs	  Figur	  7	  fram.	  Figuren	  visar	  medelvärdet	  av	  den	  ackumulerade	  
metanproduktionen	  för	  trippelproven	  vid	  varje	  mättillfälle,	  uttryckt	  i	  procent	  av	  värdet	  
för	  dag	  30.	  Kurvan	  för	  kontrollen	  har	  svart	  färg	  för	  att	  den	  inte	  ska	  blandas	  ihop	  med	  
övriga	  prov.	  
	  

	  
Figur	  7	  -	  Procentuell	  ackumulerad	  metanproduktion	  uttryckt	  som	  procent	  av	  värdet	  dag	  30.	  Kurvorna	  
representerar	  medelvärden	  för	  de	  olika	  trippelproven.	  

Med	  Figur	  7	  som	  bakgrund	  beslutades	  att	  dag	  22	  var	  mest	  lämplig	  som	  slutdag.	  
Kurvorna	  för	  majoriteten	  av	  proverna	  vänder	  nedåt	  efter	  dag	  22	  och	  har	  ett	  högt	  värde	  
dag	  22.	  Kontrollen,	  som	  har	  svart	  färg	  för	  att	  stå	  ut	  från	  de	  övriga,	  hade	  sin	  topp	  dag	  19	  
men	  då	  skillnaden	  är	  så	  liten	  till	  dag	  22	  används	  dag	  22	  som	  slutdag	  även	  för	  den.	  	  

4.4.5 Presentation	  av	  resultat	  

Efter	  att	  vissa	  prover	  exkluderats	  och	  slutdag	  valts	  kunde	  resultatet	  studeras	  närmare.	  I	  
Figur	  8	  presenteras	  den	  ackumulerade	  metanproduktionen	  från	  de	  utvalda	  flaskorna.	  
Figuren	  illustrerar	  grupperingar	  bland	  proverna	  och	  behöver	  inte	  studeras	  i	  detalj.	  
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Figur	  8	  -	  Ackumulerad	  metanproduktion	  för	  samtliga	  prov	  samt	  kontroll.	  Kontrollen	  har	  svart	  färg	  

I	  Figur	  8	  framgår	  att	  det,	  förutom	  de	  tre	  kurvorna	  för	  kontrollen	  längst	  upp	  som	  har	  
svart	  färg,	  finns	  två	  grupperingar.	  Dessa	  två	  grupperingar	  tydliggörs	  i	  Figur	  9	  baserat	  på	  
medelvärden	  från	  de	  olika	  trippelproven.	  	  
	  

	  
Figur	  9	  -	  Ackumulerad	  metanproduktion,	  medelvärden	  för	  proverna	  från	  de	  olika	  trippelproven.	  

Vid	  en	  närmare	  granskning	  av	  Figur	  9	  visar	  det	  sig	  att	  den	  övre	  grupperingen	  består	  av	  
prover	  från	  skörd	  1	  och	  den	  undre	  från	  skörd	  2.	  Detta	  tydliggörs	  ytterligare	  i	  Figur	  10	  
som	  baseras	  på	  medelvärden	  för	  första-‐	  respektive	  andraskörden	  under	  året.	  
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Figur	  10	  -	  Ackumulerad	  metanproduktion,	  medelvärden	  för	  skörd	  1	  och	  skörd	  2	  samt	  medelvärde	  för	  
samtliga	  prover.	  

I	  syfte	  att	  undersöka	  om	  några	  ytterligare	  grupperingar	  fanns	  sattes	  Figur	  11	  och	  Figur	  
12	  samman.	  	  
	  

	  
Figur	  11	  -	  Ackumulerad	  mängd	  metan	  dag	  22,	  tydliggörande	  av	  skillnader	  mellan	  gödselmetod,	  vallår	  och	  
skörd.	  Inklusive	  medelvärde	  för	  samtliga	  prover.	  
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Även	  i	  dessa	  figurer	  framgår	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  i	  metanutbyte	  mellan	  första-‐	  och	  
andraskörd.	  Någon	  skillnad	  mellan	  den	  vall	  som	  gödslats	  med	  rötrest	  och	  den	  som	  
gödslats	  med	  mineralgödsel	  verkar	  dock	  inte	  finnas.	  Inte	  heller	  mellan	  Vall	  I	  och	  II	  som	  
legat	  ett	  eller	  två	  år	  märks	  någon	  skillnad.	  
	  

	  
Figur	  12	  -	  Ackumulerad	  metanproduktion,	  tydliggörande	  av	  skillnader	  mellan	  gödselmetod,	  vallsort	  och	  
skörd.	  

Generellt	  kan	  sägas	  att	  medelvärdet	  för	  samtliga	  prover	  dag	  22	  var	  270,0	  NmL	  CH4/g	  TS	  
med	  standardavvikelse	  26,7	  NmL/g	  TS.	  Proverna	  från	  första	  skörden	  hade	  vid	  samma	  
tidpunkt	  producerat	  294,5	  NmL	  CH4/g	  TS	  med	  standardavvikelse	  10,5	  NmL/g	  TS	  och	  
andra	  skörden	  245,5	  NmL	  CH4/g	  TS	  med	  standardavvikelse	  7,7	  NmL/g	  TS.	  	  Kontrollen	  
hade	  producerat	  373,9	  NmL	  CH4/g	  TS	  med	  standardavvikelse	  5,9	  NmL/g	  TS.	  
Metanproduktionen	  för	  kontrollen	  var	  alltså	  dag	  22	  precis	  på	  den	  nedre	  gränsen	  av	  
intervallet	  på	  374	  till	  414	  NmL	  CH4/g	  TS	  för	  att	  försöket	  skulle	  bli	  godkänt.	  Kontrollen	  
hade	  dock	  sin	  topp	  vid	  dag	  19	  med	  en	  produktion	  på	  374,8	  NmL	  CH4/g	  TS	  och	  
standardavvikelse	  9,8	  NmL/g	  TS,	  vilket	  är	  inom	  intervallet.	  	  
	  
När	  biogasutbyte	  anges	  i	  litteraturen	  ges	  det	  ibland	  per	  TS	  och	  ibland	  per	  VS.	  Ett	  
medelvärde	  per	  VS	  har	  beräknats	  för	  att	  underlätta	  en	  jämförelse.	  Metanproduktionen	  
var	  i	  medel	  297	  NmL	  CH4/g	  VS	  vilket	  tillsammans	  med	  270	  NmL	  CH4/g	  TS	  kan	  användas	  
för	  jämförelse	  med	  andra	  försöksdata.	  Detta	  kan	  även	  uttryckas	  som	  297	  Nm3	  CH4/ton	  
VS	  respektive	  270	  Nm3	  CH4/ton	  TS.	  Genom	  att	  dividera	  medelvärdet	  för	  metanutbytet	  
med	  den	  genomsnittliga	  TS-‐halten	  17,9	  procent	  ges	  ett	  metanutbyte	  på	  50	  Nm3	  CH4/ton	  
våtvikt	  vall.	  Tabeller	  med	  kompletterande	  rådata	  från	  labförsöket	  återfinns	  i	  Appendix.	  	  

4.4.6 Statistisk	  analys	  

De	  skillnader	  som	  upptäcktes	  behövde	  styrkas	  med	  en	  statistisk	  analys.	  Denna	  analys	  
utfördes	  av	  Nges	  Ivo	  Achu	  och	  Valentine	  Nkemka	  vid	  avdelningen	  för	  Bioteknik	  vid	  
Lunds	  Tekniska	  Högskola.	  Statistikprogrammet	  SPSS	  användes	  för	  att	  kontrollera	  om	  
det	  fanns	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  gödselmetod,	  typ	  av	  vall	  och	  tid	  för	  skörd.	  Ett	  
95	  procentigt	  konfidensintervall	  användes	  med	  metoden	  non-parametric	  Mann	  Whitney	  
test.	  Testet	  visade	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  signifikant	  skillnad	  i	  metanutbyte	  för	  vallen	  
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gödslad	  med	  rötrest	  jämfört	  med	  mineralgödsel.	  Metanutbytet	  per	  gram	  TS	  för	  vallen	  
gödslad	  med	  rötrest	  blev	  enligt	  analysen	  samma	  som	  för	  vallen	  gödslad	  med	  
mineralgödsel.	  Det	  var	  inte	  någon	  signifikant	  skillnad	  mellan	  Vall	  I	  och	  Vall	  II.	  Skillnaden	  
i	  metanutbyte	  för	  första-‐	  och	  andraskörden	  var	  däremot	  signifikant.	  

4.4.7 Sammanställning	  av	  metanutbyten	  i	  litteraturen	  

I	  Tabell	  5	  presenteras	  värden	  för	  metanutbytet	  från	  vall	  och	  gräs	  ur	  litteraturen.	  
Metanutbytet	  varierar	  från	  190	  till	  393	  m3	  CH4/ton	  VS.	  I	  vissa	  fall	  är	  det	  dock	  oklart	  om	  
normaliserad	  metan	  avses.	  Då	  det	  var	  mycket	  svårt	  att	  hitta	  data	  för	  metanutbyte	  för	  
vall	  har	  även	  gräsmark	  tagits	  med	  i	  ett	  fall	  och	  vall	  som	  är	  samrötad	  med	  hushållsavfall	  i	  
ett	  annat.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  att	  definitionen	  av	  vall	  är	  väldigt	  bred,	  och	  
vallen	  i	  litteraturen	  kan	  skilja	  sig	  mycket	  från	  vallen	  i	  detta	  försök.	  Som	  tidigare	  nämnts	  
är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  att	  problem	  kan	  uppstå	  vid	  bestämning	  av	  TS-‐halten.	  
Värdena	  i	  tabellen	  kan	  dock	  ge	  en	  fingervisning	  om	  i	  vilken	  storleksordning	  utbytet	  
ligger.	  Ett	  grovt	  beräknat	  medelvärde	  från	  värdena	  i	  tabellen	  är	  330	  m3	  CH4/ton	  VS.	  
	  
Tabell	  5	  -	  Litteratursammanställning	  av	  metanutbyten	  för	  vall	  och	  gräs.	  

Metan-utbyte	   Kommentar	   Källa	  

300-‐330	  Nm3	  
CH4/ton	  VS	  

Samrötning	  av	  80	  %	  av	  TS	  från	  ensilerad	  vall	  med	  20	  %	  
hushållsavfall.	  Labförsök	  med	  35	  L	  CSTR.	  

Nordberg	  	  
et	  al,	  1997	  

190-‐393	  Nm3	  
CH4/ton	  VS	  

Satsvis	  rötning	  av	  gräs	  från	  österrikiska	  gräsmarker.	  
Mesofilt	  labförsök	  med	  eudiometer.	  

Amon	  et	  al,	  
2006	  

300	  Nm3	  	  
CH4/ton	  VS	  

Vall.	  5	  olika	  källor.	  Avser	  satsvisa	  mesofila	  batchförsök.	  	   Carlsson	  &	  
Uldal,	  2009	  

Ca	  330	  m3	  	  
CH4/ton	  VS	  

Klöver/gräsvall.	  Oklart	  om	  värdet	  avser	  normaliserad	  
metan	  eller	  ej	  samt	  om	  det	  avser	  lab-‐	  eller	  pilotskala.	  

Hansson	  et	  al,	  
2007	  

370	  eller	  390	  
m3	  CH4/ton	  VS	  

50	  %	  engelskt	  rajgräs,	  50	  %	  vit	  klöver.	  Metanutbytena	  
är	  för	  labskala	  respektive	  pilotskala.	  Det	  är	  högre	  i	  
pilotskala	  p.g.a.	  att	  en	  tvåstegsprocess	  användes	  där	  de	  
olika	  stegen	  kunde	  ha	  olika	  pH	  vilket	  passade	  substratet.	  

Lehtomäki	  &	  
Björnsson,	  
2006	  

290-‐390	  m3	  	  
CH4/ton	  VS	  

Klövergräs.	  Oklart	  om	  värdet	  avser	  normaliserad	  metan	  
eller	  ej	  samt	  om	  det	  avser	  lab-‐	  eller	  pilotskala.	  

Braun	  et	  al,	  	  
2010	  

	  
Metanpotentialen	  från	  försöket	  kan	  jämföras	  med	  de	  litteraturdata	  som	  presenteras	  i	  
Tabell	  5.	  Försökets	  297	  Nm3	  CH4/ton	  VS	  är	  definitivt	  i	  samma	  storleksordning	  som	  de	  i	  
litteraturen	  angivna	  potentialerna	  med	  ett	  grovt	  uppskattat	  medelvärde	  på	  330	  m3	  
CH4/ton	  VS	  och	  ett	  spann	  på	  190	  till	  393	  m3	  CH4/ton	  VS.	  Det	  är	  som	  sagt	  viktigt	  att	  ha	  i	  
åtanke	  att	  det	  är	  oklart	  om	  vissa	  av	  värdena	  angivna	  i	  litteraturen	  är	  normaliserade	  eller	  
inte,	  att	  definitionen	  på	  vall	  varierar	  kraftigt	  samt	  att	  problem	  kan	  ha	  uppstått	  vid	  
bestämning	  av	  TS-‐halten	  för	  ensilerat	  gräs.	  	  
	  
Det	  var	  en	  signifikant	  skillnad	  i	  metanpotential	  mellan	  förstaskörden	  och	  andraskörden	  
med	  294,5	  respektive	  245,5	  Nm3	  CH4/ton	  TS.	  Detta	  stämmer	  väl	  överens	  med	  
litteraturen	  och	  kan	  förklaras	  med	  att	  andelen	  svårnedbrytbar	  lignocellulosa	  i	  gräset	  
ökar	  med	  tiden	  (Nizami	  et	  al,	  2009).	  I	  en	  studie	  utförd	  av	  Kaparaju	  et	  al	  (2002)	  visades	  
att	  detta	  stämmer	  även	  för	  klöver.	  I	  studien	  var	  metanproduktionen	  från	  klöver	  som	  
skördats	  i	  det	  tidiga	  vegetativa	  stadiet	  33	  procent	  högre	  än	  produktionen	  från	  klöver	  
skördad	  i	  det	  lite	  senare	  blommande	  stadiet.	  
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Att	  biogasutbytet	  blev	  lika	  högt	  för	  vallen	  gödslad	  med	  rötrest	  som	  med	  mineralgödsel	  
per	  ton	  TS	  var	  väldigt	  intressant	  då	  energiförbrukningen	  och	  växthusgasutsläppen	  är	  
betydligt	  lägre	  vid	  spridning	  av	  rötrest	  än	  vid	  tillverkning	  och	  spridning	  av	  
mineralgödsel.	  Skördeutbytet	  i	  ton	  TS	  per	  hektar	  och	  år	  för	  vall	  gödslad	  med	  rötrest	  
respektive	  mineralgödsel	  fanns	  inte	  tillgängliga	  då	  denna	  rapport	  skrevs	  vilket	  
omöjliggjorde	  en	  vidare	  analys	  av	  detta.	  	  

