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1 Sammanfattning 
 
Hushållningssällskapet och Tyréns har tillsammans gjort en studie över potentialen för biogas 
på Öland, och tittat på tänkbara projekt som verkar mest troliga att de går att genomföra. 
 
En stor fråga har varit hur gasen skall användas. Under hösten har det blivit allt klarare att det är 
fordonsgas som är det mest intressanta alternativet. Dels har politikerna i Kalmar län genom 
Regionförbundets handlingsplan för länet mycket tydligt sagt att det är fordonsgas som skall 
prioriteras, och dels har det under slutet av 2009 uppstått en akut brist på biogas i 
Stockholmsområdet. Vi har också fått klara signaler att gasaktörer i Stockholm är beredda att 
köra långt för att få tag i gas, bara man får långa kontrakt. Därför har vi kommit fram till att 
även Öland bör satsa på att framställa fordonsgas av den biogas som kan komma att produceras. 
 
En inventering har gjorts av större djurhållande lantbruksföretag på Öland. Från detta har vi 
kommit fram till att det i första hand är två områden runt Borgholm-Köpingsvik, ett norrut och 
ett i en båge söderut, som bör knytas ihop med ett gasledningsnät. Gasledningen bör sträcka sig 
ner till Färjestaden, för att möjliggöra en placering av ett tankställe nära den punkt där alla som 
kör till eller från Öland passerar. De gårdar som på sätt knyts ihop av dessa två gasnät har 
tillsammans en potential på 31 GWh. 
 
Längre norrut på Öland kan det byggas mer ledning efter hand, eller så kan det inom en relativt 
snar framtid finnas möjlighet för en småskalig uppgraderingsteknik som gör att uppgraderad 
biogas kan produceras ute på gårdar. 
 
På sydöstra Öland kan det också bli aktuellt med gasledning så småningom, troligen i samband 
med va-nedläggning. 
 
En stor potential för biogas finns vid Guldfågelns anläggning i Mörbylånga. Gulfågeln själva 
har gjort klart att detta inte tillhör deras kärnverksamhet, men att om någon annan aktör vill 
bygga en biogasanläggning kan de mycket väl tänka sig att vara råvaruleverentör. Totalpotential 
är beräknad till 30 GWh/år. 
 
Vi föreslår en grödbaserad anläggning i Kastlösa-området. Liknande anläggningar har redan 
byggts eller håller på att byggas på andra håll i landet. Den grödbaserade anläggningen föreslås 
få en växtföljd bestående av sockerbetor, majs och vall. Totalpotentialen för den grödbaserade 
anläggningen beräknas till drygt 40 GWh. 
 
Vi föreslår två uppgraderingsanläggningar, en i Borgholm och en i Mörbylånga, och i första 
hand 3 tankställen för biogas på Öland: Färjestaden, Borgholm och Mörbylånga. 
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2 Inledning 
 
2008 genomförde Stefan Halldorf på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län en idéstudie om 
möjligheterna med biogas i länet, i fortsättningen kallad Rapport 2008. I denna rapport pekades 
på den stora potential för biogas som finns på Öland, framför allt från den stora djurhållning 
som finns på ön. Både Mörbylånga kommun och Borgholms kommun har tidigare gjort egna 
mindre utredningar om biogas, och fann under våren 2009 varandra på så sätt att man gjorde en 
upphandling om en gemensam, fördjupad utredning kring biogas för hela Öland. Uppdraget 
gick till Hushållningssällskapet och Tyréns, som lämnat in gemensamt anbud. Utförare har varit 
Stefan Halldorf på Hushållningssällskapet och Anders Fermheden och Hans Carlsson från 
Tyréns. 
 
Vi har valt att se Öland som en helhet, men förutsättningarna för biogas varierar över ön. Det 
finns ett riktigt stort livsmedelsföretag på ön, Guldfågeln i Mörbylånga, som har mycket stor 
potential för biogas. Hela projektgruppen gjorde ett studiebesök där i okt -09. Stor vikt har lagts 
vid att identifiera lantbruk med stor potential, och två träffar har genomförts i nov -09 med 
lantbrukare på södra och norra Öland.  
 
Ölandskommunerna, som är beställare av detta uppdrag, vill se denna rapport som en 
handlingsplan för de närmaste 10 åren. Vår förhoppning är att de uppgifter vi fått fram, och de 
förslag vi ger, kommer att leda till en mycket positiv utveckling för biogas på Öland under 
denna tidsrymd. 
 
 

3 Potentiell mängd biogas per år 

3.1 Biogasprocessen  
Biogas bildas genom bakteriell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. De råvaror 
som används vid biogasproduktion är olika typer av organiska material, vilka kan vara 
sammansatta av fett, proteiner, kolhydrater, fiber mm. 
 
Huvudbeståndsdelarna i biogas är metan (CH4) och koldioxid (CO2). Den energibärande 
komponenten i biogasen är metangasen. Sammansättningen på biogasen varierar beroende på 
vilket substrat som används. Exempelvis medför ett fett- och proteinhaltigt material högre 
metanhalter medan kolhydratrika material ger lägre metanhalt. 
 
Fett är attraktivt att tillsätta i en biogasprocess tack vara att det ger så högt metanutbyte. Fetter 
kan dock även ge problem i processen. Fett har den påtagliga effekten att det kan stelna och 
fastna i mottagningstankar, omrörare rör mm. De kan även ha en mer svårbedömd påverkan på 
processens mikroorganismer. De långa fettsyror som frigörs som ett led i nedbrytningsprocessen 
kan sätta sig på mikroorganismens yta och rent fysiskt förhindra transporten av ämnen till och 
från cellen. Dessa långa fettsyror bryts ned mycket långsamt, och är tillförseln av fett för snabb 
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kommer de att ansamlas i processen. Detta kan leda till att processen får en rest av onedbrutet 
fett i utflödet, men även till att processens mikrobiologi hämmas så svårt att den biologiska 
nedbrytningen avstannar. 
 
Har råvaran ett högt innehåll av små, lättnedbrytbara molekyler som till exempel stärkelse eller 
socker kan de snabbt brytas ned i den hydrolys och syrabildning som är de första två stegen i 
den biologiska processen. Risken här är att nästa steg, de långsamma metanbildarna, inte hinner 
med, och fermentationsprodukter, fettsyror, kan ansamlas i processen. Mikrobiologin i en 
biogasprocess fungerar bäst vid pH 7. En ansamling av fettsyror kan ge ett pH-fall, som särskilt 
påverkar de känsliga metanbildarna och gör att de arbetar långsammare, s.k. ”surjäsning”. 
 
På samma sätt som kol i en biogasprocess omvandlas till metan omvandlas organiskt bundet 
kväve till ammonium, NH4

+. Det är gynnsamt på så sätt att en rötrest med hög halt av 
ammoniumkväve är attraktiv som biogödsel, men den icke joniserade formen av ammonium, 
ammoniak (NH3), är giftig, speciellt för metanbildarna. För ett kväverikt material, t ex gödsel 
eller slaktrester, kan alltså halten av ammoniak bli för hög, vilket gör att metanbildningen går 
långsammare. Detta leder till att syrabildande produkter som t ex ättiksyra ansamlas i processen. 
En viss halt av ättiksyra kan tolereras eftersom den pH-sänkande effekten av syran uteblir 
eftersom ammoniak buffrar och processen bibehåller ett pH över 7. Ammoniakhämning är svårt 
att komma åt, men en välbalanserad blandning av ingående råvaror är ett sätt att hålla 
kvävehalten inom rimliga gränser. 
 