4.5 Felkällor	  för	  labförsök	  

Någon	  uppenbar	  felkälla	  som	  skulle	  ha	  gjort	  metanpotentialen	  högre	  än	  vad	  den	  
egentligen	  är	  finns	  inte.	  Däremot	  finns	  några	  felkällor	  som	  kan	  ha	  sänkt	  
metanpotentialen.	  Det	  mest	  komplicerade	  momentet	  med	  försöket	  var	  att	  få	  gaspåsarna	  
att	  fungera	  utan	  problem.	  De	  fyra	  prover	  som	  fick	  uteslutas	  hade	  antagligen	  problem	  
med	  att	  luft	  läckte	  in	  och	  att	  gas	  läckte	  ut.	  Det	  kan	  även	  ha	  varit	  så	  att	  överföringen	  
mellan	  slangen	  och	  gaspåsen	  hade	  satts	  igen	  på	  något	  sätt	  vilket	  kan	  ha	  hindrat	  gasen	  
från	  att	  flöda	  fritt	  in	  i	  påsen.	  Detta	  kan	  även	  ha	  hänt	  med	  andra	  flaskor	  men	  i	  sådan	  liten	  
utsträckning	  att	  produktionen	  inte	  avvek	  från	  övriga	  flaskor	  i	  trippelprovet	  	  
	  
En	  annan	  felkälla	  kan	  vara	  att	  temperaturen	  i	  flaskorna	  kan	  ha	  varierat	  under	  försöket	  
eftersom	  vattnet	  i	  vattenbaden	  som	  skulle	  värma	  flaskorna	  dunstade	  och	  därför	  inte	  
kunde	  värma	  lika	  mycket.	  Vatten	  fylldes	  på	  men	  inte	  med	  jämna	  mellanrum,	  mellan	  dag	  
22	  och	  dag	  25	  av	  experimentet	  blev	  inte	  vattnet	  påfyllt.	  Det	  kan	  vara	  en	  av	  
anledningarna	  till	  att	  metanproduktionen	  gick	  ner	  mellan	  dessa	  dagar,	  se	  Figur	  7.	  Det	  
kan	  dock	  även	  bero	  på	  att	  produktionen	  i	  flaskorna	  med	  ymp	  i,	  som	  subtraherades	  från	  
proverna,	  ökade	  mer	  mellan	  dag	  22	  och	  25	  än	  vad	  proverna	  gjorde.	  Metanproduktionen	  
från	  flaskorna	  med	  enbart	  ymp	  avtog	  inte	  under	  försökets	  gång	  utan	  var	  i	  princip	  
konstant	  under	  hela	  försöket.	  Anledningen	  till	  detta	  kan	  ha	  varit	  att	  en	  del	  av	  
mikroorganismerna	  i	  ympen	  blev	  inaktiva	  och	  bröts	  ned	  och	  därigenom	  kunde	  användas	  
som	  substrat	  åt	  de	  mikroorganismer	  som	  fortfarande	  var	  aktiva.	  	  
	  
En	  ytterligare	  felkälla	  med	  försöket	  kan	  vara	  att	  ympen	  som	  användes	  levererades	  i	  en	  
plastdunk	  med	  volymen	  20	  L	  och	  att	  det	  var	  mycket	  svårt	  att	  se	  till	  att	  den	  blandades	  
fullständigt	  så	  att	  samma	  sammansättning	  hälldes	  i	  alla	  30	  flaskorna.	  Ympen	  blandades	  
dock	  väldigt	  noga	  och	  hälldes	  sedan	  upp	  slumpmässigt	  i	  de	  olika	  flaskorna.	  Detta	  borde	  
betyda	  att	  om	  det	  var	  skillnad	  på	  ympen	  i	  de	  olika	  flaskorna	  så	  var	  den	  slumpmässigt	  
utspridd	  mellan	  trippelproven	  och	  skulle	  därför	  inte	  påverka	  resultatet	  i	  sin	  helhet.	  
	  
Om	  försöket	  skulle	  göras	  om	  skulle	  förhållandena	  kunna	  bli	  mer	  optimala	  om	  vatten	  
fylldes	  på	  i	  vattenbadet	  regelbundet	  en	  gång	  varje	  dag,	  helst	  två.	  Det	  var	  dock	  inte	  
möjligt	  under	  det	  genomförda	  försöket,	  eftersom	  det	  inte	  fanns	  möjlighet	  att	  övervaka	  
det	  varje	  dag.	  	  
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5 Dimensionering	  av	  biogasanläggning	  

När	  laborationen	  var	  slutförd	  och	  ett	  metanutbyte	  hade	  bestämts	  laborativt	  kunde	  en	  
fiktiv	  biogasanläggning	  dimensioneras.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  ge	  en	  känsla	  för	  hur	  stor	  
anläggningen	  skulle	  behöva	  vara	  samt	  för	  att	  undersöka	  kvaliteten	  på	  rötresten.	  	  

5.1 Förutsättningar	  för	  dimensionering	  

I	  syfte	  att	  underlätta	  förståelsen	  för	  dimensioneringen	  presenteras	  här	  de	  slutprodukter	  
som	  beräkningarna	  ledde	  fram	  till,	  samt	  de	  antaganden	  och	  grunddata	  som	  användes.	  

5.1.1 Önskade	  slutprodukter	  

När	  det	  gäller	  dimensionerna	  på	  själva	  anläggningen	  fastställdes	  tankens	  totalvolym,	  in-‐	  
och	  utflöde	  samt	  uppehållstid.	  Totalproduktionen	  av	  metangas	  samt	  VS-‐	  och	  TS-‐
reduktionen	  beräknades	  även.	  När	  det	  gäller	  rötresten	  bestämdes	  mängden	  samt	  
kvaliteten	  i	  form	  av	  innehåll	  av	  mineralerna	  kväve,	  fosfor	  och	  kalium.	  Rötrestens	  
egenskaper	  kom	  till	  användning	  i	  livscykelstudien	  i	  Kapitel	  6.	  En	  central	  del	  av	  
beräkningarna	  utgörs	  av	  en	  massbalans	  för	  att	  fastställa	  vad	  som	  går	  in	  i	  anläggningen	  
och	  vad	  som	  kommer	  ut.	  

5.1.2 Antaganden	  och	  bakgrundsdata	  

För	  att	  möjliggöra	  en	  dimensionering	  av	  anläggningen	  krävdes	  en	  rad	  antaganden.	  
Grundförutsättningarna	  var	  att	  anläggningen	  skulle	  producera	  125	  TJ	  biogas	  per	  år	  
vilket	  motsvarar	  en	  medelstor	  biogasanläggning.	  Uttryckt	  i	  en	  annan	  enhet	  motsvarar	  
detta	  35	  GWh.	  Anläggningen	  antas	  vara	  av	  typen	  CSTR	  (continuous	  stirred	  tank	  reactor)	  
där	  substrat	  fylls	  på	  kontinuerligt	  och	  tanken	  rörs	  om.	  Den	  aktiva	  tankvolymen,	  det	  vill	  
säga	  den	  del	  av	  tanken	  som	  är	  fylld	  med	  vätska,	  antas	  utgöra	  85	  procent	  av	  tankens	  
totala	  volym.	  För	  att	  möjliggöra	  omrörning	  har	  en	  gräns	  satts	  att	  TS-‐halten	  i	  
reaktortanken	  ej	  får	  överstiga	  åtta	  procent.	  Eftersom	  processen	  är	  totalomrörd	  är	  TS-‐
halten	  i	  rötresten	  densamma	  som	  TS-‐halten	  i	  processen.	  Ett	  antagande	  gjordes	  att	  
gaserna	  i	  beräkningarna	  var	  ideala	  samt	  att	  99	  procent	  av	  gasen	  utgjordes	  av	  metan	  och	  
koldioxid.	  Metanhalten	  i	  biogasen	  är	  satt	  till	  55	  procent,	  koldioxidhalten	  är	  44	  procent	  
och	  resterande	  beståndsdelar	  i	  gasen,	  till	  exempel	  vattenånga,	  svavelväte	  och	  
ammoniak,	  försummas.	  VS-‐reduktionen	  beräknades	  sedan	  utifrån	  avgången	  av	  metan	  
och	  koldioxid	  i	  gasform.	  Kvävet	  antas	  till	  viss	  del	  gå	  från	  organiskt	  bundet	  till	  
ammonium	  och	  denna	  mineraliseringsgrad	  antas	  vara	  densamma	  som	  VS-‐reduktionen.	  
Massan	  av	  den	  vattenånga	  som	  följer	  med	  koldioxiden	  och	  metangasen	  antas	  vara	  
försumbar.	  Även	  förlusten	  av	  energiinnehåll	  i	  vallen	  vid	  ensilering	  antas	  vara	  försumbar.	  
Anläggningen	  antogs	  använda	  vall	  som	  enda	  substrat.	  I	  verkligheten	  skulle	  inte	  en	  
fullskalig	  biogasanläggning	  matas	  med	  enbart	  vall	  utan	  vallen	  skulle	  sannolikt	  
kompletteras	  med	  något	  eller	  några	  andra	  substrat.	  Vid	  dimensioneringen	  var	  det	  dock	  
meningen	  att	  förutsättningarna	  för	  att	  röta	  enbart	  vall	  skulle	  tydliggöras.	  En	  
sammanställning	  av	  de	  grunddata	  som	  krävdes	  vid	  dimensioneringen	  presenteras	  i	  
Tabell	  6.	  
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Tabell	  6	  -	  Grunddata	  för	  dimensionering	  av	  biogasanläggning	  

	   Värde	   Enhet	  

Metanutbyte	  vall	   270	   Nm3	  CH4/ton	  TS	  
Lower	  heating	  value	  (LHV),	  metan	   35,3	   MJ/Nm3	  
TS	  vall	   17,9	   %	  
VS	  vall	   16,3	   %	  
Total	  biogasproduktion	   125	   TJ/år	  
Mineralinnehåll	  Total-‐N	   5,603	   g/kg	  vv	  
Mineralinnehåll	  P	   0,628	   g/kg	  vv	  
Mineralinnehåll	  K	   3,250	   g/kg	  vv	  
Mineralinnehåll	  NH4-‐N	   0,010	   g/kg	  vv	  
Metanhalt	  i	  producerad	  biogas	   55	   %	  
Molmassa	  CH4,	  MCH4	   16	   g/mol	  
Molmassa	  CO2,	  MCO2	   44	   g/mol	  
Tryck,	  p	   1	   atm	  
Temperatur,	  T	  	   273,2	   K	  
Allmänna	  gaskonstanten,	  R	   0,08206	   L*atm/K*mol	  
	  
För	  TS,	  VS	  och	  mineraler	  användes	  medelvärdet	  för	  all	  den	  vall	  som	  användes	  i	  
labförsöket.	  Innehållet	  av	  mineraler	  kommer	  från	  en	  mineralanalys	  utförd	  av	  LMI	  AB	  
Helsingborg.	  Analysmetoderna	  som	  användes	  var	  elementaranalys	  för	  N-‐tot	  och	  
kjeldahlkväve	  för	  NH4-‐N	  samt	  ICP-‐OES	  för	  P	  och	  K.	  Det	  lägre	  värmevärdet	  (LHV)	  för	  
metan	  användes	  på	  grund	  av	  att	  gasen	  antas	  användas	  som	  fordonsbränsle	  varför	  
rökgaskondensering	  inte	  är	  aktuellt.	  	  

5.2 Massbalans	  för	  biogasanläggning	  

Massflödet	  genom	  anläggningen	  samt	  förändringar	  i	  TS-‐	  och	  VS-‐halt	  presenteras	  nedan.	  

5.2.1 Översikt	  över	  massbalans	  

Den	  totala	  massan	  vall	  som	  går	  in	  i	  anläggningen	  under	  ett	  år	  kommer	  antingen	  att	  
omvandlas	  till	  rötrest	  eller	  gaserna	  koldioxid	  och	  metan.	  Mängden	  vatten	  som	  går	  in	  i	  
anläggningen,	  det	  vill	  säga	  den	  del	  av	  substratet	  som	  inte	  är	  TS,	  kommer	  att	  vara	  samma	  
mängd	  som	  kommer	  ut	  ur	  anläggningen.	  TS-‐halten	  kommer	  dock	  att	  vara	  lägre	  i	  
rötresten	  än	  i	  det	  ingående	  substratet	  eftersom	  en	  del	  av	  den	  organiska	  delen	  av	  TS	  
kommer	  att	  omvandlas	  till	  koldioxid	  och	  metan.	  En	  översiktlig	  icke-‐skalenlig	  illustration	  
av	  massbalansen	  i	  biogasanläggningen	  presenteras	  i	  Figur	  13.	  
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Figur	  13	  -	  Översiktlig	  illustration	  över	  massbalansen	  för	  biogasanläggningen	  

5.2.2 Totalproduktion	  av	  metan	  

Det	  första	  som	  beräknades	  var	  hur	  många	  normalkubikmeter	  metan	  som	  behöver	  
produceras	  årligen	  för	  att	  komma	  upp	  i	  en	  energiproduktion	  av	  125	  TJ.	  
Energiproduktionen	  konverterades	  till	  MJ	  och	  dividerades	  med	  värmevärdet	  för	  metan	  
35,3	  MJ/Nm3	  (Börjesson	  et	  al,	  2010)	  för	  att	  ge	  3,57*106	  Nm3	  metan.	  	  

5.2.3 Inflöde	  i	  anläggningen	  

Totalvolymen	  metan	  dividerades	  med	  metanutbytet	  270	  Nm3	  CH4/ton	  TS	  i	  syfte	  att	  ta	  
reda	  på	  att	  det	  går	  åt	  13	  220	  ton	  TS	  vall	  för	  att	  producera	  denna	  volym	  metan.	  Med	  en	  
genomsnittlig	  TS-‐halt	  av	  17,9	  procent	  motsvarar	  detta	  73	  850	  ton	  våtvikt	  vall	  per	  år.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  värdena	  för	  mineralinnehåll	  och	  VS	  ur	  Tabell	  6	  kunde	  även	  den	  totala	  
mängden	  mineraler	  och	  VS	  som	  går	  in	  i	  systemet	  under	  ett	  år	  beräknas.	  En	  
sammanställning	  av	  dessa	  presenteras	  i	  Tabell	  7.	  Mängden	  vatten	  som	  går	  in	  i	  
anläggningen	  beräknades	  genom	  att	  subtrahera	  massan	  i	  form	  av	  TS	  från	  vallens	  våtvikt.	  
	  
Tabell	  7	  -	  Totala	  andelar	  av	  mineraler,	  TS	  och	  VS	  som	  går	  in	  i	  anläggningen	  under	  ett	  år.	  	  

	   Värde	   Enhet	  

Våtvikt	  vall	   73850	   ton	  
Total-‐N	   414	   ton	  
P	   46	   ton	  
K	   240	   ton	  
NH4-‐N	   0,7	   ton	  
TS	   13220	   ton	  
VS	   12040	   ton	  
Vatten	   60630	   ton	  
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5.2.4 Utflöde	  ur	  anläggningen	  

Vid	  bestämning	  av	  massan	  på	  den	  rötrest	  som	  kommer	  att	  bildas	  från	  anläggningen	  
beräknades	  först	  massan	  av	  koldioxid	  och	  metan	  som	  bildas.	  Eftersom	  gaserna	  antas	  
vara	  ideala	  kunde	  den	  allmänna	  gaslagen	  användas,	  se	  Ekvation	  4.	  Volymen	  V	  samt	  
molmassan	  M	  byttes	  ut	  för	  att	  motsvara	  koldioxid	  respektive	  metan.	  
	  

	  (4)	   	  
	  
Volymen	  metan	  har	  redan	  beräknats	  ovan	  och	  behövde	  bara	  omvandlas	  till	  3,57*109	  L.	  
Massan	  av	  metan	  som	  årligen	  utvinns	  ur	  processen	  är	  2	  550	  ton.	  Utifrån	  det	  faktum	  att	  
metanhalten	  i	  den	  producerade	  biogasen	  är	  55	  procent	  och	  att	  den	  består	  av	  en	  procent	  
andra	  gaser	  kunde	  koldioxidutbytet	  bestämmas	  till	  216	  Nm3	  CO2/ton	  TS	  enligt	  Ekvation	  
5.	  	  	  
	  

(5)	   	  
	  
Genom	  att	  multiplicera	  detta	  utbyte	  med	  den	  totala	  massan	  TS	  och	  konvertera	  till	  liter	  
ges	  att	  2,86*109	  L	  koldioxid	  produceras	  årligen.	  Med	  hjälp	  av	  Ekvation	  4	  kunde	  sedan	  
massan	  koldioxid	  bestämmas	  till	  5	  600	  ton.	  Den	  totala	  massan	  som	  återfinns	  som	  metan	  
och	  koldioxid	  är	  8	  150	  ton.	  Genom	  att	  dividera	  detta	  värde	  med	  mängden	  tillsatt	  TS	  
respektive	  VS	  ges	  att	  TS-‐reduktionen	  är	  62	  procent	  och	  VS-‐reduktionen	  är	  68	  procent.	  
Andelen	  av	  TS	  respektive	  VS	  som	  är	  kvar	  i	  rötresten	  är	  38	  respektive	  32	  procent	  av	  den	  
ursprungliga	  mängden.	  Detta	  motsvarar	  kvantiteter	  på	  5	  070	  ton	  TS	  vilket	  innehåller	  	  
3	  890	  ton	  VS	  i	  rötresten.	  Den	  totala	  mängden	  rötrest	  som	  produceras	  beräknades	  till	  65	  
700	  ton	  genom	  att	  addera	  mängden	  vatten	  och	  mängden	  icke	  nedbruten	  TS.	  Av	  den	  
totala	  tillförda	  mängden	  vall	  återfanns	  89	  procent	  som	  rötrest.	  TS-‐	  respektive	  VS-‐halten	  
i	  rötresten	  och	  därmed	  också	  i	  processen	  kunde	  sedan	  beräknas	  till	  7,7	  respektive	  5,9	  
procent,	  genom	  att	  dividera	  mängderna	  TS	  och	  VS	  i	  rötresten	  med	  den	  totala	  mängden	  
rötrest.	  Kravet	  att	  TS-‐halten	  ej	  fick	  överstiga	  åtta	  procent	  uppfylldes	  därmed.	  	  
	  
Mineraliseringsgraden	  för	  kväve,	  det	  vill	  säga	  den	  mängd	  organiskt	  bundet	  kväve	  som	  
omvandlas	  till	  ammoniumkväve,	  beräknades	  med	  hjälp	  av	  VS-‐reduktionen.	  Mängden	  
organiskt	  kväve	  som	  går	  in	  i	  processen	  är	  413	  ton	  och	  beräknas	  genom	  att	  subtrahera	  
ammoniumkvävet	  från	  den	  totala	  mängden	  kväve	  som	  presenteras	  i	  Tabell	  7.	  Av	  detta	  
mineraliseras	  alltså	  68	  procent	  vilket	  innebär	  att	  mängden	  ammoniumkväve	  i	  rötresten	  
är	  279,6	  ton	  plus	  det	  0,7	  ton	  som	  var	  mineraliserat	  från	  början	  vilket	  innebär	  en	  total	  
mängd	  av	  280,3	  ton.	  	  
	  
Kvaliteten	  på	  rötresten	  i	  form	  av	  mineralinnehåll	  kunde	  beräknas	  genom	  att	  dividera	  
mängderna	  av	  kväve,	  fosfor	  och	  kalium	  som	  kommer	  ut	  ur	  anläggningen	  med	  den	  totala	  
mängden	  rötrest	  som	  produceras.	  Mineralinnehållet	  är	  6,3	  g	  total-‐N,	  0,7	  g	  P,	  3,7	  g	  K	  och	  	  
4,3	  g	  NH4-‐N	  per	  kg	  våtvikt.	  	  
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5.3 Tankvolym	  och	  uppehållstid	  

Det	  första	  steget	  för	  att	  räkna	  ut	  tankvolymen	  var	  att	  konstatera	  att	  36	  220	  kg	  TS	  matas	  
in	  i	  anläggningen	  varje	  dag,	  genom	  att	  dividera	  mängden	  TS	  som	  matas	  in	  per	  år	  med	  
antalet	  dagar	  per	  år.	  Därefter	  bestämdes	  den	  organiska	  belastningen	  till	  3,5	  kg	  TS/m3,	  
dag.	  Genom	  att	  dividera	  dessa	  två	  värden	  gavs	  sedan	  den	  aktiva	  reaktorvolymen	  10	  350	  
m3.	  Då	  den	  aktiva	  reaktorvolymen	  utgör	  85	  procent	  av	  den	  totala	  så	  är	  den	  totala	  
reaktorvolymen	  12	  170	  m3.	  	  
	  
För	  att	  beräkna	  uppehållstiden	  måste	  först	  ett	  antagande	  göras	  att	  vätskefasen	  i	  
processen	  har	  densiteten	  1	  000	  kg/m3.	  Sedan	  måste	  det	  dagliga	  flödet	  in	  i	  anläggningen	  
bestämmas.	  Genom	  att	  dividera	  den	  organiska	  belastningen	  med	  TS-‐halten	  i	  ingående	  
substrat	  framgår	  att	  19,6	  kg	  våtvikt	  per	  m3	  och	  dag	  kommer	  in	  i	  anläggningen.	  Genom	  
att	  använda	  antagandet	  om	  densiteten	  konstateras	  att	  19,6*10-‐3	  ton	  substrat/m3,	  dag	  
kommer	  in	  i	  anläggningen.	  Multiplicerat	  med	  hela	  den	  aktiva	  volymen	  motsvarar	  detta	  
202	  m3/dag.	  Genom	  att	  dividera	  den	  totala	  aktiva	  volymen	  med	  detta	  inflöde	  ges	  en	  
uppehållstid	  om	  51	  dagar.	  	  

5.4 Sammanställning	  av	  resultat	  	  

Alla	  resultat	  har	  redan	  presenterats	  tidigare	  i	  detta	  kapitel,	  men	  för	  att	  tydliggöra	  hur	  
förändringen	  i	  massa,	  TS	  och	  VS	  samt	  mineralinnehåll	  ser	  ut	  från	  att	  substratet	  kommer	  
in	  i	  anläggningen	  till	  att	  gaserna	  och	  rötresten	  kommer	  ut	  har	  Tabell	  8	  satts	  samman.	  
	  
Tabell	  8	  -	  Sammanställning	  av	  resultat	  -	  massbalans,	  TS	  och	  VS	  samt	  mineralinnehåll.	  

	   IN	  (Vall)	   	   UT	  (Rötrest/Process)	   Enhet	  

Massbalans:	   	   	   	   	  
Vatten	   60630	   =>	   60630	   ton	  
TS	   13220	   =>	   5070	   ton	  
Metan	   0	   =>	   2550	   ton	  
Koldioxid	   0	   =>	   5600	   ton	  
Total	  massa	   73850	   =>	   73850	   ton	  
TS-	  och	  VS-halt:	   	   	   	   	  
TS	   17,9	   =>	   7,7	   %	  
VS	   16,3	   =>	   5,9	   %	  
Mineraler:	   	   	   	   	  
Total-‐N	   5,60	   =>	   6,30	   g/kg	  vv	  
P	   0,63	   =>	   0,71	   g/kg	  vv	  
K	   3,25	   =>	   3,65	   g/kg	  vv	  
NH4-‐N	   0,01	   =>	   4,27	   g/kg	  vv	  
	  
Där	  kan	  man	  se	  att	  TS-‐	  och	  VS-‐halten	  som	  väntat	  har	  minskat,	  detta	  beror	  på	  att	  en	  del	  
av	  den	  organiska	  delen	  av	  TS	  har	  blivit	  metan	  och	  koldioxid.	  Mineralhalterna	  är	  högre	  i	  
rötresten	  än	  i	  vallen,	  detta	  beror	  på	  att	  mängden	  mineraler	  förblir	  konstant	  men	  den	  
totala	  mängden	  våtvikt	  minskar	  då	  den	  går	  från	  vall	  till	  rötrest.	  Halten	  av	  
ammoniumkväve	  är	  betydligt	  högre	  i	  rötresten	  vilket	  beror	  på	  mineraliseringen	  av	  
kväve	  i	  biogasprocessen.	  En	  kort	  sammanställning	  av	  alla	  processparametrar	  
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presenteras	  i	  Tabell	  9,	  alla	  dessa	  parametrar	  har	  presenterats	  tidigare	  men	  här	  har	  de	  
samlats	  i	  ett	  mer	  lättillgängligt	  format.	  
	  
Tabell	  9	  -	  Kort	  sammanställning	  av	  parametrar	  för	  anläggning	  

	   Värde	   Enhet	  

Total	  produktion	   3,57*106	   Nm3	  CH4/år	  
Organisk	  belastning	   3,5	   kg	  TS/m3,	  dag	  
Total	  reaktorvolym	   12170	   m3	  

Aktiv	  reaktorvolym	   10350	   m3	  

Total	  mängd	  behandlad	  vall	   73850	   ton/år	  
In-‐Flöde	   202	   ton	  substrat/dag	  
Uppehållstid	   51	   dagar	  
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6 Livscykelstudie	  

Nästa	  del	  av	  arbetet	  bestod	  av	  att	  utföra	  en	  livscykelstudie	  för	  framställning	  av	  biogas	  
från	  vall.	  Anledningen	  till	  att	  benämningen	  livscykelstudie	  användes	  istället	  för	  det	  mer	  
vanliga	  livscykelanalys	  (LCA)	  är	  att	  en	  livscykelanalys	  har	  en	  omfattande	  standard	  att	  
uppfylla	  som	  presenteras	  i	  ISO	  14040:2006	  (ISO,	  2010).	  I	  den	  här	  rapporten	  fanns	  inte	  
utrymme	  att	  utföra	  en	  komplett	  LCA	  utan	  fokus	  har	  istället	  varit	  på	  att	  genomföra	  en	  
miljö-‐	  och	  energisystemanalys	  i	  livscykelperspektiv.	  De	  aspekter	  som	  fokuserades	  på	  
var	  energi-‐	  och	  växthusgasbalans.	  Vilka	  delar	  av	  livscykeln	  som	  har	  mest	  påverkan	  med	  
avseende	  på	  dessa	  aspekter	  fastslogs	  även.	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  fastställa	  energi-‐	  
och	  klimatprestanda	  för	  biogas	  från	  vall,	  dessa	  prestanda	  kan	  sedan	  jämföras	  med	  andra	  
biodrivmedel.	  Som	  mått	  på	  miljöpåverkan	  valdes	  utsläpp	  av	  växthusgaserna	  koldioxid,	  
metan	  och	  lustgas	  (N2O).	  Livscykeln	  sträckte	  sig	  från	  odling	  av	  vall	  på	  åkern,	  via	  
framställning	  av	  biogas,	  till	  förbränning	  av	  biogasen	  i	  fordon	  och	  spridning	  av	  rötresten	  
på	  åkrar.	  	  

6.1 Metod	  för	  livscykelstudie	  

Ett	  mål	  med	  denna	  studie	  var	  att	  resultaten	  i	  så	  stor	  omfattning	  som	  möjligt	  skulle	  vara	  
jämförbara	  med	  resultat	  från	  andra	  studier	  och	  livscykelanalyser.	  Detta	  har	  
åstadkommits	  genom	  att	  metoden,	  systemgränserna	  och	  beräkningsmetodiken	  har	  
inspirerats	  av	  Livscykelanalys	  av	  svenska	  biodrivmedel	  (Börjesson	  et	  al,	  2010),	  
Energianalys	  av	  biogassystem	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003a),	  Miljöanalys	  av	  
biogassystem	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003b)	  samt	  Systemoptimerad	  produktion	  av	  
fordonsgas	  –	  en	  miljö-‐	  och	  energisystemanalys	  av	  Söderåsens	  biogasanläggning	  (Lantz	  
et	  al,	  2009).	  Författarna	  till	  dessa	  rapporter	  hade	  som	  mål	  att	  göra	  transparenta	  och	  
relevanta	  jämförelser	  mellan	  olika	  biodrivmedelssystem	  samt	  peka	  ut	  de	  delar	  av	  
livscykeln	  som	  har	  störst	  betydelse	  för	  drivmedlens	  miljöprestanda.	  	  

6.1.1 Funktionell	  enhet	  

I	  arbetet	  med	  miljö-‐	  och	  energisystemanalysen	  var	  det	  viktigt	  att	  bestämma	  en	  enhet	  
som	  all	  data	  kunde	  konverteras	  till	  så	  att	  värden	  kunde	  vägas	  mot	  varandra	  och	  adderas,	  
en	  så	  kallad	  funktionell	  enhet.	  Den	  funktionella	  enheten	  definierades	  till	  
växthusgasutsläpp	  och	  energiåtgång	  per	  MJ	  drivmedel.	  I	  den	  första	  delen	  av	  studien	  där	  
beräkningar	  på	  odling	  och	  skörd	  av	  vall	  utfördes	  var	  det	  även	  intressant	  att	  använda	  en	  
andra	  funktionell	  enhet	  som	  definierades	  växthusgasutsläpp	  och	  energiåtgång	  per	  hektar	  
och	  år.	  	  

6.1.2 Systemgränser	  

Livscykeln	  i	  studien	  har	  delats	  in	  i	  följande	  fyra	  områden:	  odling,	  skörd	  och	  transport	  av	  
substrat	  till	  anläggningen;	  framställning	  av	  drivmedel;	  slutanvändning	  av	  biogas;	  samt	  
transport	  och	  spridning	  av	  rötrest.	  Distribution	  av	  den	  uppgraderade	  biogasen	  
inkluderades	  inte	  i	  studien	  då	  detta	  kan	  ske	  med	  olika	  metoder	  som	  t.ex.	  över	  
naturgasnätet	  eller	  med	  tankbil	  och	  därför	  är	  svårt	  att	  kvantifiera.	  Avståndet	  som	  
biogasen	  behöver	  transporteras	  skiljer	  sig	  dessutom	  betydande	  mellan	  olika	  fall.	  En	  
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översiktsbild	  över	  de	  stora	  flödena	  som	  inkluderats	  i	  denna	  studie	  presenteras	  i	  Figur	  
14.	  De	  fyra	  områdena	  som	  livscykeln	  har	  delats	  in	  i	  har	  en	  grön	  inramning.	  

	  
Figur	  14	  -	  Översiktligt	  flödesschema	  för	  de	  delar	  av	  framställningen	  av	  biogas	  från	  vall	  som	  använts	  i	  studien.	  
De	  gröna	  inramningarna	  symboliserar	  de	  fyra	  olika	  områdena	  som	  processen	  har	  delats	  in	  i.	  (Illustration:	  
Mikael	  Särnholm)	  

Den	  första	  delen	  i	  livscykeln	  som	  har	  fått	  benämningen	  odling,	  skörd	  och	  transport	  av	  
substrat	  till	  anläggningen	  innefattar	  bland	  annat	  odling,	  tillverkning	  av	  mineralgödsel,	  
skörd,	  transport	  till	  biogasanläggning	  och	  ensilering.	  Energiförbrukningen	  och	  
växthusgasutsläppen	  i	  denna	  del	  uttryckts	  per	  hektar	  för	  att	  sedan	  konverteras	  för	  att	  
gälla	  per	  MJ	  drivmedel.	  	  
	  
Framställning	  av	  drivmedel	  som	  är	  den	  andra	  delen	  i	  livscykeln	  innefattar	  allt	  från	  att	  
vallen	  har	  matats	  in	  i	  biogasreaktorn	  till	  att	  biogasen	  har	  uppgraderats.	  
	  
Delarna	  slutanvändning	  av	  biogas	  och	  transport	  och	  spridning	  av	  rötrest	  infaller	  
samtidigt	  i	  livscykeln	  och	  den	  första	  innebär	  slutförbränning	  av	  biogasen	  i	  fordon.	  Den	  
andra	  innebär	  transport	  av	  rötresten	  från	  biogasanläggningen	  till	  åkern	  där	  den	  skall	  
spridas	  samt	  spridning	  av	  rötresten	  som	  gödselmedel.	  
	  
Gränserna	  för	  denna	  livscykel	  har	  även	  expanderats	  för	  att	  innefatta	  vad	  marken	  
tidigare	  har	  odlats	  med.	  Detta	  tänk	  kallas	  för	  att	  använda	  en	  markanvändningsreferens	  
och	  de	  två	  olika	  markanvändningsreferenser	  som	  har	  använts	  i	  den	  här	  studien	  är	  att	  
marken	  tidigare	  har	  använts	  för	  spannmålsodling	  eller	  vallodling.	  Valet	  av	  
markanvändningsreferens	  påverkar	  mängden	  kol	  som	  binds	  in	  i	  marken	  (Börjesson	  et	  
al,	  2010).	  Hur	  markanvändningsreferensen	  passas	  in	  i	  livscykeln	  förtydligas	  i	  Figur	  15.	  	  
	  