För en råvara med stora partiklar och mycket fibrer kommer en del partiklar att komma igenom 
processen onedbrutna om inmatningstakten är för hög, dvs. uppehållstiden är för kort. Detta för 
att den inledande hydrolysen, spjälkningen av stora molekyler som t ex cellulosa till mindre 
enheter, i detta fall är hastighetsbegränsande. Detta stör inte processen som sådan, men kommer 
att ge låga metanutbyten och större rester av onedbrutet material i utflödet. Lösningen är att ge 
råvaran en mycket lång uppehållstid i processen, vilket kan vara svårt att motivera ekonomiskt. 
Det enklaste sättet att få en snabbare nedbrytning är att finfördela råvaran innan den matas in. Ju 
mindre storlek på råvaran ju snabbare är hydrolysen. Finfördelning kan även vara en lösning för 
att undvika en del tekniska problem, som t ex skiktbildning i processen, igensättning etc. 
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3.2 Olika substrat och biogasutbyten 
 
I tabellen nedan ges några data för några olika råvaror. 
 
Tabell 1. Biogasutbyte från olika råvaror. Källa: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik  

 
1)  Skördemängderna gäller odling i Mörbylångadalen 
2) Osäker siffra – ingen storskalig odling av jordärtskocka förekommer i Sverige 
3)  Arealbehoven för nötflytgödsel och svinflytgödsel är inte jämförbara med siffrorna för skörd av 

olika grödor, men visar hur stor areal som behövs för att sprida gödselmängden motsvarande 1 
GWh vid maximal tillåten djurtäthet, 22 kg P/ha. Ju högre ts-halt gödseln har, desto högre blir 
fosforinnehållet, och därmed ökar behovet av spridningsareal. Spridningsareal beräknad på samma 
sätt behövs också för biogödsel baserad på andra substrat. Fett borde dock inte innehålla någon 
fosfor, och därför inte ge upphov till något extra behov av spridningsareal. 

 
 
 
 
 
En mycket stor del av den totala råvarupotentialen för biogasproduktion finns inom lantbruket. 
Råvarupotentialen av gödsel i Sverige uppgår till 4 – 6 TWh. Inom lantbruket finns dessutom 
restprodukter från växtodling samt en stor potential i form av energigrödor (ca 7 TWh) som 
skulle kunna utnyttjas för biogasproduktion. I enbart restprodukter från lantbruket (gödsel och 
växtrester) har potentialen beräknats till cirka 8 – 10 TWh. 
 
Vid avloppsreningsverken i Sverige har biogas producerats sedan länge. Under 2006 stod 
reningsverken för ca 50 % av biogasproduktionen i Sverige. Reningsverken producerade detta 
år ca 100 miljoner Nm3 biogas, motsvarande ca 600 GWh. 
 
Denna studie behandlar i fortsättningen gödsel, grödor, slam från avloppsreningsverk, lite andra 
substrat och slaktavfall. 
 

Substrat 
TS-halt  

(% av våtvikt) 

Biogasproduktion  

(m3 metan/ ton våtvikt) 

Råvarubehov  

(ton/GWh) 

Skörd1 

(ton/ha och år) 

Arealbehov 

(Ha/GWh) 

Jordärtskocka  22  48  1500 602 25 

Majs  30  95  1070 42 26 

Potatis   25  100  1020 40 26 

Sockerbeta  24  94  1090 50 22 

Vall  35  95  1100 26 42 

Vetekärna  86  370  300 8 38 

Nötflytgödsel  9  14  7280  1983 

Svinflytgödsel  8  18  5600  3823 

Matavfall från hushåll 35  130  800   

Flottyrfett 90  700  150   

Animaliska slaktrester 30  90  550   
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3.3 Gödsel 
 
Biogaspotentialen från gödsel på Öland har tidigare visats vara mycket stor. Enligt utredningen 
från 2008 ”Möjligheter för biogas i Kalmar län – en idéstudie” var den totala potentialen i GWh 
på hela Öland enligt nedanstående tabell. Kartorna över potentialen kommun för kommun och 
beräknad per församling återfinns i bild 1 och 2 nedan. 
 
Tabell 2. Biogaspotential på Öland enligt rapport 2008. Enhet GWh. 
 1 

Avloppsslam 
2 

Hushållsavfall 
3 

Gödsel 
totalt 

4 
Gödsel, 

stora 
gårdar 

5 
Vall på 
10 % av 
arealen 

Summa 
1+2+4+5

Borgholm 2,1 1,6 68,3 48 49 100,7 
Mörbylånga 1,2 1,2 53,7 32 44,6 79 
Summa 3,3 3,8 122 80 93,6 179,7 
 

Bild 1 och 2. Biogaspotential från gödsel i Borgholms och Mörbylånga kommun. Rapport 2008. 
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Till denna studie har en fördjupad inventering gjorts av större djurgårdar på Öland. Med hjälp 
av olika tillgängliga register och kännedom om branschen har de 54 största gårdarna när det 
gäller gödselmängder identifierats. Jordbruket på Öland liksom i övriga landet genomgår hela 
tiden en strukturrationalisering mot större och större enheter. Samtidigt slutar många mindre 
företag. Därför är denna inventering något av en ögonblicksbild, och kommer om några år att 
vara annorlunda. Totalpotentialen från dessa 54 gårdar är enligt denna mer detaljerade studie ca 
60 GWh, alltså ganska precis hälften av den totala potentialen enligt studien från 2008. 
Potentialen från stora gårdar i studien från 2008 visar sig därför vara något överskattad, vilket 
till största delen beror på att genomsnittsstorleken på dessa stora gårdar överskattades. 
 
Karta över de 54 gårdarna återfinns som bilaga 1. 
 
Det är naturligt att tänka sig att på de största gårdarna, där koncentrationen av gödsel är som 
störst, är det lättast att komma igång med biogasproduktion. Det finns dock alltid möjligheter 
för mindre gårdar att gå samman om en gemensam anläggning, varför en sådan anläggning inte 
behöver hamna på någon av de stora gårdarna utpekade i denna studie. Väljer man att bygga ett 
gasledningsnät, får det naturligtvis konsekvenser för var man kommer att placera framtida 
biogasanläggningar. 
 
Flera faktorer påverkar om man skall bygga större, gemensamma anläggningar baserade på 
gödsel, eller om de skall hållas så gårdsvisa som möjligt, och i stället knytas samman med ett 
gasledningsnät. Detta måste utredas för varje lokal för sig. På olika håll i landet väljer man här 
olika väg, och det är inte självklart vad som är det bästa. 
 