Förutom	  användning	  av	  markanvändningsreferens	  har	  systemet	  även	  expanderats	  till	  
att	  omfatta	  så	  kallad	  systemutvidgning.	  Detta	  innebär	  att	  hänsyn	  tas	  till	  att	  den	  rötrest	  
som	  produceras	  vid	  anläggningen	  kan	  ersätta	  mineralgödsel.	  Innebörden	  av	  detta	  blir	  
en	  markant	  minskning	  i	  utsläpp	  och	  energiinsats	  från	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  men	  
en	  viss	  ökning	  när	  det	  kommer	  till	  spridning	  av	  rötresten	  då	  denna	  väger	  mer	  än	  
mineralgödsel.	  På	  vilket	  sätt	  systemutvidgningen	  passas	  in	  i	  livscykeln	  förtydligas	  också	  
i	  Figur	  15.	  
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Figur	  15	  -	  Översiktligt	  flödesschema	  över	  livscykeln,	  inklusive	  markanvändningsreferens	  och	  
systemutvidgning	  (Illustration:	  Mikael	  Särnholm)	  

6.1.3 Antaganden	  för	  livscykelstudie	  

I	  arbetet	  med	  livscykelstudien	  behövde	  en	  rad	  kvalificerade	  antaganden	  göras.	  
Genomgående	  i	  studien	  har	  antagits	  att	  den	  bästa	  tillgängliga	  utrustning	  har	  använts	  för	  
att	  få	  det	  maximala	  metanutbytet	  med	  minsta	  möjliga	  miljöpåverkan	  och	  
energiförbrukning	  i	  Sverige.	  Detta	  gäller	  såväl	  val	  av	  jordbruksmark	  som	  val	  av	  
jordbruksmaskiner	  och	  biogasanläggning	  med	  mera.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  
antagande	  har	  gjorts	  är	  att	  man	  då	  får	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  biogas	  som	  maximalt	  kan	  
produceras	  från	  vall	  i	  Sverige	  och	  om	  det	  visar	  sig	  att	  detta	  inte	  går	  ihop	  så	  är	  det	  ingen	  
idé	  att	  satsa	  på	  biogas	  från	  vall	  i	  Sverige.	  Om	  det	  däremot	  skulle	  visa	  sig	  vara	  väldigt	  
effektivt	  efter	  dessa	  förutsättningar	  så	  finns	  det	  utrymme	  för	  att	  det	  även	  skulle	  löna	  sig	  
vid	  ett	  lägre	  utbyte.	  Detta	  gäller	  även	  för	  metanutbytet	  från	  labförsöket	  som	  här	  
kommer	  att	  användas	  rakt	  av	  utan	  att	  räknas	  om	  för	  att	  spegla	  skillnaden	  mellan	  ett	  
försök	  i	  labbskala	  och	  en	  kontinuerlig	  process	  i	  fullskala.	  Vid	  en	  kontinuerlig	  rötprocess	  
ligger	  metanutbytet	  alltid	  lite	  lägre	  än	  vid	  satsvis	  rötning,	  storleken	  på	  denna	  skillnad	  
beror	  bland	  annat	  på	  processtyp,	  uppehållstid	  och	  förbehandling	  (Carlsson	  &	  Uldal,	  
2009).	  I	  den	  här	  studien	  antogs	  att	  det	  inte	  var	  någon	  skillnad	  för	  att	  studien	  skulle	  
spegla	  det	  maximala	  utbytet.	  Hur	  resultatet	  påverkas	  av	  detta	  antagande	  kommer	  att	  
belysas	  i	  känslighetsanalysen.	  För	  att	  sörja	  för	  ett	  effektivt	  utnyttjande	  av	  maskinerna	  
som	  använts	  antas	  att	  hela	  maskinkedjan	  för	  odling,	  skörd,	  transporter	  och	  gödsling	  har	  
hyrts	  in.	  
	  
Förutsättningarna	  för	  användningen	  av	  de	  siffror	  över	  dieselförbrukning	  som	  använts	  
för	  beräkningar	  vid	  odling	  av	  vallen	  är	  att	  vallen	  antas	  sås	  in	  i	  spannmålsgröda	  med	  
separat	  sådd	  och	  skördas	  tre	  gånger	  per	  år.	  All	  jordbearbetning	  sker	  på	  
spannmålsgrödan	  som	  vallen	  sås	  in	  i	  (Rosenqvist,	  2010).	  Ett	  antagande	  gjordes	  att	  
enbart	  ensilerad	  vall	  används	  i	  anläggningen.	  Resultatet	  för	  metanutbyte	  från	  
labförsöket	  gäller	  för	  färsk	  vall	  men	  det	  antas	  gälla	  även	  för	  ensilerad	  vall.	  Hur	  detta	  
kommer	  att	  påverka	  slutresultatet	  kommer	  att	  diskuteras	  i	  känslighetsanalysen.	  
	  
Ett	  normaliserat	  skördeutbyte	  vid	  odling	  av	  vall	  på	  9,1	  ton	  TS	  per	  hektar	  och	  år	  har	  
använts.	  Detta	  skördeutbyte	  har	  tagits	  fram	  inom	  projektet	  Crops	  4	  Biogas	  av	  SLU	  i	  
Alnarp	  (Prade,	  2010).	  
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Beräkningarna	  i	  studien	  har	  baserats	  på	  biogasanläggningen	  som	  dimensionerades	  i	  
Kapitel	  5.	  Anläggningen	  är	  alltså	  mesofil,	  har	  en	  produktion	  på	  125	  TJ	  biogas	  per	  år	  
vilket	  motsvarar	  3,6	  miljoner	  Nm3	  biogas,	  den	  aktiva	  tankvolymen	  är	  10	  350	  m3,	  inflödet	  
är	  202	  ton	  vall-‐substrat/dygn,	  totalt	  matas	  73	  850	  ton	  vall	  med	  en	  TS-‐halt	  på	  17,9	  
procent	  in	  i	  anläggningen	  varje	  år	  och	  ger	  upphov	  till	  65	  700	  ton	  rötrest	  med	  TS-‐halt	  7,7	  
procent.	  	  
	  
Resultatet	  från	  labförsöket	  på	  270	  Nm3	  CH4/ton	  TS	  har	  använts	  i	  livscykelstudien.	  Att	  
det	  är	  skillnad	  i	  metanutbyte	  mellan	  första	  och	  andra	  skörden	  har	  inte	  tagits	  hänsyn	  till	  
utan	  ett	  medelvärde	  har	  använts.	  I	  känslighetsanalysen	  jämförs	  detta	  värde	  med	  det	  från	  
litteraturen	  uppskattade	  medelvärdet	  på	  330	  Nm3	  CH4/ton	  VS.	  Litteraturvärdet	  behövde	  
dock	  uttryckas	  per	  ton	  TS	  istället	  för	  VS.	  Förhållandet	  mellan	  TS	  och	  VS	  har	  antagits	  vara	  
detsamma	  för	  labförsöket	  som	  för	  litteraturdata.	  När	  det	  antagandet	  var	  gjort	  kunde	  
utbytet	  från	  litteraturen	  på	  330	  Nm3	  CH4/ton	  VS	  uppskattas	  motsvara	  omkring	  300	  Nm3	  
CH4/ton	  TS.	  	  	  
	  
De	  tre	  olika	  växthusgaserna	  som	  berörts	  i	  den	  här	  studien	  har	  olika	  stark	  påverkan	  på	  
klimatet.	  Denna	  påverkan	  kallas	  för	  GWP	  (Global	  Warming	  Potential)	  och	  mäts	  i	  
koldioxidekvivalenter	  vilket	  innebär	  att	  koldioxid	  har	  GWP	  1.	  Metan	  har	  GWP	  23	  och	  
lustgas	  296	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Då	  beräkningar	  på	  olika	  utsläpp	  har	  utförts	  i	  denna	  
rapport	  har	  dessa	  omräkningsfaktorer	  använts.	  
	  
Vid	  beräkningar	  av	  lustgasutsläpp	  från	  tillverkning	  av	  kvävegödsel	  antas	  30	  procent	  av	  
tillverkningen	  ske	  med	  lustgasrening	  och	  resterande	  70	  procent	  utan	  (Börjesson	  et	  al,	  
2010).	  

6.1.4 Avgränsningar	  för	  livscykelstudie	  

Vid	  bedömning	  av	  miljöpåverkan	  från	  livscykeln	  för	  biogas	  finns	  det	  fler	  aspekter	  än	  
växhusgasutsläpp	  som	  kan	  vara	  intressanta.	  Övergödnings-‐	  och	  försurningspotential,	  
bildning	  av	  fotokemiska	  oxidanter	  samt	  partikelutsläpp	  kan	  även	  studeras	  (Börjesson	  et	  
al,	  2010).	  I	  denna	  studie	  har	  dock	  dessa	  valts	  bort	  på	  grund	  av	  tids-‐	  och	  utrymmesskäl.	  
Fokus	  för	  miljöpåverkan	  har	  istället	  varit	  på	  utsläpp	  av	  växthusgaser.	  

6.2 Beräkningar	  och	  resultat	  för	  livscykelstudie	  

Nedan	  följer	  en	  sammanställning	  av	  de	  beräkningar	  som	  utförts	  för	  de	  fyra	  olika	  delarna	  
av	  livscykeln	  och	  resultaten	  från	  dessa.	  En	  Excel-‐fil	  sammanställdes	  som	  kunde	  matas	  
med	  data	  från	  labförsöket	  och	  litteraturen	  för	  att	  beräkna	  miljöpåverkan	  och	  
energiförbrukning.	  Upplägget	  är	  sådant	  att	  energiförbrukningen	  kommer	  att	  
presenteras	  i	  början	  av	  de	  fyra	  olika	  delarna	  för	  att	  sedan	  följas	  av	  växthusgasutsläppen.	  
Efter	  att	  de	  fyra	  olika	  delarna	  har	  presenterats	  separat	  följer	  en	  sammanställning	  av	  
växthusgasutsläppen	  och	  energiåtgången	  för	  hela	  livscykeln.	  Om	  beräkningarna	  inte	  ser	  
ut	  att	  stämma	  exakt	  kan	  det	  bero	  på	  att	  alla	  värdesiffror	  som	  är	  med	  i	  beräkningarna	  
inte	  presenteras	  i	  rapporten	  för	  att	  göra	  rapporten	  mer	  lättöverskådlig.	  
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6.2.1 Odling,	  skörd	  samt	  transport	  av	  substrat	  till	  anläggning	  

Vid	  beräkningar	  av	  bränsleåtgång	  i	  form	  av	  diesel	  vid	  odling,	  skörd	  och	  transport	  av	  
vallen	  till	  anläggningen	  erhölls	  aktuella	  värden	  av	  Rosenqvist	  (2010),	  jordbruksekonom	  
i	  projektet	  Crops	  4	  Biogas.	  Rosenqvist	  tillhandahöll	  även	  värden	  på	  kvantiteten	  av	  
mineralgödsel	  som	  används	  vid	  vallodling.	  
	  
Energiförbrukningen	  och	  växthusgasutsläppen	  i	  denna	  del	  av	  processen	  har	  delats	  in	  i	  
kategorierna	  diesel,	  gödsel	  och	  övrigt.	  Kategorin	  övrigt	  innebär	  energiinsats	  i	  form	  av	  
tillverkning	  av	  utsäde,	  pesticider	  och	  maskiner	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  
	  
Dieselförbrukningen	  i	  liter	  per	  hektar	  kombinerades	  med	  en	  omräkningsfaktor	  på	  42,6	  
MJ/L	  diesel	  (Börjesson	  et	  al,	  2010)	  för	  att	  konvertera	  förbrukningen	  i	  liter	  till	  
energiinsats	  i	  primärenergi.	  I	  Tabell	  10	  presenteras	  den	  beräknade	  energiinsatsen	  av	  
diesel	  i	  form	  av	  primärenergi	  vid	  vallodling.	  	  
	  
Tabell	  10	  –	  Energiinsats	  av	  diesel	  i	  form	  av	  primärenergi	  vid	  odling	  av	  vall	  (Rosenqvist,	  2010;	  Börjesson	  et	  al,	  
2010)	  

	   Energiinsats	   Enhet	  

Sådd	   51	   MJ/ha,	  år	  
Gödningsspridning	   153	   MJ/ha,	  år	  
Hack	   1627	   MJ/ha,	  år	  
Hemtransport	   1163	   MJ/ha,	  år	  
Packning	  i	  plansilo	   515	   MJ/ha,	  år	  
Lastare	  för	  reaktorinmatning	   464	   MJ/ha,	  år	  
Totalt	   3975	   MJ/ha,	  år	  
	  
Värdena	  gäller	  för	  hela	  kedjan	  från	  sådd	  av	  vallfröer	  till	  ilastning	  i	  reaktor	  vid	  
biogasanläggningen.	  Den	  totala	  energiinsatsen	  för	  diesel	  är	  4,0	  GJ/ha,	  år.	  	  
	  
Inom	  projektet	  Crops	  4	  Biogas	  har	  gödselnivån	  för	  spridning	  av	  mineralgödsel	  vid	  
vallodling	  valts	  till	  181,5	  kg	  N,	  21,8	  kg	  P	  och	  227,5	  kg	  K	  per	  hektar	  och	  år	  (Rosenqvist,	  
2010).	  Vid	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  är	  energiförbrukningen	  45	  MJ/kg	  N,	  25	  MJ/kg	  P	  
och	  5	  MJ/kg	  K	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Om	  dessa	  värden	  kombineras	  kan	  
energiförbrukningen	  för	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  beräknas	  till	  8	  168	  MJ	  för	  N,	  545	  
MJ	  för	  P	  och	  1	  138	  MJ	  för	  K	  per	  hektar	  och	  år	  vilket	  ger	  en	  sammanlagd	  
energiförbrukning	  av	  9,9	  GJ/ha,	  år.	  	  
	  
Energiinsatsen	  för	  kategorin	  övrigt	  har	  beräknats	  genom	  att	  använda	  förhållandet	  
mellan	  övrigt	  och	  diesel	  i	  Börjesson	  et	  al	  (2010)	  och	  anta	  att	  förhållandet	  är	  detsamma	  i	  
det	  här	  fallet.	  I	  Börjesson	  et	  al	  (2010)	  är	  värdet	  för	  diesel	  5,2	  GJ	  och	  övrigt	  1,5	  GJ	  per	  
hektar	  och	  år	  vilket	  kombinerat	  med	  värdet	  för	  diesel	  i	  det	  här	  fallet	  4,0.	  GJ	  ger	  ett	  värde	  
för	  övrigt	  av	  1,1	  GJ	  per/ha,	  år.	  Energin	  i	  kategorin	  övrigt	  utgörs	  av	  kol,	  olja	  och	  naturgas	  
och	  beräkningarna	  har	  utförts	  på	  olja	  då	  det	  antas	  representera	  ett	  genomsnitt	  av	  de	  tre	  
energibärarna.	  	  
	  
Den	  totala	  energiinsatsen	  för	  denna	  del	  av	  livscykeln	  då	  diesel,	  gödsel	  och	  övrigt	  
adderas	  är	  15,0	  GJ/ha,	  år.	  	  
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När	  det	  gäller	  växthusgasutsläpp	  beräknas	  först	  de	  utsläpp	  som	  diesel	  ger	  upphov	  till	  i	  
hela	  kedjan	  från	  produktion	  och	  distribution	  till	  fullständig	  förbränning.	  Ett	  medelvärde	  
för	  utsläppen	  från	  diesel	  i	  Lantz	  et	  al	  (2009)	  har	  beräknats	  och	  konverterats	  till	  kg	  per	  
GJ.	  Medelvärdet	  är	  291	  g	  CO2-‐ekv/kWh	  vilket	  motsvarar	  81	  kg	  CO2-‐ekv/GJ	  diesel.	  
Multiplicerat	  med	  energiåtgången	  i	  form	  av	  diesel	  4,0	  GJ/ha,	  år	  blir	  detta	  321	  kg	  CO2-‐
ekv/ha,	  år.	  
	  
Vid	  beräkning	  av	  växthusgasutsläppen	  för	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  har	  data	  från	  
Börjesson	  et	  al	  (2010)	  använts	  i	  kombination	  med	  gödselmängderna	  givna	  av	  
Rosenqvist	  (2010).	  Utsläppen	  av	  metan	  och	  lustgas	  har	  räknats	  om	  till	  
koldioxidekvivalenter	  med	  hjälp	  av	  de	  värden	  för	  GWP	  som	  presenterats	  tidigare	  i	  
rapporten.	  Utsläppen	  vid	  tillverkning	  och	  utsläppen	  omräknat	  till	  koldioxidekvivalenter	  
presenteras	  i	  Tabell	  11.	  
	  