Faktorer som talar för gemensamma anläggningar är: 

• Stordriftsfördelar, billigare investering per m3 rötkammare 
• Enklare att sköta drift för någon eller några anställda och kunniga personer, än om varje 

lantbrukare skall göra det själv 
• Enklare att bygga en uppgraderingsanläggning bredvid en större produktionsanläggning 
• Enklare att bygga någon form av gödselseparering, om mycket gödsel finns på ett ställe 
• Det kan vara dyrt, omständligt och ibland omöjligt att bygga gasledningsnät 

 
Faktorer som talar för gårdsvisa anläggningar är i stället: 

• Trots stordriftsfördelen kan större anläggningar bli dyrare per m3, p.g.a. större krav på 
mottagningshallar, frånluftsrening, hygieniseringsanläggningar mm 

• Gödseltransporter till och från stora anläggningar blir för dyra 
• Att flytta gas i ledning är mycket energieffektivt 
• En gemensam uppgraderingsanläggning kopplad till ett gasnät behöver inte vara svårare 

än en som står bredvid en stor anläggning 
• Ägandet och ansvaret blir tydligare när var och en har sin egen anläggning 
• Även gårdsvisa anläggningar borde kunna dela på driftsansvariga personer 
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Både studien från 2008 och denna studie pekar ut området runt Alböke som högintressant för en 
biogasproduktion. Eftersom vi också träffat lantbrukare i området vet vi att intresse finns, men 
många frågetecken återstår bl. a. med utgångspunkt från ovanstående faktorer. Norr om Kalmar 
pågår ett projekt där man försöker komma fram till lösning på ovanstående frågeställningar. Där 
är ett 20-tal lantbrukare inblandade, och allt pekar mot att det kommer att bli en kombination av 
ovanstående modeller, dvs. några lite större samarbetsanläggningar som binds samman av ett 
gasnät. En viktig aspekt är närheten till spridningsareal av biogödseln. Det är alltså upplagt för 
ett liknande, fördjupat projekt i synnerhet i Alböke-området. Gårdar på andra delar av Öland 
kan naturligtvis också komma in i ett sådant fördjupat projekt, men det är lättare att börja där 
koncentrationen är som störst.  
 
Just koncentrationen av djur och gödsel innebär också en stor miljöbelastning. En utbyggd 
biogasproduktion i detta område, där gödseln efter rötning får ett högre kvävevärde och kan 
komma att hanteras mer omsorgsfullt än idag, skulle få stor betydelse för den omgivande 
miljön. Data i tabell 1 visar hur stor spridningsareal som egentligen krävs för gödsel från 
nötkreatur resp. svin. Fosfor är inget som försvinner i biogasprocessen, utan finns kvar i lika 
hög grad efter rötningen. Rötning av andra substrat än gödsel kommer också att konkurrera om 
spridningsareal, något som är en bristvara i djurtäta områden. Därför blir det också väldigt 
tydligt varför det är mycket intressant att titta på gödselseparering i samband med 
biogasproduktion. En utbyggd gödselseparering skulle dramatiskt minska behovet av 
transporter, och ha mycket stora miljöfördelar.  
 
Det finns några företag och anläggningar på Öland som hanterar fjäderfägödsel, både värphöns- 
och slaktkycklinggödsel. Denna gödsel har stor biogaspotential, men är också mycket kväverik. 
Därför kan sådan gödsel ge upphov till ammoniakhämning, som beskrivits i avsnittet 
Biogasprocessen. Sådan gödsel måste därför spädas ut med annat material med lägre 
kväveinnehåll. En vanlig tumregel som nämns är att fjäderfägödsel får utgöra max 25 % av 
ingående substrat. Just för att få med denna gödsel i en biogasproduktion är det därför alltså 
uppenbart att någon form av samrötning eller samarbetsanläggningar måste till. Det borde dock 
inte vara något stort problem, eftersom det finns mycket nötflytgödsel att blanda med. En 
annans aspekt är dock att fjäderfägödseln är ett eftertraktat gödselmedel p.g.a. sin höga 
koncentration av kväve och fosfor. Därför kan det i synnerhet vid sådana anläggningar vara 
extra intressant att titta på möjligheterna med separering av biogödseln, så att man får tillbaka 
en högkoncentrerad, torr gödsel. Alternativet är en flytande biogödsel med ovanligt hög halt av 
kväve och fosfor, men den blir naturligtvis dyrare att transportera.  
 

3.4 Grödor 
 
Tabell 1 visar biogasutbytet från olika råvaror inklusive energigrödor. På andra håll i landet har 
det redan byggts, eller håller på att byggas, anläggningar som i stor utsträckning är baserade på 
energigrödor, och i Tyskland är det helt dominerande. Grödor ger helt naturligt mycket mer gas 
än gödsel, eftersom gödsel redan passerat djurmagen och det mest lättillgängliga är upptaget i 
djuret. För riktigt stora anläggningar är grödor det enda alternativet. En sådan anläggning 
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planeras i Jordberga i Skåne, och den är tänkt att producera minst 300 GWh. Den skall mycket 
baseras på sockerbetor, och det framgår av tabell 1 att det är den gröda som kräver minst areal i 
förhållande till gasutbyte. Fortfarande är dock inte alla frågor lösta kring skördeteknik, 
tvättning, lagring och förbehandling för att verkligen få ut det höga gasutbytet från sockerbetor. 
Detsamma kan sägas om t ex jordärtskocka. 
 
På Gotland planerades det länge för en anläggning baserad på sockerbetor och andra grödor. Det 
stupade delvis på svårigheten att transportera gas från Gotland. Från Öland är detta betydligt 
lättare. Gotlandsanläggningen var tänkt att ge 76 GWh från ca 2500 ha odling. Gasutbytet per 
hektar är naturligtvis helt beroende på vilken skörd man kan få, och skördenivån varierar stort 
på olika delar av Öland. En av de viktigaste begränsningarna är dock vatten. Med tillgång till 
bevattning går det att få betydligt högre och jämnare skördar. 
 
Även om sockerbetor är den intressantaste grödan ur biogassynpunkt, går den inte att odla i 
monokultur år efter år. Den måste ingå i en växtföljd. En tänkbar första anläggning på Öland 
baserad på grödor skulle kunna vara baserad på hälften så stor areal som anläggningen på 
Gotland. Eftersom Öland har drygt 40 000 ha åkermark, skulle en anläggning baserad på 1200 
ha ta ca 3 % av åkermarken i anspråk. Skulle det odlas på mark specifikt avsatt för 
energiproduktionen, och utgöra en egen växtföljd, skulle det med hjälp av data från tabell 1 
kunna se ut på följande sätt. 
 
Tabell 3. Biogasutbyte från tänkbar energiväxtföljd på Öland. 
Gröda Ha Skörd ton 

våtvikt/ha 
Skörd totalt, 

Ton 
Biogas totalt, 

GWh 
Sockerbetor 300 50 15000 13,8 
Majs 300 42 12600 12,0 
Vall 600 26 15600 14,5 
Summa 1200  44700 40,3 
 
Södra Öland, i synnerhet Kastlösa-området, vore den lämpligaste placeringen av en sådan 
anläggning. Om t ex vallen intensivodlas med mycket bevattning kan samma skörd gå att få ut 
från betydligt mindre areal, kanske ¾ av ovanstående. Alternativt går en betydligt högre skörd, 
och därmed högre gasproduktion, att få från samma areal. En grödbaserad anläggning i 
Kastlösa-området hamnar nära en tänkt anläggning för att röta avfall från Guldfågelns 
anläggning i Mörbylånga, se nedan i avsnitt 3.6. I andra delar av landet har man valt att hålla 
grödbaserade anläggningar åtskilda från anläggningar som rötar slaktavfall, i första hand för att 
det inte är några problem att få biogödseln KRAV-godkänd. För Ölands del bedöms detta inte 
vara någon absolut förutsättning, varför man mycket väl kan tänka sig en stor, gemensam 
anläggning för både grödor och slaktavfall – och förmodligen också gödsel. Men detta bör 
belysas närmare i en fördjupad studie. 
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3.5 Restprodukter från jordbruk, vägrenar och naturvård 
 
Halm har i en studie för hela Sverige pekats ut som en stor potential för biogas. I ett djurtätt 
område som Öland torde dock den allra mesta halmen gå åt till strömedel till djur. Genom att 
röta gödsel, framför allt djupströbädd, så kommer halmen till nytta två gånger. Halm är dock 
svårrötat och kräver lång uppehållstid i en rötkammare, så all potential från halm går inte att få 
ut.  
 