Tabell	  11	  –	  Beräknade	  växthusgasutsläpp	  vid	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  med	  användning	  av	  data	  från	  
Börjesson	  et	  al	  (2010)	  samt	  Rosenqvist	  (2010)	  

	   g	  CO2/kg	   g	  CH4/kg	   g	  N2O/kg	   g	  CO2-ekv/	  
kg	  gödsel	  

kg	  CO2-ekv/	  
ha,	  år	  

N	   3200	   3,1	   11,5	   6675	   1212	  
P	   2900	   7,2	   0,29	   3151	   69	  
K	   440	   1,1	   0,002	   466	   106	  
	  
De	  sammanlagda	  utsläppen	  vid	  tillverkning	  av	  mineralgödsel	  är	  1386	  kg	  CO2-‐ekv/ha,	  år.	  	  
	  
Växthusgasutsläppen	  från	  kategorin	  övrigt	  härstammar	  som	  tidigare	  nämnts	  från	  
förbränning	  av	  olja.	  Dessa	  utsläpp	  antas	  vara	  samma	  som	  för	  användning	  av	  diesel	  alltså	  
81	  kg	  CO2-‐ekv/GJ.	  Kombinerat	  med	  energiinsatsen	  för	  kategorin	  övrigt	  1,1	  GJ/ha,	  år	  
motsvarar	  detta	  93	  kg	  CO2-‐ekv/ha,	  år.	  	  
	  
Förutom	  de	  växthusgasutsläpp	  som	  odling	  av	  vall	  ger	  upphov	  till	  kan	  vallodling	  även	  
innebära	  en	  kolsänka	  beroende	  på	  vilken	  markanvändningsreferens	  som	  används.	  Om	  
vallen	  odlas	  på	  mark	  som	  tidigare	  har	  använts	  för	  spannmålsodling	  binder	  den	  in	  350	  kg	  
C/ha,	  år	  i	  marken.	  Om	  marken	  däremot	  har	  odlats	  med	  vall	  tidigare	  binder	  inte	  marken	  
in	  något	  ytterligare	  kol	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Inbindningen	  av	  350	  kg	  C	  motsvarar	  en	  
inbindning	  av	  1	  280	  kg	  CO2/ha,	  år.	  En	  jämvikt	  för	  dessa	  markkolsförändringar	  inställer	  
sig	  efter	  30	  år	  och	  inbindningen	  av	  kol	  avtar	  till	  dess	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  	  	  
	  
Utöver	  växhusgasutsläpp	  från	  maskiner	  och	  tillverkning	  av	  gödselmedel	  med	  mera	  
avger	  marken	  så	  kallade	  biogena	  lustgasemissioner	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Nivån	  på	  
dessa	  utsläpp	  sattes	  till	  2,0	  kg	  N2O/ha,	  år	  oavsett	  om	  spannmål	  eller	  vall	  används	  som	  
markanvändningsreferens.	  Omräknat	  till	  koldioxidekvivalenter	  innebär	  detta	  utsläpp	  av	  
ytterligare	  592	  kg	  CO2-‐ekv/ha,	  år.	  
	  
En	  sammanställning	  av	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  vid	  odling,	  skörd	  och	  
transport	  till	  anläggningen	  presenteras	  i	  Tabell	  12.	  Växthusgasutsläppen	  är	  uppdelade	  
efter	  om	  marken	  tidigare	  har	  odlats	  med	  vall	  eller	  spannmål.	  
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Tabell	  12	  -	  Sammanställning	  av	  energiinsats	  och	  växthusgasutsläpp	  per	  hektar	  och	  år	  vid	  odling,	  skörd	  och	  
transport	  till	  biogasanläggning.	  Växthusgasutsläppen	  är	  uppdelade	  efter	  markanvändningsreferens.	  

	   Energiinsats	  	  
(GJ/ha,	  år)	  

Växthusgasutsläpp	  
kg	  CO2-ekv/ha,	  år	  
markref.	  Vall	  

Växthusgasutsläpp	  
kg	  CO2-ekv/ha,	  år	  
markref.	  Spannmål	  

Diesel	   4,0	   321	   321	  
Gödsel	   9,9	   1386	   1386	  
Övrigt	   1,0	   93	   93	  
Biogen	  N2O	   -‐	   592	   592	  
Markanv.ref.	   -‐	   0	   -‐1280	  
Totalt	   15,0	   2392	   1112	  
	  
För	  att	  kunna	  konvertera	  dessa	  resultat	  till	  att	  gälla	  per	  MJ	  drivmedel	  istället	  för	  per	  
hektar	  och	  år	  måste	  antalet	  MJ	  biogas	  som	  produceras	  per	  hektar	  och	  år	  beräknas.	  
Genom	  att	  multiplicera	  värmevärdet	  för	  biogas	  35,3	  MJ/Nm3	  med	  metanutbytet	  för	  vall	  
på	  270	  Nm3/ton	  TS	  ges	  att	  det	  produceras	  9,5	  GJ	  biogas/ton	  TS.	  Genom	  att	  multiplicera	  
detta	  värde	  med	  skördeutbytet	  9,1	  ton	  TS/ha,	  år	  ges	  en	  produktion	  av	  86,7	  GJ	  biogas/ha,	  
år.	  Energiförbrukningen	  15,0	  GJ/ha,	  år	  kan	  sedan	  divideras	  med	  detta	  värde	  för	  att	  ge	  en	  
energiinsats	  på	  0,17	  MJ/MJ	  biogas.	  Växthusgasutsläppen	  kan	  på	  samma	  sätt	  konverteras	  
till	  28	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  om	  marken	  tidigare	  har	  odlats	  med	  vall	  och	  13	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  
biogas	  om	  marken	  tidigare	  har	  odlats	  med	  spannmål.	  I	  Tabell	  13	  uttrycks	  energiinsatsen	  
och	  växthusgasutsläppen	  för	  de	  olika	  delarna	  uttryckt	  per	  MJ	  biogas.	  
	  
Tabell	  13	  -	  Sammanställning	  av	  energiinsats	  och	  växthusgasutsläpp	  per	  MJ	  producerad	  biogas	  vid	  odling,	  
skörd	  och	  transport	  till	  biogasanläggning.	  Växthusgasutsläppen	  är	  uppdelade	  efter	  
markanvändningsreferens.	  

	   Energiinsats	  	  
(MJ/MJ	  biogas)	  

Växthusgasutsläpp	  
g	  CO2-ekv/MJ	  biog.	  
markref.	  Vall	  

Växthusgasutsläpp	  
g	  CO2-ekv/MJ	  biog.	  
markref.	  Spannmål	  

Diesel	   0,046	   3,7	   3,7	  
Gödsel	   0,114	   16,0	   16,0	  
Övrigt	   0,013	   1,1	   1,1	  
Biogen	  N2O	   -‐	   6,8	   6,8	  
Markanv.ref.	   -‐	   0	   -‐14,8	  
Totalt	   0,173	   27,6	   12,8	  

6.2.2 Framställning	  av	  drivmedel	  

Då	  vall	  inte	  är	  av	  animaliskt	  ursprung	  krävs	  ingen	  hygienisering	  innan	  inmatning	  i	  
biogasanläggningen.	  Eftersom	  vallen	  har	  hackats	  vid	  skörd	  krävs	  inte	  någon	  vidare	  
förbehandling,	  den	  behöver	  inte	  heller	  spädas	  utan	  blir	  flytande	  när	  den	  har	  börjat	  
brytas	  ned	  i	  biogasreaktorn.	  Uppgradering	  är	  dock	  medräknat	  i	  elbehovet.	  	  
	  
Att	  beräkna	  värmebehovet	  för	  en	  biogasanläggning	  är	  mycket	  komplicerat,	  men	  en	  
teoretisk	  uppskattning	  av	  värmebehovet	  E	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003)	  utfördes	  med	  
hjälp	  av	  Ekvation	  6.	  	  
	  
(6)	   	  
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Massan	  m	  är	  73	  850	  ton,	  ett	  antagande	  görs	  att	  substratet	  håller	  en	  temperatur	  av	  10	  °C	  
när	  det	  matas	  in	  i	  anläggningen	  vilket	  innebär	  att	  temperaturskillnaden	  ΔT	  är	  skillnaden	  
mellan	  10	  och	  37	  °C.	  Substratets	  specifika	  värmekapacitet	  beräknades	  till	  3,6	  MJ/ton,	  °C	  
med	  hjälp	  av	  Ekvation	  7	  och	  TS-‐halten	  17,9	  procent.	  	  
	  

(7)	   	  
	  
Det	  teoretiska	  värmebehovet	  uppskattades	  till	  7,2	  TJ	  värme/år	  vilket	  motsvarar	  7,6	  TJ	  
biogas	  till	  värme/år	  för	  uppvärmning	  om	  man	  räknar	  med	  att	  verkningsgraden	  är	  
densamma	  som	  för	  värmeproduktion	  från	  naturgas	  95	  procent	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  
Om	  detta	  värde	  divideras	  med	  den	  årliga	  biogasproduktionen	  125	  TJ,	  innebär	  det	  ett	  
biogasbehov	  av	  0,061	  MJ	  biogas	  för	  värme/MJ	  biogas.	  Uppvärmningen	  av	  anläggningen	  
antas	  ske	  genom	  förbränning	  av	  biogas	  producerad	  vid	  den	  egna	  anläggningen	  vilket	  
innebär	  att	  6,1	  procent	  av	  den	  producerade	  gasen	  går	  åt	  till	  uppvärmning.	  I	  Börjesson	  et	  
al	  (2010)	  används	  ett	  värde	  på	  energiinsatsen	  på	  25	  procent	  där	  18	  procent	  utgörs	  av	  el	  
och	  sju	  procent	  av	  värme.	  Tre	  av	  dessa	  25	  procent	  utgörs	  av	  hantering	  av	  rötrest	  som	  
hanteras	  i	  ett	  eget	  underavsnitt	  i	  den	  här	  studien.	  Mängden	  el	  som	  används	  vid	  
biogasanläggningen	  kan	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  förhållandet	  mellan	  värme	  och	  el.	  De	  18	  
procent	  el	  som	  redovisas	  innefattar	  dock	  förbehandling	  som	  kan	  exkluderas	  i	  det	  här	  
fallet.	  Enligt	  Lantz	  et	  al	  (2009)	  använder	  Söderåsens	  biogasanläggning	  el	  motsvarande	  
omkring	  fyra	  procent	  av	  innehållet	  i	  den	  producerade	  biogasen	  till	  uppgradering	  och	  det	  
samma	  antas	  gälla	  i	  detta	  fall.	  Förbehandlingen	  utgör	  omkring	  hälften	  av	  elinsatsen	  för	  
en	  biogasanläggning	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003).	  Om	  hänsyn	  tas	  till	  dessa	  tre	  faktum	  
kan	  först	  fyra	  procent	  tas	  bort	  för	  att	  beräkna	  hur	  mycket	  som	  utgörs	  av	  förbehandling.	  
Hälften	  av	  de	  fjorton	  procent	  som	  återstår	  kan	  alltså	  räknas	  bort	  för	  att	  de	  omfattar	  
förbehandling.	  	  De	  sju	  procent	  som	  blir	  kvar	  tillsammans	  med	  de	  fyra	  procenten	  för	  
uppgradering	  innebär	  en	  energiinsats	  på	  11	  procent.	  Någon	  justering	  för	  de	  tre	  procent	  
som	  utgörs	  av	  hantering	  av	  rötrest	  genomförs	  inte	  för	  att	  tillåta	  beräkningarna	  att	  vara	  i	  
överkant.	  Energiinsatsen	  i	  form	  av	  el	  utgörs	  alltså	  av	  11	  procent	  av	  den	  producerade	  
biogasen	  vilket	  även	  kan	  uttryckas	  som	  0,11	  MJ	  el/MJ	  biogas.	  	  	  
	  
Metanemissionerna	  vid	  uppvärmning	  antas	  vara	  0,04	  g	  metan/MJ	  förbränd	  biogas	  till	  
värme	  (Börjesson	  et	  al,	  2010),	  vilket	  uttryckt	  i	  koldioxidekvivalenter	  motsvarar	  0,92	  g	  
CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  för	  värme.	  Multiplicerat	  med	  0,061	  MJ	  biogas	  för	  värme/MJ	  biogas	  
ger	  detta	  växhusgasutsläpp	  om	  0,056	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas.	  	  
	  
Elen	  som	  används	  vid	  biogasanläggningen	  antas	  utgöras	  av	  svensk	  medelel	  och	  
utsläppen	  vid	  tillverkning	  av	  denna	  är	  10	  g	  CO2	  och	  0,05	  g	  CH4	  per	  MJ.	  Omräknat	  till	  
koldioxidekvivalenter	  motsvarar	  detta	  11	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  el.	  Multiplicerat	  med	  
elförbrukningen	  0,11	  MJ	  el/MJ	  biogas	  blir	  växthusgasutsläppen	  till	  följd	  av	  
elförbrukningen	  1,2	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas.	  

6.2.3 Slutanvändning	  i	  fordon	  

Då	  slutförbränning	  av	  biogas	  sker	  i	  fordon	  ger	  det	  upphov	  till	  ett	  litet	  utsläpp	  av	  metan	  i	  
form	  av	  läckage.	  Såväl	  lätta	  som	  tunga	  fordon	  släpper	  ut	  0,04	  g	  metan	  per	  MJ	  förbränd	  
biogas	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Uttryckt	  i	  koldioxidekvivalenter	  motsvarar	  detta	  0,92	  g	  
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CO2-‐ekv/MJ	  biogas.	  Slutförbränningen	  ger	  inte	  upphov	  till	  någon	  ytterligare	  
energiförbrukning.	  

6.2.4 Transport	  och	  spridning	  av	  rötrest	  

Denna	  del	  av	  livscykeln	  har	  delats	  upp	  i	  transport	  respektive	  spridning	  av	  rötrest.	  
Transporten	  från	  biogasanläggningen	  till	  åkermarken	  där	  det	  ska	  spridas	  antas	  ske	  med	  
lastbil.	  Rötrestens	  TS-‐halt	  på	  7,7	  procent	  är	  tillräckligt	  låg	  för	  att	  den	  ska	  kunna	  hanteras	  
som	  vanlig	  flytgödsel	  och	  den	  antas	  spridas	  med	  matarslangsystem	  samt	  till	  viss	  del	  
med	  traktor	  och	  tunna.	  I	  systemet	  med	  matarslang	  samlas	  rötresten	  i	  en	  tank	  och	  
pumpas	  i	  en	  slang	  ut	  till	  en	  traktor	  som	  sprider	  rötresten.	  Detta	  system	  minimerar	  
markpackningen.	  I	  det	  andra	  systemet	  kör	  istället	  traktorn	  runt	  med	  en	  tank	  och	  sprider	  
direkt.	  Detta	  system	  orsakar	  mer	  markpackning	  men	  har	  en	  bättre	  räckvidd	  då	  det	  inte	  
är	  beroende	  av	  matarslangens	  längd	  (Lantz	  et	  al,	  2009).	  
	  
När	  beräkningar	  på	  spridning	  och	  transport	  av	  rötrest	  skall	  göras	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  
vad	  rötresten	  har	  för	  kvalitet	  för	  att	  på	  så	  sätt	  veta	  hur	  mycket	  som	  får	  spridas	  per	  
hektar.	  Enligt	  beräkningarna	  i	  Kapitel	  5	  om	  dimensioneringen	  av	  anläggningen	  
innehåller	  rötresten	  4,27	  kg	  NH4-‐N,	  0,71	  kg	  P	  och	  3,65	  kg	  K	  per	  ton	  våtvikt.	  När	  detta	  var	  
känt	  var	  det	  möjligt	  att	  beräkna	  mängden	  rötrest	  som	  skulle	  spridas	  för	  att	  uppnå	  
maxkvoten	  för	  fosfor	  på	  22	  kg	  P/ha,	  år	  (Jordbruksverket,	  2010).	  Genom	  att	  dividera	  22	  
kg	  P/ha,	  år	  med	  0,71	  kg	  P/ton	  rötrest	  ges	  att	  det	  får	  spridas	  31	  ton	  rötrest/ha,	  år.	  Det	  
totala	  mineralinnehållet	  i	  31	  ton	  rötrest	  är	  132	  kg	  NH4-‐N,	  22	  kg	  P	  och	  113	  kg	  K.	  	  	  
	  