Den enda gröda på Öland där det naturligt blir stora mängder av skörderester är lök. Detta avfall 
är idag ett problem hanteringsmässigt, och att röta det i en eller flera biogasanläggningar skulle 
vara gynnsamt. Lökodlingen har dock minskat under senare år, och omfattar idag ca 150 ha. 
Drygt 8 ton lökavfall per ha uppskattas det bli, vilket skulle ge ca 1250 ton lökavfall om året. 
Den största mängden uppkommer vid Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukters anläggning i 
Färjestaden, men även i Kastlösa finns lökhantering. Avfallet har en ts-halt på 11-12% ts, varför 
det borde kunna ge en del gas. Det är dock dåligt med provrötningar gjorda på detta substrat. En 
försiktig uppskattning kan vara att det ger 250 Nm3 metan per ton ts. Då blir potentialen från 
lökavfallet 0,37 GWh.  Det händer också att hela partier av lök kasseras, och då handlar det om 
betydligt större mängder. Vid sådana tillfällen skulle det vara mycket tacksamt om det fanns 
biogasanläggningar på rimliga avstånd som kunde ta emot sådan kasserad lök. Troligtvis finns 
det dock begränsningar i hur stor andel lök kan utgöra av den totala ”foderstaten” till en 
biogasanläggning.  
 
Vägverket slår en hel del vägrenar på Öland. Tidigare har det beräknats att bara i Mörbylånga 
kommun utgör gräsklippet på vägrenar mellan 250 och 500 ton. Vägverket påtalar att viljan att 
slå mer vägren, och samla ihop gräsklippet, ökar om det finns biogasanläggningar som kan ta 
emot detta klipp. Frågan är om det går att få tillräckligt rent från oönskade föremål, så att det 
verkligen fungerar i en biogasanläggning.  
 
Flera våtmarker på Öland som Djurstad träsk, Petgärde träsk och Hörninge mosse är sådana som 
kräver skötsel. Kunde dessa våtmarker slås, blir det ansenliga mängder material. Så länge inte 
materialet är vedartat kan det ha ganska god biogaspotential. I Örebro har man provrötat 
våtmarksgräs, och kommit fram till en potential motsvarande 2/3 av odlad vall. Problemet är att 
komma ut och skörda i de ovannämnda våtmarkerna, och att sedan kunna få materialet så 
finfördelat som behövs för att det ska fungera bra att röta det. Klarar man att lösa detta, kan 
biogasanläggningarna verkligen göra naturvårdsnytta också.  
 

3.6 Marina substrat 
 
I rapporten från 2008 pekades på möjligheten med marina substrat, och naturligtvis är det en 
viktig möjlighet för Öland. I synnerhet där alger är ett reellt problem, som t ex påverkar 
turistnäringen, bör insatser göras för att om möjligt röta dessa alger. Ett stort problem har varit 
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att alger innehåller mycket tungmetaller, varför det inte har varit intressant att kompostera 
dessa. I samband med rötning finns dock teknik för att rena bort tungmetallerna. Rötning av 
alger kan därför bli mycket intressant i anläggningar som utrustas med sådan reningsteknik. 
Troligtvis behöver inte speciella anläggningar byggas för bara detta ändamål, utan det går att 
samlokalisera till anläggningar som ändå rötar t ex gödsel. 
 
Regionförbundet i Kalmar län har initierat ett treårigt projekt kring marina substrat, och där 
ingår att belysa skördeteknik, hantering, lagring, biogaspotential och även sådana saker som 
tungmetallrening. Det är inte bara alger som kommer att studeras, utan även vass, musslor och 
kanske även fisk och fiskrester. Öland blir på ett naturligt sätt involverad i det projektet. 
 

3.7 Slaktavfall 
 
Strax utanför Mörbylånga ligger företaget Guldfågeln som förädlar kycklingar till olika 
matvaror. Flera olika fraktioner av slaktavfallet som uppstår under produktionen är lämpliga 
som substrat att göra biogas av, se tabell 4 nedan. Den totala biogaspotentialen i slaktavfallet 
har beräknats till ca 30 GWh vid dagens produktionsnivå. Dessutom finns planer på att utöka 
produktionen med ca 20 %. Att produktionen är ganska jämn över året gör det än intressantare 
att etablera biogasutvinning i anslutning till Guldfågeln. 
 
Tabell 4. Nuvarande potentiella metanmängder från olika avfallsfraktioner vid Guldfågeln. 
Råvara Mängd råvara per år Metanmängd, m3/år 
Blod 1 240 m3 40 000 
Biprodukter 750 m3 140 000 
Fettavskiljarslam 1 600 m3 40 000 
Slam 5 000 m3 340 000 
Fjäder 2 100 ton 160 000 
Minkfoder 12 000 ton 2 300 000 
Summa 3 020 000 
 
 
 

3.8 Reningsverksslam 
 
Rötkammaren vid Borgholms reningsverk har i dagsläget stor överkapacitet. Rötkammaren har 
en volym om 900 m3 och belastas med ca 1800 kgTS/d, d v s ca 2 kgTS/m3×d. 
 
Om slammen från reningsverken i Färjestaden och Mörbylånga skulle transporteras till 
Borgholm för rötning skulle TS-belastningen på rötkammaren ökas med ca 2,0 ton TS per dygn. 
Den totala belastningen skulle då bli ca 4,2 kgTS/m3×d. Den organiska belastningen skulle 
sannolikt bli ca 3 kgVS/m3×d, vilket är en helt rimlig belastning. 
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Den totala gasproduktionen skulle bli ca 400000 m3 gas per år, motsvarande ca 2,4 GWh/år, 
varav slammen från Färjestaden och Mörbylånga kan antas stå för ca 60 %, eller ca 1,4 GWh/år. 
 
Översiktliga beräkningar visar att det totalt sett borde kunna bli en vinstaffär att samröta 
reningsverksslammen i Borgholm, se bilaga 2. 
 
En intressant avyttringsmöjlighet för slammet kan vara till en biogödselanläggning vid 
Mönsterås bruk. Just nu undersöks möjligheten att där göra skogsgödsel baserat på bl a 
reningsverksslam. Ytterligare en möjlighet, åtminstone temporärt under några år, kan vara att 
bygga en vall som uppfyller kraven för markförlagda ledningar. I en sådan vall skulle 
gasledningen kunna läggas. Därmed skulle det uppstå en besparing i avyttringskostnad. 
 
 

3.9 Enskilda avlopp 
 
På Öland finns många enskilda avlopp, och mycket fritidshus. Undermåliga enskilda avlopp har 
pekats ut som en stor källa till framför allt fosforläckage till Östersjön. Hantering av latrin från 
fritidshus är ett tungt och otrevligt arbete, som borde gå att förenkla. Utbyggnad av 
avloppsledningsnät pågår, så att fler och fler blir anslutna till de kommunala reningsverken. I 
samband med utbyggnad av biogasanläggningar kan man dock tänka sig en alternativ strategi:  
 

- Inför urinsorterande toaletter och dass.  
- Inför ett fungerande system för hämtning av urin och fekalier var för sig, och se till att 

urinen lagras under minst 6 månader, Naturvårdsverkets rekommendationer. I synnerhet 
för fritidshus är det en mycket lämplig lagringstid, eftersom de stora mängderna 
uppkommer på sommaren, och kan spridas påföljande vår. Urin innehåller stora 
mängder kväve och fosfor, men väldigt lite torrsubstans, varför gaspotentialen är 
mycket begränsad. 

- Efter lagring kan urinen blandas ut i färdigrötad biogödsel för att spridas med denna. På 
så sätt återförs växtnäringen dit där den behövs. 

- Fekalierna körs till lantbruksbaserade biogasanläggningar med 
hygieniseringsutrustning, och blandas på så sätt upp med stora mängder gödsel från 
djur. Eventuella problem med läkemedelsrester och hormoner borde försvinna dels 
genom behandlingen och dels genom utspädningen i annan gödsel. 

- Kommunerna bör vara beredda på att delfinansiera åtminstone 
hygieniseringsutrustningen på dessa biogasanläggningar, alternativ betala en 
deponiavgift till mottagande lantbruksanläggningar. 

 
Skulle Öland våga satsa på en avloppsmodell enligt ovanstående, skulle man kunna bli ett 
föredöme för övriga landet, övriga Östersjöregionen – och även andra delar av världen. 
Växtnäringen som många sommarboende på Öland ger upphov till skulle bli en resurs istället 
för bara en belastning och ett miljöproblem. Många sommarboende skulle med stor sannolikhet 



 
 

 
13 (29) 

Stefan Halldorf 0734-30 50 06 
Hans Carlsson 040-698 17 46 
Anders Fermheden 031-60 63 09 

Rapport 

Förstudie Biogas på Öland 
2010-02-02 

 

 
 

 
 
 
 

vara beredd att stödja en sådan utveckling, eftersom de kanske redan skaffat gasbil. Under 2009 
gick försäljningen av gasbilar i Stockholmsområdet upp med 400 %. 
 

3.10 Organiskt hushållsavfall 
 
Enligt tabell 1 finns det organiskt hushållsavfall på Öland motsvarande 3,8 GWh. Naturligtvis 
bör detta avfall tas om hand, så att denna potential realiseras. Mörbylånga ingår redan i 
KalmarSundsRegionens Renhållare, KSRR, som avser att starta insamling av utsorterat 
organiskt hushållsavfall i oktober 2010, för att sedan göra biogas på detta avfall. 
 
För att kunna röta matavfall krävs dock dyrbar förbehandlings- och sorteringsutrustning. KSRR 
avser att bygga en sådan förbehandlingsanläggning vid Moskogen utanför Kalmar. Allt talar för 
att även Borgholms kommun kommer att leverera sitt matavfall till denna anläggning. Var 
matavfallet sedan skall rötas utreds också för närvarande. Med största sannolikhet kommer 
denna gas sedan att uppgraderas till fordonsgaskvalitet. 
 
För att få större acceptans för insamlingen av matavfall även bland ölänningar, bör kommunerna 
agera för att åtminstone delar av den gas som produceras av matavfall från Öland förs tillbaks 
till ön – förutsatt att det finns något tankställe att köra gasen till. Då blir nyttan med utsortering 
så tydlig, och alla som vill dra nytta av sin sorteringsmöda och vara miljövänliga, kan skaffa 
gasbil. 
 

4 Möjligheter till avsättning 

4.1 Principiellt om el, värme och fordonsgas 
 
Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid men kan också innehålla vatten, 
svavelväte, kvävgas, ammoniak och partiklar. Den energibärande komponenten i biogas är 
metangas. Om biogasen ska säljas som fordonsbränsle eller distribueras via naturgasnätet krävs 
det att biogasen uppgraderas vilket innebär en rening samt avskiljning av koldioxid. Andra 
användningsområden ställer inte lika höga krav, men i vissa lägen kan det dock vara lämpligt 
eller nödvändigt att rena biogasen och höja dess kvalitet som energibärare. Primärt handlar det 
då om att avskilja svavelväte och vatten. 
 
Energin i biogas kan utnyttjas på olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, 
antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Biogas kan också användas för 
produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet. När användningen av 
biogas som fordonsbränsle nu ökar tillkommer nya system för lagring och distribution av gasen. 
Denna kan distribueras i separata ledningar eller via allmänna gasnät, men också transporteras 
som komprimerad gas eller i flytande form. 
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Vanligast är fortfarande att biogasen förbrukas lokalt i närheten av biogasanläggningen. Ofta 
läggs en ledning från produktionsstället till den många gånger enda förbrukaren. Ledningarna 
byggs vanligen i plast (polyeten) för distribution av gas vid tryck upp till 4 bar. Uppgraderad 
och komprimerad biogas kan också distribueras i ett mobilt containersystem till tankstationerna. 
Genom att överföra metan till flytande form, så kallad liquefied natural gas (LNG) eller 
liquefied biogas (LBG), koncentreras energin per liter cirka 600 gånger jämfört med den energi 
som finns i gasform vid atmosfärstryck. 
 
Vid produktion av värme behöver endast vattenånga avskiljas från rågasen innan förbränning. 
Värmepannor finns på de flesta biogasanläggningar, där gasen ofta utnyttjas för uppvärmning av 
närliggande lokaler och bostäder. Överskottsvärme kan också föras ut till externa lokaler, 
antingen direkt via gasledning eller indirekt via fjärrvärmenät. I mindre anläggningar är det 
dock vanligt att en viss del av biogasen måste facklas, det vill säga brännas bort, särskilt 
sommartid då värmebehovet är lägre. 
 
Biogas kan användas för produktion av kraftvärme, det vill säga där både el och värme 
genereras i samma anläggning. Cirka 30-40 procent av energin i bränslet kan utvinnas som el 
medan resten blir värme. Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen torkas innan 
användning. Dessutom måste den renas från stoft och eventuellt vissa korrosiva ämnen som till 
exempel svavelväte. Gasmotorer som till exempel ottomotorn och dieselmotorn lämpar sig väl 
för småskaliga kraftvärmeanläggningar. En variant av dieselmotor som bland annat förekommer 
på tyska biogasanläggningar är den så kallade dual-fuel-motorn, som kan köras på både diesel 
och gas. Gasturbiner kan användas för större anläggningar. På senare år har även mikroturbiner i 
storleksordningen 25 – 100 kilowatt börjat introduceras för kraftvärmeproduktion från biogas.  
 
Användandet av biogas som fordonsbränsle ökar för varje år, både i Sverige och utomlands. De 
flesta tankställena finns ännu så länge i södra och västra Sverige, men en utbyggnad av antalet 
tankställen pågår även i andra delar av landet. Biogas och naturgas som drivmedel kallas 
gemensamt för fordonsgas. 
 