Vid	  beräkning	  av	  transportavståndet	  för	  rötresten	  behövde	  först	  konstateras	  hur	  stor	  
areal	  rötresten	  skulle	  räcka	  till.	  Genom	  att	  dividera	  den	  årliga	  produktionen	  av	  rötrest	  
65	  700	  ton	  rötrest/år	  med	  mängden	  rötrest	  som	  får	  spridas	  per	  hektar	  31	  ton	  
rötrest/ha,	  år	  ges	  att	  rötresten	  kommer	  att	  räcka	  till	  2	  120	  hektar.	  Om	  sedan	  
skördeutbytet	  på	  9,1	  ton	  TS/ha,	  år	  givet	  av	  SLU	  divideras	  med	  TS-‐halten	  17,9	  procent	  
från	  vallen	  som	  användes	  i	  labförsöket	  uttrycks	  skördeutbytet	  istället	  50,8	  ton	  våtvikt	  
vall/ha,	  år.	  Årsförbrukningen	  av	  vall	  för	  biogasanläggningen	  kan	  sedan	  divideras	  med	  
detta	  nya	  skördeutbyte	  för	  att	  konstatera	  att	  vallen	  som	  används	  i	  anläggningen	  tar	  upp	  
1	  453	  hektar	  odlingsmark.	  Förutom	  att	  den	  producerade	  rötresten	  kan	  återföras	  till	  
vallodlingen	  kan	  den	  spridas	  på	  ytterligare	  668	  hektar	  åkermark.	  	  
	  
Avståndet	  som	  rötresten	  måste	  transporteras	  innan	  den	  sprids	  har	  beräknats	  med	  en	  
förenklad	  teoretisk	  uppskattning	  där	  rötresten	  antas	  spridas	  i	  en	  cirkel	  med	  arean	  2	  120	  
hektar	  runt	  biogasanläggningen.	  Med	  hjälp	  av	  arean	  kunde	  radien	  på	  denna	  cirkel	  
beräknas	  till	  2	  600	  m.	  Medeltransportavståndet	  i	  denna	  cirkel	  är	  1	  837	  m,	  detta	  värde	  
multiplicerades	  med	  en	  faktor	  1,3	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003)	  för	  att	  kompensera	  
bilvägarnas	  krökning	  till	  2	  388	  m.	  Ett	  antagande	  gjordes	  att	  det	  inte	  är	  praktiskt	  möjligt	  
att	  ha	  all	  vallodling	  precis	  i	  närheten	  av	  anläggningen	  så	  det	  genomsnittliga	  
transportavståndet	  för	  rötresten	  uppskattades	  till	  det	  dubbla	  och	  avrundades	  uppåt	  till	  
fem	  km.	  	  
	  
Transporterna	  sker	  med	  lastbil	  och	  enligt	  Lantz	  et	  al	  (2009)	  är	  energibehovet	  för	  i-‐	  och	  
urlastning	  av	  lastbilarna	  0,44	  kWh/ton	  rötrest	  (diesel	  omräknat	  till	  primärenergi)	  vilket	  
motsvarar	  1,58	  MJ/ton	  rötrest.	  För	  lastning	  av	  den	  totala	  mängden	  rötrest	  innebär	  detta	  
en	  energiåtgång	  på	  104	  GJ	  diesel/år.	  För	  själva	  transporten	  är	  energiåtgången	  enligt	  
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samma	  källa	  5,0	  kWh/km	  (diesel	  omräknat	  till	  primärenergi)	  vilket	  motsvarar	  18	  
MJ/km.	  Varje	  lastbil	  antas	  kunna	  lasta	  16	  ton	  per	  resa	  (Berglund	  &	  Börjesson,	  2003)	  
vilket	  resulterar	  i	  att	  4	  106	  resor	  behöver	  göras	  per	  år	  för	  att	  transportera	  all	  rötrest.	  
Med	  ett	  genomsnittligt	  tranportavstånd	  av	  fem	  km	  blir	  det	  totala	  transportavståndet	  	  
20	  531	  km/år.	  Energiförbrukningen	  vid	  transporten	  blir	  därmed	  370	  GJ	  diesel/år.	  Den	  
totala	  energiåtgången	  för	  transport	  av	  rötrest	  inklusive	  lastning	  är	  474	  GJ	  diesel/år.	  	  
	  
Energibehovet	  för	  spridning	  av	  flytgödsel	  är	  enligt	  Lantz	  et	  al	  (2009)	  ungefär	  3	  kWh/ton	  
vilket	  motsvarar	  10,8	  MJ	  diesel/ton	  vid	  spridning	  av	  37	  ton	  rötrest/ha.	  Detta	  gäller	  
oavsett	  om	  spridningen	  sker	  med	  traktor	  och	  tunna	  eller	  matarslangsystem.	  I	  det	  här	  
fallet	  ska	  31	  ton	  rötrest/ha	  spridas	  men	  detta	  värde	  för	  energibehovet	  antas	  vara	  
representativt	  ändå.	  Genom	  att	  multiplicera	  detta	  energibehov	  med	  mängden	  rötrest	  	  
65	  700	  ton	  ges	  att	  energiförbrukningen	  vid	  spridning	  av	  rötresten	  blir	  710	  GJ	  diesel/år.	  
Dieselförbrukningen	  vid	  transport	  och	  spridning	  av	  rötrest	  är	  sammanlagt	  1,18	  TJ/år.	  
Utslaget	  på	  den	  årliga	  biogasproduktionen	  om	  125	  TJ/år	  blir	  det	  0,0095	  MJ	  diesel/MJ	  
biogas	  eller	  0,95	  procent	  av	  den	  producerade	  biogasen.	  	  	  
	  
Emissionerna	  från	  lastbilstransporterna	  är	  272	  g	  CO2-‐ekv/kWh	  diesel	  (Lantz	  et	  al,	  2009)	  
vilket	  motsvarar	  75,6	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  diesel.	  Utsläppen	  vid	  spridning	  av	  rötrest	  antas	  vara	  
av	  samma	  storlek.	  De	  totala	  utsläppen	  från	  transport	  och	  spridning	  av	  rötrest,	  0,0095	  MJ	  
diesel/MJ	  biogas	  multiplicerat	  med	  75,6	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  diesel,	  blir	  därmed	  0,7	  g	  CO2-‐
ekv/MJ	  biogas.	  

6.2.5 Systemutvidgning	  

Systemutvidgningen	  innebär	  kortfattat	  att	  beräkningar	  utförs	  på	  skillnaden	  i	  
energiinsats	  och	  växthusgasutsläpp	  när	  rötrest	  ersätter	  mineralgödsel.	  Spridningen	  av	  
rötrest	  ger	  upphov	  till	  en	  liten	  ökning	  men	  att	  mineralgödsel	  inte	  behöver	  tillverkas	  ger	  
en	  markant	  minskning.	  	  
	  
Energiinsatsen	  vid	  spridning	  av	  mineralgödsel	  153	  MJ/ha,	  år	  som	  presenteras	  i	  Tabell	  
10	  måste	  ersättas	  med	  ett	  värde	  för	  spridning	  av	  rötrest.	  För	  spridningen	  av	  rötrest	  
multiplicerades	  de	  värden	  som	  tidigare	  använts	  på	  10,8	  MJ	  diesel/ton	  rötrest	  med	  31	  
ton	  rötrest/ha,	  år	  till	  335	  MJ	  diesel/ha,	  år.	  För	  transport	  förbrukas	  7,21	  MJ	  diesel/ton	  
rötrest	  vilket	  beräknas	  genom	  att	  dividera	  den	  totala	  dieselförbrukningen	  474	  GJ	  
diesel/år	  med	  den	  totala	  mängden	  rötrest	  65	  700	  ton/år.	  Detta	  multipliceras	  sedan	  med	  
mängden	  rötrest	  per	  hektar	  31	  ton	  rötrest/ha,	  år	  för	  att	  ge	  en	  energiinsats	  vid	  spridning	  
av	  rötrest	  om	  224	  MJ	  diesel/ha,	  år.	  Den	  totala	  energiinsatsen	  för	  både	  transport	  och	  
spridning	  av	  rötrest	  blir	  558	  MJ/ha,	  år.	  Efter	  överslagsräkning	  med	  hjälp	  av	  
massbalansen	  i	  Tabell	  8	  gjordes	  en	  uppskattning	  att	  rötresten	  kunde	  ersätta	  ungefär	  75	  
procent	  av	  mineralgödseln	  vilket	  innebär	  att	  25	  procent	  av	  mineralgödseln	  fortfarande	  
måste	  spridas	  med	  en	  förbrukning	  av	  38	  MJ/ha,	  år.	  Med	  detta	  inkluderat	  blir	  den	  totala	  
dieselförbrukningen	  597	  MJ/ha,	  år.	  Utslaget	  på	  den	  totala	  mängden	  producerad	  biogas	  
motsvarar	  detta	  0,007	  MJ/MJ	  biogas,	  vilket	  motsvarar	  växthusgasutsläpp	  om	  0,6	  g	  CO2-‐
ekv/MJ	  biogas.	  
	  
Av	  den	  näring	  som	  finns	  i	  rötresten	  antas	  100	  procent	  av	  fosfor	  och	  kalium	  och	  70	  
procent	  av	  kvävet	  bli	  tillgängligt	  för	  växterna	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Den	  mängd	  energi	  
som	  sparas	  då	  mineralgödsel	  inte	  behöver	  tillverkas	  är	  11,2	  TJ	  och	  hur	  den	  beräknades	  
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presenteras	  i	  Tabell	  14.	  Mineralinnehållet	  i	  rötresten	  multiplicerades	  med	  den	  totala	  
mängden	  rötrest	  för	  att	  ge	  den	  totala	  mängden	  mineraler	  i	  rötresten.	  Detta	  värde	  
justerades	  sedan	  genom	  att	  dra	  bort	  30	  procent	  av	  kvävet	  varpå	  det	  multiplicerades	  
med	  mängden	  energi	  som	  skulle	  ha	  gått	  åt	  för	  att	  producera	  motsvarande	  mängd	  
mineralgödsel.	  Den	  totala	  mängd	  koldioxidekvivalenter	  som	  sparas	  är	  1	  570	  ton	  och	  hur	  
den	  beräknades	  presenteras	  i	  samma	  tabell.	  Den	  beräknades	  genom	  att	  multiplicera	  det	  
justerade	  antalet	  ton	  rötrest	  som	  kan	  ersättas	  med	  växthusgasutsläppen	  per	  kg	  gödsel.	  	  	  	  
	  
Tabell	  14	  -	  Sparad	  mängd	  energi	  då	  mineralgödsel	  inte	  behöver	  tillverkas	  inklusive	  beräkningsgång.	  

	   Mineral
innehåll	  
(kg/ton	  
rötrest)	  

Total	  
mängd	  
rötrest	  
(ton)	  

NPK	  
totalt	  
(ton)	  

NPK	  
totalt	  
justerat	  
för	  70	  
%	  N	  
(ton)	  

Tillv.	  
min.göd	  
(MJ/kg)	  

Total	  
mängd	  
sparad	  
energi	  
(TJ)	  

Utsläpp	  
per	  kg	  
gödsel	  
(g	  CO2e	  
/kg	  
gödsel)	  

Total	  
mängd	  
sparade	  
utsläpp
(ton	  
CO2e)	  

NH4-‐N	   4,27	   65700	   280,5	   196,4	   45	   8,8	   6675 1311 
P	   0,71	   65700	   46,6	   46,6	   25	   1,2	   3151 147 
K	   3,65	   65700	   239,8	   239,8	   5	   1,2	   466 112 
	  
Utslaget	  på	  den	  totala	  mängden	  biogas	  motsvarar	  dessa	  11,2	  TJ	  en	  sparad	  energiinsats	  
på	  0,090	  MJ/MJ	  biogas.	  De	  sparade	  växthusgasutsläppen	  på	  1	  570	  ton	  
koldioxidekvivalenter	  motsvarar	  12,6	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas.	  En	  uppdatering	  av	  Tabell	  13,	  
innehållande	  en	  sammanställning	  av	  de	  nya	  energiinsatserna	  och	  utsläppen	  för	  odling,	  
skörd	  och	  transport	  av	  substrat,	  presenteras	  i	  Tabell	  15.	  Vid	  beräkning	  av	  energiinsats	  
och	  utsläpp	  för	  kategorin	  gödsel	  har	  de	  sparade	  värdena	  subtraherats	  från	  de	  
ursprungliga	  värdena.	  Värdena	  för	  kategorin	  övrigt	  har	  beräknats	  genom	  förhållandet	  
mellan	  gödsel	  och	  övrigt	  som	  tidigare.	  	  
	  
Tabell	  15	  –	  Uppdaterad	  sammanställning	  av	  energiinsats	  och	  växthusgasutsläpp	  per	  MJ	  producerad	  biogas	  
vid	  odling,	  skörd	  och	  transport	  till	  biogasanläggning	  inklusive	  systemutvidgning.	  Växthusgasutsläppen	  är	  
uppdelade	  efter	  markanvändningsreferens.	  	  

	   Energiinsats	  	  
(MJ/MJ	  biogas)	  

Växthusgasutsläpp	  
g	  CO2-ekv/MJ	  biog.	  
markref.	  Vall	  

Växthusgasutsläpp	  
g	  CO2-ekv/MJ	  biog.	  
markref.	  Spannmål	  

Diesel	   0,051	   4,1	   4,1	  
Gödsel	   0,024	   3,4	   3,4	  
Övrigt	   0,015	   1,2	   1,2	  
Biogen	  N2O	   -‐	   6,8	   6,8	  
Markanv.ref.	   -‐	   0	   -‐14,8	  
Totalt	   0,090	   15,6	   0,8	  
	  
I	  summeringen	  i	  nästa	  del	  har	  originalvärdena	  för	  spridning	  och	  transport	  av	  rötrest	  
subtraherats	  från	  kategorin	  diesel	  i	  Tabell	  15	  då	  systemutvidgning	  har	  använts,	  och	  står	  
för	  sig.	  	  
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6.2.6 Summering	  av	  energi-‐	  och	  klimatprestanda	  för	  livscykeln	  

Nu	  har	  alla	  resultat	  presenteras	  separat	  och	  nedan	  följer	  en	  summering	  av	  resultaten	  för	  
hela	  livscykeln.	  Denna	  summering	  består	  av	  en	  tabell	  med	  de	  fullständiga	  resultaten	  och	  
fyra	  figurer	  som	  tydliggör	  trender	  i	  resultaten.	  
	  
En	  del	  av	  den	  producerade	  biogasen	  går	  åt	  till	  att	  värma	  upp	  biogasanläggningen	  varför	  
det	  är	  intressant	  att	  uttrycka	  utsläppen	  och	  energiinsatsen	  per	  producerad	  biogas	  
exklusive	  den	  biogas	  som	  går	  åt	  till	  uppvärmning.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  uttrycka	  detta	  på	  är	  
att	  säga	  att	  den	  totala	  mängden	  är	  bruttoproduktionen	  och	  den	  totala	  mängden	  
exklusive	  uppvärmning	  är	  nettoproduktionen.	  Om	  de	  7,6	  TJ	  biogas	  som	  går	  åt	  till	  
uppvärmning	  subtraheras	  från	  bruttoproduktion	  125	  TJ	  ges	  nettoproduktionen	  117	  TJ.	  
Alla	  värden	  hittills	  i	  livscykelstudien	  har	  uttryckts	  per	  bruttoproduktion,	  men	  när	  en	  
sammanställning	  av	  värden	  för	  hela	  livscykeln	  ska	  presenteras	  är	  det	  viktigt	  att	  uttrycka	  
detta	  per	  nettoproduktion.	  För	  att	  totalvärden	  skulle	  kunna	  räknas	  om	  till	  
nettoproduktion	  multiplicerades	  de	  med	  kvoten	  1,06	  mellan	  brutto-‐	  och	  
nettoproduktionen.	  
	  