Personbilar som använder fordonsgas som bränsle är ofta så kallade tvåbränslebilar (bi-fuel), det 
vill säga att de har separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används för båda 
bränslena och bilen kopplas automatiskt om till bensindrift om gasen skulle ta slut. Tunga 
fordon som bussar och lastbilar byggda för gasdrift är däremot anpassade till att köra enbart på 
gas. Vid gasdrift används vanligen ottomotorn, vilket bland annat gör att bränsleförbrukningen 
än något högre än med en dieselmotor. En annan variant, den så kallade dual-fuel-motorn, 
börjar nu introduceras på marknaden. Denna motor kan köras på både diesel och fordonsgas. 
Upp till 90 procent av dieseln kan ersättas med gas och motorn utgör ett miljövänligt alternativ 
för tunga fordon, bland annat på grund av dess låga bränsleförbrukning och låga utsläpp av 
kväveoxider, partiklar med mera. 
 
För att kunna utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energiinnehållet först höjas genom att 
koldioxid avskiljs, så kallad uppgradering. Även vatten och föroreningar som till exempel 
svavelväte och partiklar behöver avlägsnas. Ett luktämne tillsätts så att eventuella gasläckor lätt 
kan upptäckas. Slutligen krävs att gasen komprimeras, det vill säga trycksätts, till cirka 200 bar 
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innan användning. Uppgraderad biogas har en metanhalt på minst 95 procent och kan därmed 
användas på samma sätt som naturgas. Energiinnehållet i en normalkubikmeter (volymen gas 
vid 0ºC och atmosfärstryck) uppgraderad biogas motsvarar cirka 1,1 liter bensin. 
 
Den vanligaste tekniken för uppgradering av biogas är tryckvattenabsorption (vattenskrubber) 
som bygger på att koldioxid löser sig lättare i vatten än vad metan gör. En variant av 
skrubberteknik är att istället för vatten använda ett lösningsmedel som absorberar koldioxid mer 
effektivt. En annan vanlig teknik för uppgradering är pressure swing adsorption (PSA), som 
separerar olika ämnen utgående bland annat ifrån deras molekylstorlek. 
 
Koldioxid kan också separeras från metangasen med hjälp av kryogen teknik. Denna teknik 
bygger på att metan och koldioxid har olika kokpunkter, vilket innebär att koldioxid kan 
avlägsnas från biogasen genom nedkylning till flytande form. Den kylda koldioxiden kan 
användas som till exempel kylmedia i livsmedelsindustrin och till mobila kylvarutransporter. 
Koldioxidgödsling i växthus är också ett användningsområde. Fortsätter man kylningen, når 
man till sist den temperatur där metan blir flytande, -160°C. Fortfarande återstår dock en del 
forskning innan kryotekniken är fullt användbar eller ekonomiskt försvarbar. 
 
Det är också fullt möjligt att först använda någon av de konventionella uppgraderingsteknikerna 
för att få fram metangasen, och att sedan kyla den för att få den flytande. Troligen är denna 2-
stegsmetod närmare realisering än kryotekniken, och är den teknik som är tänkt att användas i 
en anläggning i Lidköping som kommer att byggas och börja leverera flytande, uppgraderad 
gas. Den flytande gasen är naturligtvis mycket mer ekonomisk att transportera längre sträckor. 
 
Andra uppgraderingsmetoder som kan bli aktuella i Sverige är membranteknik och 
processintern metananrikning. Membrantekniken innebär att biogas leds genom tunna hålfibrer, 
vilka släpper igenom koldioxid och vatten men inte metan, och gaserna kan därmed separeras. 
Vid processintern metananrikning avskiljs metan från koldioxid redan innan gasen lämnar själva 
rötkammaren. Metoden går ut på att rötkammarinnehållet cirkuleras över en så kallad 
desorptionskolonn, där luft blåses igenom slammet för avdrivning (desorption) av löst 
koldioxid. Slammet återförs sen till rötkammaren och resultatet blir att den bildade biogasen 
anrikas på metan. 
 
 

4.2 Avsättning för biogas 
 
Det enklaste sättet att nyttiggöra biogasen är att göra värme av den. Det stora problemet här är 
att uppvärmningsbehovet för byggnader varierar kraftigt över året. Det betyder att om det inte 
går att hitta ersättningsanvändning för värmen under den varma årstiden riskeras att mycket gas 
måste facklas bort. 
 
Att göra el av biogasen är ett sätt att hitta en kontinuerlig användning för den. Går det att sälja 
den producerade elen ut på elnätet, är efterfrågan jämn över året. De två tredjedelar av energin 
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som blir värme i gasmotorn kan nyttiggöras genom att använda dem till uppvärmning av den 
egna biogasanläggningen och egna byggnader under en del av året, men under resten av året 
uppstår samma problem som vid ren värmeproduktion. Är elpriset tillräckligt högt kan dock 
elproduktion vara intressant, särskilt om man har stor egen elförbrukning. 
 
Under förutsättning att det finns gasfordon är efterfrågan på fordonsgas relativt jämn över året. 
Att göra fordonsgas av biogasen är i de flesta fall det alternativ som i dagens läge blir 
lönsammast. Priset på fordonsgas är ca 9 kr/Nm3, d v s ca 0,9 kr/kWh exkl. moms. Det torde 
innebära att intäkten blir mer än dubbelt så stor per såld kWh för produkten fordonsgas jämfört 
med för produkterna el eller värme. Lägg därtill att för alternativet fordonsgas säljs all gas 
medan det med största sannolikhet inte blir fallet för de andra två alternativen. Att satsa på 
fordonsgas ligger också helt i linje med den handlingsplan för biogas i Kalmar län som 
Regionförbundet tagit fram. Politikerna i de olika kommunerna i länet har varit mycket tydliga 
med att det är det som skall prioriteras, och målen kring biogas som fordonsbränsle är högt 
satta. 
 
Ett annat skäl att välja alternativet fordonsgas är att transportsektorn är extremt oljeberoende, 95 
% av drivmedlet är fossilt. Biogas är ett av de bränslen som fungerar bra för transporter. För el- 
och värmeproduktion finns många bioenergikällor som fungerar väl och andelen förnybart är 
här mycket högre än i transportsektorn. 
 
Som tidigare nämnts har försäljningen av gasbilar gått upp kraftigt under 2009.  I 
Stockholmsområdet är det därför redan brist på biogas. Stora gasaktörer är därför beredda att 
frakta gas långa sträckor, förutsatt att man får tämligen långa avtal. Det öppnar upp för 
möjligheten att få avsättning för all gas som fordonsgas, även från stora anläggningar. 
Naturligtvis bör inte all gas exporteras till Stockholm, men en rimlig mängd kan säljas dit för att 
kunna komma igång med produktionen. 
 
En grupp av fordon på Öland som tillsammans förbrukar en större mängd diesel är lantbrukets 
försörjningsfordon i form av mjölkbilar, foderbilar och slaktbilar. Därför bör projekt initieras 
för att börja köra dessa fordon på biogas. Två andra öländska aktörer med tunga fordon som 
borde kunna köra på biogas inom kort är Silverlinjen med busstrafik till Stockholm, och 
Mörbylånga Åkeri. 
 
Denna studie fokuserar i fortsättningen på produktion av fordonsgas. 

5 Föreslagna system och bedömd ekonomi  
 
Fordonsgas förutsätter både produktion, distribution, uppgradering och försäljningsställen av 
biogas. Vi har i huvudsak studerat alternativet med gårdsanläggningar som sammanbinds med 
gasledningsnät, men också översiktligt bedömt systemet med mobil uppgradering. Vi föreslår 2 
gasnät, norrut och söderut från Borgholm. Dessutom har tittat på några större 
produktionsanläggningar och lämpliga placeringar av uppgraderingsanläggningar och 
tankställen. 
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5.1 Gasproduktion 

5.1.1 Gårdsbaserade anläggningar 
 
Vi har tidigare pekat ut de 54 största gårdarna på Öland. Sammanlagt 32 gårdar sammankopplas 
i de två gasnät vi föreslår. Genomsnittspotential på dessa gårdar är 1 GWh/år. En ungefärligt 
pris för en sådan anläggning kan vara 4 miljoner kr, och vid samtidigt köp och byggande av 
flera anläggningar kan man komma ner några 100 000 per anläggning. Ett antal gårdar kommer 
också att gå ihop och bygga lite större, gemensamma anläggningar, vilket borde göra 
totalinvesteringen lägre. Uppskattningsvis skulle anläggningarna kopplade till de gasnät vi 
föreslår tillsammans kosta 120 milj kr. Med investeringsstödet inom Landsbygdsprogrammet 
landar det på 84 milj kr. 

5.1.2 Guldfågeln  
 
På Wrams Gunnarstorp har det byggts en biogasanläggning som bl a rötar slakteriavfall. Den 
har därför hygieniseringsanläggning, men också mottagningshall, frånluftsrening mm. Den 
producerar idag ca 25 GWh. Investeringen som gjordes för några år sedan landade på 42 milj kr. 
En bedömning är därför att en anläggning vid Guldfågeln i Mörbylånga skulle kunna kosta 60 
milj kr. 
 

5.1.3 Grödbaserad anläggning  
 
Vi har tidigare beskrivit möjligheten med en grödbaserad anläggning, troligen i Kastlösa-
området. I Örebro har en grödbaserad anläggning byggts, och nyligen tagits i bruk. Den är 
beräknad att producera 60 GWh. Investeringskostnaden för denna anläggning låg på ca 80 
miljoner kr. Bygger man en ren grödbaserad anläggning, behöver man t ex inte kosta på någon 
hygieniseringsanläggning.  
 
En motsvarande anläggning som den i Örebro, men med den potential vi räknat fram tidigare, 
skulle i så fall kosta ca 55 milj kr. Det kan dock tillkomma ytterligare kostnader för att hantera 
sockerbetor i anläggningen.  
 
Som vi skrivit tidigare bör en noggrannare studie göras för att titta på om denna grödbaserade 
anläggning skall samförläggas med anläggningen baserad på Guldfågelns substrat. Båda 
anläggningarna blir tillräckligt stora var för sig, och man kan tänka sig en gemensam 
uppgraderingsanläggning. Men en gemensam större anläggning är också fullt möjligt. För att 
komma nära spridningsarealen av biogödsel bör en sådan gemensam anläggning hellre förläggas 
till Kastlösa-området. 
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5.1.4 Rötkammaren i Borgholm 
 
Rötkammaren i Borgholm finns redan, men kan behöva kompletteras med lagringsutrymme,  
mottagningsstation och ökad avvattningskapacitet. Vi bedömer att 1 milj borde räcka. 
Produktionen vid rötkammaren bör också kopplas till den närbelägna gasledningen och 
uppgraderingsanläggningen som vi föreslår.  

 

5.2 Gasledningsnät och central uppgradering  
 
Uppgraderingsanläggningar kostar relativt mycket per renad Nm3 gas när dessa är små, 
någonstans kring 15GWh per år önskas erhållas som mängd för att nå god lönsamhet. Genom en 
studie av materialet som GIS-kartan ger kan två st rågasledningar dras till en gemensam 
uppgraderingsanläggning. En från norr om Borgholm och en söder om, se nedan. Ledningen 
som kommer norr om går från Askelunda ner till Borgholm och sedan ihop med en ledning som 
går från Bragelund och österut och sedan ned längs östsidan till Bjärby och över till Färjestaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Rågasledning mellan gårdar norr om Borgholm-Köpingsvik 
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Dessa ledningar ihop skulle då ungefär erhålla en rågasmängd på 350Nm3/h (ca 31GWh) . 
I samtal med leverantörer och via andra publikationer så landar uppgraderingsanläggningen till 
en kostnad av ca 0,11 kr/kWh i denna storleken (20 milj i investering). 
 
Placering av tankstationer kan väljas utefter ledningsdragning, förslagsvis en vid änden i 
Färjestaden och en i Borgholm. För detta behövs en ledning för uppgraderad gas samförläggas 
ned till Färjestaden från uppgraderingen som föreslås ligga i Borgholm.  
 
Kostnader för ett sådant system är mycket svårbedömt och helt avgörande är markförhållanden. 
I Brålanda har man nyligen handlat upp en entreprenad för att markförlägga ledningarna och där 
kan man komma ned i 250kr/m på de billigaste partierna. Där är det goda förutsättningar jämfört 
med Öland som har väsentligt mindre matjordsdjup och mer bergrik mark. Många studier har 
tumregler kring 500 kr/m i snitt.  

Bild 4. Gasnät med både rågasledning och ledning för uppgraderad gas Borgholm - 
Färjestaden. 
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Mörbylånga kommun brukar räkna 1000 kr/m för ledningsarbeten. Skillnaderna kan ges i bl.a. 
att det finns ett egenintresse här och därvid lägre kostnader för servitut etc. 
 
Ett ledningsnät enligt ovan skulle få en ungefärlig total längd på 135km. Denna ledning skulle 
då bestå av stamledning med grövre dimension och avstick till resp anläggning med klenare 
dimension. Från uppgradering till tankstationer går en ledning med uppgraderad gas. Här 
kommer samförläggningar att ske mellan uppgraderings anläggning och ned till Färjestaden. 
Stamledningens beräknas till 64 km, grenledningar till 31 km och rengasledningen med 
uppraderad gas till 40 km. Med uppgifterna ovan uppskattas investeringen för rörledningarna bli 
ca 43 miljoner kr vid ett pris om 400kr/m för stamledning, 300 kr/m för grenledning och 200 
kr/m för samförlagd ledning. Med ett antagande om 20 års amortering och 5% ränta så blir 
avskrivningen per kWh under de 20 åren ca 0,11 kr/kWh.  
 
För transport av gas behövs drift av gastork och en fläkt till drifttryck i ledning vilket är ca 
0,025 kr/kWh. 
 
Ytterligare möjliga ledningsnät är norröver vid Löttorp, men dessa kommer endast upp i ca 50 
Nm3/h och blir därmed idag en för hög kostnadsnivå för uppgradering och gastankställe. Det 
kommer nu tekniker med ett mer tilltalande investeringspris för dessa lägre flöden men dessa 
produkter är ännu i försöksstadier. 
 
I Mörbylånga kommun, på östra sidan, finns också ett möjligt område där man  skulle kunna 
samförlägga med en planerad ny va-ledning, genom en delad schaktkostnad så skulle detta dra 
ned kostnaden rejält för ledningen. Dock är det även här för lite gas för att det idag skall vara 
lönsamt att uppgradera. 
 