I	  Tabell	  16	  presenteras	  en	  sammanställning	  över	  energiinsatsen	  och	  
växthusgasutsläppen	  för	  hela	  livscykeln.	  De	  har	  uttryckts	  med	  både	  vall	  och	  spannmål	  
som	  markanvändningsreferens	  samt	  med	  och	  utan	  systemutvidgning.	  De	  flesta	  av	  dessa	  
siffror	  har	  presenterats	  tidigare	  men	  det	  kan	  vara	  intressant	  att	  titta	  närmare	  på	  de	  
sammanlagda	  värdena	  längst	  ner	  i	  tabellen	  som	  är	  uttryckta	  både	  per	  producerad	  biogas	  
brutto	  och	  netto.	  Färgkodningen	  i	  tabellen	  är	  till	  för	  att	  underlätta	  när	  den	  används	  i	  
kombination	  med	  Figur	  16	  och	  Figur	  17.	  
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Tabell	  16	  -	  Sammanställning	  av	  energiinsats	  och	  växthusgasutsläpp	  för	  hela	  livscykeln	  uttryckt	  per	  
producerad	  biogas	  brutto.	  Totalvärdena	  längst	  ner	  i	  tabellen	  har	  även	  konverterats	  till	  att	  gälla	  per	  
nettoproduktion.	  De	  båda	  markanvändningsreferenserna	  vall	  och	  spannmål	  presenteras	  med	  och	  utan	  
systemutvidgning.	  

	   	   Markreferens	  Vall	   Markreferens	  	  
Spannmål	  

Markreferens	  Vall	  
+	  System-‐
utvidgning	  

Markreferens	  
Spannmål	  +	  
System-‐
utvidgning	  

	   	   Energi	  
(MJ/MJ	  
biogas)	  

GHG	  
(CO2-‐
ekv/MJ	  
biogas	  

Energi	  
(MJ/MJ	  
biogas)	  

GHG	  
(CO2-‐
ekv/MJ	  
biogas	  

Energi	  
(MJ/MJ	  
biogas)	  

GHG	  
(CO2-‐
ekv/MJ	  
biogas	  

Energi	  
(MJ/MJ	  
biogas)	  

GHG	  
(CO2-‐
ekv/MJ	  
biogas	  

Diesel	   0,046	   3,7	   0,046	   3,7	   0,041	   3,4	   0,041	   3,4	  
Gödsel	   0,114	   16,0	   0,114	   16,0	   0,024	   3,4	   0,024	   3,4	  
Övrigt	   0,013	   1,1	   0,013	   1,1	   0,015	   1,2	   0,015	   1,2	  
N2O	   -‐	   6,8	   -‐	   6,8	   -‐	   6,8	   -‐	   6,8	  

Odling,	  
skörd	  &	  
trans.	  av	  
substrat	  

Markref.	   -‐	   0	   -‐	   -‐14,8	   -‐	   0	   -‐	   -‐14,8	  
Värme	   0,061	   0,1	   0,061	   0,1	   0,061	   0,1	   0,061	   0,1	  Framst.	  	  

drivm.	   El	   0,110	   1,2	   0,110	   1,2	   0,110	   1,2	   0,110	   1,2	  
Förbr.	  gas	   Fordon	   -‐	   0,9	   -‐	   0,9	   -‐	   0,9	   -‐	   0,9	  

Trans.	   0,004	   0,3	   0,004	   0,3	   0,004	   0,3	   0,004	   0,3	  Hantering	  
rötrest	   Spridn.	   0,006	   0,4	   0,006	   0,4	   0,006	   0,4	   0,006	   0,4	  
Tot.	  per	  biogas	  brutto	   0,353	   30,5	   0,353	   15,7	   0,260	   17,8	   0,260	   3,0	  
Tot.	  per	  biogas	  netto	   0,376	   32,5	   0,376	   16,7	   0,277	   18,9	   0,277	   3,2	  

	  
Energiinsatsen	  är	  alltså	  uttryckt	  i	  procent	  av	  producerad	  biogas	  brutto	  38	  procent	  utan	  
systemutvidgning	  och	  28	  procent	  med	  systemutvidgning.	  Energiinsatsen	  kan	  även	  
uttryckas	  som	  en	  kvot	  mellan	  producerad	  biogas	  och	  energiinsats	  vilket	  resulterar	  i	  
kvoter	  på	  2,7	  respektive	  3,6.	  
	  
För	  att	  förtydliga	  de	  totala	  resultaten	  har	  Figur	  16	  och	  Figur	  17	  satts	  samman.	  Där	  
uttrycks	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  per	  nettoproduktionen	  av	  biogas.	  I	  de	  
båda	  figurerna	  framgår	  vilken	  påverkan	  val	  av	  markanvändningsreferens	  och	  huruvida	  
systemutvidgning	  används	  eller	  inte,	  har	  på	  slutresultatet.	  	  
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Figur	  16	  –	  Total	  energiinsats	  för	  hela	  livscykeln.	  Uttryckt	  per	  nettoproduktion	  av	  biogas.	  	  

Enligt	  Figur	  16	  sjunker	  energiinsatsen	  då	  systemutvidgning	  används,	  men	  det	  är	  ingen	  
skillnad	  mellan	  de	  båda	  markanvändningsreferenserna.	  	  
	  

	  
Figur	  17	  -	  Totala	  växthusgasutsläpp	  för	  hela	  livscykeln.	  Uttryckt	  per	  nettoproduktion	  av	  biogas.	  
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I	  Figur	  17	  framgår	  att	  systemutvidgningen	  har	  påverkan	  också	  på	  växthusgasutsläppen.	  
Där	  framgår	  även	  att	  om	  markanvändningsreferensen	  spannmål	  används	  så	  sänks	  
utsläppen	  markant.	  	  
	  
För	  att	  enklare	  kunna	  avgöra	  vilka	  delar	  av	  livscykeln	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  
slutresultatet	  har	  Figur	  18	  och	  Figur	  19	  sammanställts.	  Där	  har	  det	  totala	  resultatet	  
delats	  upp	  i	  de	  olika	  delarna	  av	  livscykeln	  uttryckt	  per	  bruttoproduktion	  av	  biogas.	  
Kategorierna	  biogen	  N2O,	  markreferens	  och	  användning	  i	  fordon	  påverkar	  enbart	  
utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  har	  därför	  inte	  någon	  betydelse	  för	  energiinsatsen.	  
	  

	  
Figur	  18	  –	  Total	  energiinsats	  för	  hela	  livscykeln	  med	  uppdelning	  för	  att	  förtydliga	  vilka	  delar	  av	  livscykeln	  
som	  har	  störst	  påverkan	  på	  resultatet.	  Uttryckt	  per	  bruttoproduktion	  av	  biogas.	  

Det	  framgår	  av	  Figur	  18	  att	  tillverkningen	  av	  mineralgödsel	  samt	  uppvärmningen	  och	  
elanvändningen	  vid	  biogasanläggningen	  har	  störst	  påverkan	  på	  energiinsatsen	  då	  
systemutvidgning	  inte	  används.	  När	  systemutvidgning	  används	  har	  uppvärmningen	  och	  
elanvändningen	  vid	  biogasanläggningen	  störst	  betydelse.	  Det	  framgår	  även	  att	  
energiinsatsen	  vid	  transport	  och	  spridning	  av	  rötrest	  har	  marginell	  betydelse	  både	  med	  
och	  utan	  systemutvidgning.	  	  
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Figur	  19	  –	  Totala	  växthusgasutsläpp	  för	  hela	  livscykeln	  med	  uppdelning	  för	  att	  förtydliga	  vilka	  delar	  av	  
livscykeln	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  resultatet.	  Uttryckt	  per	  bruttoproduktion	  av	  biogas.	  Notera	  att	  den	  
brandgula	  delen	  som	  representerar	  markreferens	  är	  negativ	  i	  fallet	  med	  spannmål	  och	  skall	  dras	  bort	  från	  
det	  totala	  resultatet.	  

Tillverkningen	  av	  mineralgödsel	  har	  störst	  påverkan	  på	  växthusgasutsläppen	  följt	  av	  
biogena	  lustgasutsläpp	  då	  systemutvidgning	  inte	  räknas	  med.	  Med	  systemutvidgning	  
har	  de	  biogena	  lustgasutsläppen	  störst	  betydelse	  på	  utsläppen.	  Då	  spannmål	  används	  
som	  markanvändningsreferens	  har	  detta	  stor	  betydelse	  genom	  att	  det	  sänker	  
växthusgasutsläppen.	  Höjden	  på	  staplarna	  i	  Figur	  19	  borde	  följa	  samma	  mönster	  som	  i	  
Figur	  17,	  att	  de	  inte	  gör	  det	  beror	  på	  att	  den	  inbindning	  av	  markkol	  som	  blir	  då	  marken	  
tidigare	  har	  odlats	  med	  spannmål	  representeras	  av	  de	  negativa	  staplarna	  i	  figuren,	  som	  
skall	  dras	  bort	  från	  det	  totala	  resultatet.	  Såväl	  med	  som	  utan	  systemutvidgning	  har	  
utsläppen	  från	  användning	  av	  el	  och	  värme	  i	  biogasanläggningen,	  från	  användning	  i	  
fordon	  samt	  från	  transport	  och	  spridning	  av	  rötrest	  marginell	  betydelse.	  

6.3 Känslighetsanalys	  av	  livscykelstudie	  

Nedan	  följer	  en	  känslighetsanalys	  av	  resultaten	  från	  livscykelstudien.	  I	  denna	  har	  
diskuterats	  vad	  som	  händer	  om	  de	  faktorer	  som	  har	  stor	  betydelse	  för	  slutresultatet	  
förändras.	  De	  faktorer	  som	  har	  marginell	  betydelse	  för	  resultatet	  har	  inte	  tagits	  upp.	  I	  
arbetet	  med	  livscykelstudien	  har	  en	  rad	  antaganden	  gjorts	  och	  hur	  en	  del	  av	  dessa	  har	  
påverkat	  slutresultatet	  diskuteras	  även.	  	  
	  
Antagandet	  att	  metanutbytet	  från	  det	  satsvisa	  laborativa	  rötförsöket	  är	  detsamma	  som	  
från	  en	  kontinuerlig	  fullskalig	  biogasanläggning	  är	  antagligen	  inkorrekt,	  men	  det	  gjordes	  
som	  sagt	  för	  att	  spegla	  det	  maximala	  utbytet.	  Om	  metanutbytet	  skulle	  vara	  lägre	  i	  en	  
fullskalig	  anläggning	  blir	  den	  totala	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  högre	  på	  
grund	  av	  att	  en	  större	  mängd	  vall	  måste	  hanteras	  för	  att	  producera	  samma	  mängd	  
biogas.	  	  
	  
Vid	  beräkningarna	  har	  metanutbytet	  från	  labförsöket	  i	  Kapitel	  4	  på	  270	  Nm3	  CH4/ton	  TS	  
använts.	  Om	  metanutbytet	  från	  litteraturen	  på	  300	  Nm3	  CH4/ton	  TS	  som	  presenteras	  i	  
samma	  kapitel	  skulle	  ha	  använts	  skulle	  både	  energiinsatsen	  och	  växthusgasutsläppen	  
sänkas	  för	  hela	  systemet,	  då	  en	  mindre	  mängd	  vall	  skulle	  behöva	  rötas.	  	  
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I	  en	  verklig	  anläggning	  skulle	  en	  del	  av	  vallen	  antagligen	  färskinmatas	  och	  därmed	  
skulle	  energiinsatsen	  vid	  ensilering	  kunna	  undvikas.	  Energiinsatsen	  och	  utsläppen	  från	  
ensilering	  är	  dock	  så	  små	  att	  en	  minskning	  av	  dessa	  antas	  vara	  försumbara	  för	  
slutresultatet.	  	  	  
	  
Om	  distribution	  av	  den	  uppgraderade	  biogasen	  hade	  inkluderats	  i	  livscykeln	  skulle	  
energiinsatsen	  och	  utsläppen	  ha	  blivit	  högre.	  Det	  har	  dock	  enbart	  en	  liten	  påverkan	  på	  
det	  slutliga	  resultatet	  om	  det	  handlar	  om	  transportavstånd	  på	  några	  tiotals	  mil	  
(Börjesson	  et	  al,	  2010).	  	  	  	  
	  
Storleken	  på	  kvävegödselgivan	  och	  hur	  denna	  gödsel	  har	  tillverkats	  är	  viktigt	  för	  
slutresultatet.	  Huruvida	  kvävegödseln	  tillverkas	  med	  eller	  utan	  lustgasrening	  har	  stor	  
påverkan	  på	  de	  totala	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  då	  lustgas	  är	  en	  så	  potent	  växthusgas.	  I	  
denna	  studie	  har	  lustgasutsläppen	  satts	  till	  11,5	  g	  N2O/kg	  N.	  Om	  all	  gödsel	  istället	  skulle	  
produceras	  utan	  rening	  med	  utsläpp	  av	  15	  g	  N2O/kg	  N	  skulle	  utsläppen	  i	  basfallet,	  med	  
vall	  som	  markreferens	  och	  utan	  systemutvidgning,	  öka	  från	  32,5	  till	  34,8	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  
biogas	  netto.	  Om	  all	  gödsel	  å	  andra	  sidan	  skulle	  produceras	  med	  lustgasrening	  med	  
utsläpp	  av	  3	  g	  N2O/kg	  N	  skulle	  utsläppen	  istället	  sänkas	  till	  26,9	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  
netto	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Om	  systemutvidgning	  används	  varierar	  utsläppen	  från	  
grundvärdet	  18,9	  till	  19,5	  respektive	  17,5	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto.	  Att	  differensen	  
mellan	  34,8	  och	  19,5	  är	  större	  än	  differensen	  mellan	  26,9	  och	  17,5	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  
netto	  innebär	  att	  klimatnyttan	  från	  biogas	  är	  större	  då	  kvävegödseln	  har	  producerats	  
utan	  lustgasrening.	  Kvävegödselgivan	  har	  varierats	  från	  181,5	  kg	  N/ha,	  år	  till	  70	  
(Börjesson	  et	  al	  2010)	  respektive	  250	  kg	  N/ha,	  år.	  Med	  den	  lägre	  givan	  blir	  
energiinsatsen	  och	  utsläppen	  0,314	  MJ/MJ	  biogas	  netto	  respektive	  23,3	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  
biogas	  netto.	  Om	  den	  högre	  givan	  används	  blir	  resultatet	  0,413	  MJ/MJ	  biogas	  netto	  
respektive	  38,1	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto.	  Valet	  av	  kvävegödselgiva	  kommer	  även	  
indirekt	  att	  påverka	  systemutvidgningen.	  	  
	  
Värme-‐	  och	  elbehovet	  för	  anläggningen	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  stor	  påverkan	  på	  den	  
totala	  energiinsatsen	  och	  beräkningar	  har	  därför	  genomförts	  av	  vad	  som	  händer	  om	  
behovet	  minskar	  eller	  ökar	  med	  30	  procent.	  Energiinsatsen	  blir	  vid	  en	  minskning	  eller	  
ökning	  0,321	  respektive	  0,430	  MJ/MJ	  biogas	  netto.	  	  	  
	  
Växthusgasutsläppen	  påverkas	  mycket	  av	  de	  biogena	  lustgasemissionerna	  samt	  av	  hur	  
stor	  inbindningen	  av	  markkol	  blir	  om	  spannmål	  används	  som	  
markanvändningsreferens.	  Dessa	  två	  effekter	  har	  här	  minskats	  och	  ökats	  med	  50	  
procent	  för	  att	  se	  påverkan	  på	  slutresultatet.	  En	  förändring	  av	  lustgasemissionerna	  
resulterar	  i	  totala	  utsläpp	  av	  28,8	  respektive	  36,1	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto.	  Eftersom	  
spannmål	  som	  markreferens	  sänker	  utsläppen	  leder	  en	  minskning	  av	  dess	  påverkan	  till	  
utsläpp	  av	  24,6	  och	  en	  ökning	  till	  8,9	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto.	  De	  biogena	  
lustgasemissionerna	  har	  alltså	  betydelse	  för	  slutresultatet	  medan	  mängden	  på	  markkol	  
som	  binds	  en	  har	  stor	  betydelse.	  
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6.4 Diskussion	  av	  livscykelstudie	  

De	  avgränsningar	  och	  antaganden	  samt	  de	  data	  som	  har	  använts	  i	  studien	  har	  redovisats	  
utförligt	  i	  denna	  rapport	  för	  att	  resultaten	  ska	  kunna	  användas	  av	  läsaren	  vid	  jämförelse	  
med	  andra	  studier.	  Vid	  en	  sådan	  jämförelse	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  all	  
bakgrundsinformation	  och	  inte	  bara	  jämföra	  slutresultatet	  rakt	  av.	  
	  
Vilken	  markanvändningsreferens	  som	  är	  mest	  rimlig	  att	  använda	  och	  bäst	  speglar	  
verkligheten	  är	  omöjligt	  att	  avgöra	  då	  det	  varierar	  från	  fall	  till	  fall	  och	  förändras	  med	  
tiden.	  Markanvändningen	  kommer	  att	  bero	  på	  vad	  lantbrukaren	  ser	  mest	  lönsamhet	  i,	  
vilket	  till	  stor	  del	  styrs	  av	  aktuella	  jordbrukstöd	  och	  uppdateras	  kontinuerligt	  när	  
jordbrukspolitiken	  revideras.	  	  
	  
Resultaten	  där	  hänsyn	  tas	  till	  systemutvidgning	  är	  de	  mest	  rimliga	  eftersom	  rötresten	  
som	  producerats	  vid	  anläggningen	  med	  största	  sannolikhet	  kommer	  att	  ersätta	  
mineralgödsel.	  Detta	  påstående	  styrks	  av	  Börjesson	  et	  al	  (2010)	  där	  författarna	  menar	  
att	  systemutvidgning	  bäst	  speglar	  aktuell	  miljöprestanda.	  	  	  
	  
Växthusgasutsläppen	  och	  energiförbrukningen	  från	  biogasproduktion	  från	  vall,	  som	  
alltså	  varierar	  mellan	  3,2	  och	  32,5	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto	  respektive	  0,277	  och	  0,376	  
MJ/MJ	  biogas	  netto,	  kan	  jämföras	  med	  utsläppen	  för	  diesel	  och	  bensin	  som	  biogasen	  
antas	  ersätta.	  För	  att	  framställa	  och	  förbränna	  bensin	  och	  diesel	  är	  utsläppen	  83,8	  g	  CO2-‐
ekv/MJ	  bränsle	  (Börjesson	  et	  al,	  2010).	  Detta	  innebär	  att	  ersättning	  av	  bensin	  eller	  
diesel	  med	  biogas	  från	  vall	  sänker	  växthusgasutsläppen	  med	  mellan	  61	  och	  96	  procent	  
beroende	  på	  val	  av	  markanvändningsreferens	  och	  om	  systemutvidgning	  används	  eller	  
ej.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  klimatnyttan	  från	  etanol	  framställd	  från	  majs	  i	  USA,	  som	  
dominerar	  världsmarknaden	  för	  etanol	  tillsammans	  med	  etanol	  producerad	  från	  
sockerrör	  i	  Brasilien.	  I	  tidigare	  studier	  av	  klimatnyttan	  hos	  majsetanol	  överdrevs	  
lustgasutsläppen	  under	  odling	  vilket	  resulterade	  i	  högre	  växthusgasutsläpp	  än	  för	  diesel	  
och	  bensin.	  När	  detta	  korrigerats	  blev	  sänkningen	  av	  växthusgasutsläpp	  jämfört	  med	  
bensin	  och	  diesel	  20	  procent,	  grundat	  på	  systemutvidgning	  i	  form	  av	  att	  biprodukten	  
drank	  antas	  ersätta	  djurfoder.	  Den	  primära	  anledningen	  till	  att	  klimatnyttan	  från	  denna	  
majsetanol	  ändå	  är	  så	  låg	  är	  att	  fossila	  bränslen	  som	  kol	  och	  naturgas	  används	  vid	  
framställningen	  (Börjesson,	  2008).	  Energibehovet	  vid	  framställning	  av	  bensin	  och	  diesel	  
motsvarar	  ungefär	  tio	  procent	  av	  energiinnehållet	  (Börjesson,	  1996)	  vilket	  innebär	  
dessa	  bränslen	  är	  mer	  energieffektiva	  än	  biogas	  från	  vall,	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  
åtanke	  att	  de	  är	  fossila	  bränslen.	  Denna	  jämförelse	  visar	  att	  det	  är	  betydlig	  mer	  
miljövänligt	  att	  driva	  ett	  fordon	  med	  biogas	  från	  vall	  än	  med	  diesel,	  bensin	  eller	  
amerikansk	  majsetanol.	  
	  
Kvoten	  mellan	  den	  producerade	  biogasen	  och	  energiinsatsen	  på	  2,7	  till	  3,6,	  utan	  
respektive	  med	  systemutvidgning,	  som	  beräknats	  i	  studien	  kan	  jämföras	  med	  andra	  
studier.	  En	  studie	  som	  utförts	  av	  Börjesson	  et	  al	  (2010)	  som	  består	  av	  liknande	  
antaganden	  som	  de	  som	  gjorts	  i	  denna	  studie,	  kommer	  fram	  till	  en	  kvot	  på	  2,87	  med	  
systemutvidgning	  och	  2,63	  utan.	  En	  annan	  rapport	  där	  villkoren	  inte	  är	  specificerade	  
presenterar	  en	  kvot	  på	  4,0	  (Nordberg,	  2006).	  Skillnader	  i	  antaganden	  och	  ingående	  data	  
gör	  att	  en	  exakt	  jämförelse	  inte	  går	  att	  genomföra,	  jämförelsen	  visar	  dock	  att	  
storleksordningen	  är	  ungefär	  densamma.	  	  
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Växthusgasutsläppen	  som	  presenteras	  i	  Figur	  17	  är	  från	  vänster	  till	  höger	  32,5,	  16,7,	  
18,9	  respektive	  3,2	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto.	  Dessa	  kan	  jämföras	  med	  utsläppen	  i	  
Börjesson	  et	  al	  (2010)	  som	  är	  26,7	  med	  ogödslad	  gräsmark	  som	  markreferens,	  0,3	  med	  
spannmålsodling	  som	  markreferens,	  samt	  11,5	  respektive	  -‐14,9	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  
med	  samma	  markreferenser	  inklusive	  systemutvidgning.	  Utsläppen	  i	  studien	  gjord	  av	  
Börjesson	  et	  al	  är	  generellt	  lägre	  och	  betydelsen	  av	  valet	  av	  markreferens	  är	  större	  än	  i	  
denna	  studie.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  man	  i	  den	  studien	  har	  använt	  en	  kvävegiva	  på	  70	  kg	  
N/ha,	  år	  istället	  för	  182	  kg	  N/ha,	  år	  som	  har	  använts	  i	  den	  här	  studien.	  Dessutom	  beror	  
de	  biogena	  lustgasemissionerna	  i	  den	  studien	  på	  gödselgivan,	  medan	  de	  i	  den	  här	  
studien	  antas	  vara	  konstanta	  oavsett	  gödselgiva.	  
	  
En	  källa	  till	  osäkerhet	  i	  livscykelstudien	  är	  att	  beräkningarna	  innehåller	  en	  mängd	  olika	  
parametrar,	  och	  risken	  finns	  att	  det	  döljer	  sig	  småfel	  i	  beräkningarna.	  De	  data	  som	  har	  
använts	  vid	  beräkningarna	  har	  dessutom	  tagits	  från	  en	  rad	  olika	  källor.	  Dessa	  båda	  
faktum	  ökar	  osäkerheten	  i	  slutresultatet.	  En	  ambition	  har	  dock	  funnits	  att	  bedöma	  
rimligheten	  i	  de	  olika	  delberäkningarna	  kontinuerligt,	  för	  att	  undvika	  misstag	  i	  
beräkningarna.	  	  
	  
I	  livscykelstudien	  har	  antagits	  att	  enbart	  valet	  av	  markanvändningsreferens	  har	  
påverkan	  på	  inbindningen	  av	  markkol	  vilket	  kan	  vara	  ytterligare	  en	  felkälla.	  I	  
verkligheten	  blir	  inbindningen	  av	  markkol	  högre	  om	  rötrest	  används	  som	  gödsel	  än	  om	  
mineralgödsel	  används	  på	  grund	  av	  att	  rötrest	  innehåller	  kol	  till	  skillnad	  från	  
mineralgödsel.	  
	  
En	  annan	  felkälla	  är	  att	  väldigt	  förenklade	  och	  generaliserande	  beräkningar	  har	  utförts	  
på	  el-‐	  och	  värmebehovet	  vid	  själva	  anläggningen,	  vilket	  har	  lett	  till	  att	  det	  metanläckage	  
som	  uppkommer	  vid	  uppgraderingen,	  som	  vid	  Söderåsens	  biogasanläggning	  är	  1,4	  
procent	  (Lantz	  et	  al,	  2009),	  har	  försummats.	  Detta	  metanläckage	  skulle	  ha	  lett	  till	  en	  
ökning	  av	  växthusgasutsläppen	  om	  det	  hade	  varit	  med	  i	  beräkningarna.	  
	  
Ensileringen	  som	  är	  med	  i	  beräkningarna	  antas	  ske	  utan	  förluster,	  i	  verkligheten	  skulle	  
inte	  vall	  kunna	  ensileras	  helt	  utan	  förluster	  och	  detta	  skulle	  försämra	  vallens	  klimat-‐	  och	  
energiprestanda	  något.	  	  
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7 Slutsatser	  

Som	  slutsats	  från	  denna	  studie	  ges	  svar	  på	  de	  frågeställningar	  som	  har	  använts.	  Den	  
första	  frågan	  som	  ställdes	  var:	  hur	  mycket	  metan	  går	  att	  framställa	  genom	  mikrobiell	  
nedbrytning	  av	  vall	  som	  är	  odlad	  och	  skördad	  under	  olika	  förutsättningar	  på	  åkermark	  i	  
Skåne?	  Svaret	  på	  denna	  fråga	  visade	  sig	  vara	  i	  genomsnitt	  50	  Nm3	  CH4/ton	  våtvikt	  vall	  
eller	  270	  Nm3	  CH4/ton	  TS.	  Det	  visade	  sig	  att	  skillnaden	  i	  metanutbyte	  mellan	  Vall	  I	  som	  
legat	  ett	  år	  och	  Vall	  II	  som	  legat	  två	  år	  inte	  var	  signifikant.	  Inte	  heller	  skillnaden	  mellan	  
den	  vall	  som	  gödslats	  med	  biogödsel	  respektive	  mineralgödsel	  var	  signifikant.	  Det	  var	  
dock	  en	  signifikant	  skillnad	  mellan	  den	  första	  skörden	  (juni)	  som	  hade	  ett	  metanutbyte	  
på	  295	  och	  den	  andra	  skörden	  (augusti)	  som	  hade	  ett	  metanutbyte	  på	  246	  Nm3	  CH4/ton	  
TS.	  
	  
Den	  andra	  frågeställningen	  var:	  hur	  ser	  energibalansen	  och	  miljöpåverkan	  ut	  för	  hela	  
livscykeln,	  från	  odling	  till	  användning	  i	  fordon,	  vid	  biogasframställning	  från	  vall	  odlad	  i	  
Skåne?	  Svaret	  på	  denna	  fråga	  är	  invecklat	  och	  beror	  på	  vad	  åkermarken	  har	  använts	  till	  
tidigare	  samt	  om	  den	  producerade	  rötresten	  ersätter	  mineralgödsel	  eller	  inte.	  
Energiinsatsen	  är	  38	  procent	  av	  energiinnehållet	  i	  den	  producerade	  biogasen	  om	  hänsyn	  
inte	  tas	  till	  systemutvidgning.	  Om	  systemutvidgning	  används,	  det	  vill	  säga	  om	  den	  
producerade	  rötresten	  antas	  ersätta	  mineralgödsel,	  sjunker	  energiinsatsen	  till	  28	  
procent.	  Energiinsatsen	  är	  oberoende	  av	  valet	  av	  markanvändningsreferens.	  
Växthusgasutsläppen	  är	  32	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  netto	  om	  vall	  används	  som	  
markanvändningsreferens.	  Om	  åkermarken	  tidigare	  har	  använts	  för	  spannmålsodling	  
leder	  markkolsinbindning	  till	  en	  sänkning	  av	  utsläppen	  till	  17	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  
netto.	  Om	  systemutvidgning	  används	  sänks	  utsläppen	  till	  19	  och	  3	  g	  CO2-‐ekv/MJ	  biogas	  
netto	  för	  vall	  respektive	  spannmål	  som	  markanvändningsreferens.	  Utöver	  dessa	  resultat	  
konstaterades	  att	  storleken	  på	  energiinsatsen	  påverkas	  mycket	  av	  hur	  kvävegödseln	  
tillverkas,	  storleken	  på	  kvävegödselgivan	  samt	  energiförbrukningen	  i	  
biogasanläggningen	  i	  form	  av	  el	  och	  värme.	  Storleken	  på	  växthusgasutsläppen	  beror	  till	  
störst	  del	  på	  kvävegödselgivan	  och	  hur	  denna	  har	  tillverkats,	  hur	  stora	  de	  biogena	  
lustgasemissionerna	  är,	  samt	  hur	  mycket	  kol	  som	  antas	  bindas	  in	  i	  marken	  då	  spannmål	  
används	  som	  markanvändningsreferens.	  	  
	  
De	  resultat	  som	  bäst	  återspeglar	  verkligheten	  och	  därmed	  är	  mest	  rimliga	  är	  de	  som	  
grundar	  sig	  på	  systemutvidgning.	  Huruvida	  vall	  eller	  spannmål	  är	  mest	  rimlig	  som	  
markanvändningsreferens	  är	  dock	  omöjligt	  att	  avgöra	  då	  det	  varierar	  från	  fall	  till	  fall.	  
	  
Efter	  beaktande	  av	  alla	  resultat	  kan	  konstateras	  att	  biogas	  producerad	  från	  vall,	  under	  
de	  förutsättningar	  som	  anges	  i	  studien,	  är	  ett	  hållbart	  och	  energieffektivt	  biodrivmedel.	  
Detta	  konstaterande	  styrks	  av	  en	  kombination	  av:	  vallens	  välgörande	  egenskaper	  för	  
åkermarken	  och	  kvävefixerande	  förmåga;	  metanutbytet	  på	  50	  Nm3	  CH4/ton	  våtvikt;	  
kvoten	  på	  3,6	  mellan	  energiproduktion	  och	  energiinsats	  om	  den	  producerade	  rötresten	  
ersätter	  mineralgödsel;	  samt	  minskningen	  av	  växthusgasutsläpp	  då	  biogasen	  ersätter	  
diesel	  eller	  bensin	  på	  77	  eller	  96	  procent,	  om	  systemutvidgning	  används	  och	  vall	  
respektive	  spannmål	  används	  som	  markanvändningsreferens.	  En	  ökning	  av	  arealen	  för	  
odling	  av	  vall,	  som	  kan	  användas	  vid	  samrötning	  med	  andra	  substrat	  för	  
biogasproduktion,	  rekommenderas.	  Det	  är	  upp	  till	  beslutsfattarna	  att	  se	  till	  att	  detta	  blir	  
ett	  attraktivt	  alternativ	  för	  lantbrukare	  och	  biogasproducenter.	  	  	  	  	  
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9 Appendix	  

Tabell	  A1	  –	  Temperatur	  i	  gaspåsarna	  och	  flaskorna	  samt	  	  
atmosfärstrycket	  under	  experimentets	  30	  dagar.	  	  
Tid (dagar) T gaspåse (K) T flaska (K) Atmosfärstryck (Pa) 

1 296.4 305.3 102100 
2 295.8 303.6 102000 
3 295.8 303.1 101800 
4 296.3 303.2 101300 
5 295.9 302.8 101300 
6 296.1 302.0 101600 
8 295.5 303.4 102900 

10 295.8 304.5 102100 
12 295.3 303.1 101900 
14 296.0 303.3 100900 
16 295.9 304.0 101900 
19 295.8 303.3 100000 
22 296.1 303.8 100600 
25 295.0 301.8 101200 
28 296.0 303.1 101100 
30 295.7 304.1 100300 

	  
Tabell	  A2	  –	  pH	  för	  de	  olika	  proverna	  	  
inklusive	  ympen	  och	  kontrollen	  

Namn 
pH efter försök (mätt  

i en flaska i varje 
trippelprov) 

B0 I  1 8.01 
B0 I  2 7.96 
B0 II 1 7.99 
B0 II 2 8.00 
D1 I  1 7.98 
D1 I  2 7.96 
D1 II 1 7.99 
D1 II 2 7.98 

INO 8.04 
TEST 8.03 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