5.3 Mobil uppgradering och lokal lagring 
 
Ett alternativ till gasnät är att från var anläggning lagra gas i större gasflak för att sedan frakta 
dessa till en central uppgradering. Kostnaden bedöms ligga över 0,2kr/kwh varför detta inte 
vidare belyses. 
 
Ett annat alternativ är att uppgradera gas på var anläggning genom en ambulerande 
uppgradering. Man skulle då kunna tänka sig att var gård har ett gaslager och att en 
ambulerande uppgradering åker ut till var gård och samlar upp gas för att på plats uppgradera 
denna. Fördelen med uppgraderad gas jämfört med biogas är att det går att komprimera 250bar 
jämfört med 16bar, dvs energidensitetet är nära 15gånger. 
 
Kostnad för en ambulerande anläggning finns inte idag men ett rimligt antagande är lite högre 
än en konventionell med samma kapacitet. Detta baserat på att den måste vara mer flexibel, 
kunna monteras/demonteras snabbt vilket gör att en seriekonstruktion är utesluten. 
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Dessutom kommer den ej produktiva tiden vara stor eftersom den skall startas upp vid var gård 
och sedan stängas ned innan förflyttning till annan gård. 
 
Antag att en ambulerande skall serva alla 32 platser ger detta 168/32 dvs 5h per gård i  snitt 
dygnet runt om man antar lagring för en vecka på var gård.  Om var start/stopp antas vara 2h 
och 1h körtid så skall man på 2h uppgradera gasen på var gård. Snittmässigt är det drygt 
10Nm3/h i produktion på var gård som ger att anläggningen behöver ca 800Nm3/h i kapacitet. 
En sådan anläggning är inte möjlig att rymmas på en lastbil utan mer troligt blir begränsningen 
kring 150Nm3/h. I ett sådant fall blir det upp till 5 lastbilar för att kunna uppgradera gasen i 
området.  
 
Detta är dyrare att driva i rena driftkostnader, den behöver mer bemanning. Men investeringen 
är väsentligt lägre än nätet och där det finns väg finns det möjlighet att köra, dvs nya 
anläggningar kan betjänas utan dyra nya ledningar. Eftersom ingen leverantör ännu presenterat 
en sådan här lösning kan detta inte utvärderas till fullo. 

5.4 Tankställen 
 
Tankställen kostar ca 5milj kr att anlägga. Driftkostnaden och kaptialkostnad anges till schablon 
0,165 kr/kWh. 
Utöver själva tankstället behövs ett gaslager för snabbtankning som där ansätts en schablon om 
0,04 kr/kWh. 
 

6 Rötresthantering 
 
Att hantera biogödsel på bästa sätt är en central fråga för biogasproduktion, både ur ekonomisk 
och ur miljömässig aspekt. 
 
Idag hanteras i princip all biogödsel i flytande form, och kan då liknas vid en flytgödsel med 
lägre ts-halt men högre kvävehalt än vanlig flytgödsel. Kvävehalten är dock helt beroende på 
ingående substrat. 
 
Vid all flytgödselhantering gäller det att minimera transportavstånd – det är stora mängder 
vatten som flyttas runt. Dessutom gäller det att sprida den vid rätt tidpunkt med låg temperatur 
och vindstilla. Bra spridningsutrustning, slangspridare eller myllare, bör användas för att få så 
låga förluster som möjligt till luft och vatten. Från större biogasanläggningar blir det också 
väldigt mycket biogödsel som skall ut samtidigt. Därför blir kapaciteten per timme en 
avgörande faktor för att få ut gödseln så snabbt som möjligt. 
 
Eftersom det är så stora kostnader förknippade med transporten av gödsel, är alla 
biogasanläggningar intresserade av lösningar som minskar vattenmängden att transportera, utan 
att växtnäring går förlorad. Forskning och försök pågår för att hitta sådan högteknologisk 
separering, och åtminstone ett företag menar att man är mycket nära en kommersiellt gångbar 
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separeringsutrustning. En knäckfråga verkar vara om utseparerat vatten går att få så rent att det 
går att släppa ut i en recipient. Det verkar svårt att nå så hög renhetsgrad på sådant vatten, men 
att i stället använda det för bevattning vore fullt möjligt. På många håll på Öland där man ändå 
behöver bevattna skulle det kunna vara en stor tillgång att få tillgång till vatten med visst 
växtnäringsinnehåll. Resten av gödseln kan bli en eller flera fraktioner, där viss del kanske mest 
består av mullsubstans, och annan del blir mer koncentrerat gödselmedel. Skulle detta lyckas, 
skulle det få mycket stor betydelse för gödselhanteringen på hela Öland – och resten av landet 
också.  
 

7 Intäkter 
 
På intäktssidan så kan intäkterna komma från flera poster. Dock är flera av dem väldigt svåra att 
kostnadsbedöma. En listning av dessa är: 
 
Biogas till fordonsbränsle 
Den i särklass största intäkten är gasen. Biogas, uppgraderad till fordonsbränsle, har värdet 
(2010-01-14) 11,20 kr/Nm3 inkl moms (8,96 kr/Nm3 exkl moms), dvs 0,9 kr/kWh exkl moms. 
 
Biogas till el- och värmeproduktion 
Som alternativ till att göra fordonsgas kan två elmotorer installeras. En motor som klarar 
gasflödet 315Nm3/h ger 800kW el och 360kW värme, dvs 1600kW el resp 720kW.  
Värmen har ett värde, idag (jan-10) kostar flis 0,27kr/kWh vilket kan vara ett rimligt 
värmevärde. El produktionen kommer ge elcertifikat. Medelpris elcertifikat är 300kr/MWh 
under 2009. Utöver detta tillkommer nettopriset för en producerat kWh el som är ca 0,4kr/kWh.  
 
Intäkter elproduktion baserat på 31GWh gas: 
El försäljning (1,6MW): 5,6MSEK 
El certifikat försäljning: 4,2MSEK 
Värmeproduktion: 1,8MSEK    
Totalt:  11,6MSEK 
 
Utslaget per kWh gas ger detta: 0,37kr/kWh 
 
 
Biogödsel 
Den rötade gödseln innehåller en högre ammoniumhalt än den orötade. Denna form är mer 
lättillgänglig för växterna och ger därmed högre skörd vid samma giva. Flera studier tillskriver 
därigenom detta ett värde på upp till 0,05 kr/kWh.  
Om det istället är frågan om grödor som rötats tillskrivs även detta ett högre värde än om grödan 
lämnats och multnat på plats. 
Vi väljer dock att pga osäkerhet använda värdet 0. 
 
Mindre behov av besprutning 
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Rötad gödsel innehåller väsentligt mindre ogräsfrön än gödsel vilket ger att 
bekämpningsbehovet minskar. Detta är dock svårt att värdera och även detta sätts till 0. 
 
Minskad klimatpåverkan 
En stor del av växthusutsläppen från jordbruket är spontan avgången av metan från gödsel som 
sprids. I en rötkammare påskyndas denna process och metanen tas om hand. Metan är en stark 
växthusgas, men även detta är svårt att kvantifiera, varvid värdet blir 0. 
 
Mindre risk för sjukdomsspridning 
Med rötning inklusive hygienisering minskar även innehållet av bakterier i gödseln. I gårdar 
som ligger tätt kan detta vara en stor fördel för att minska risker att sprida smitta mellan 
gårdarnas besättningar. Vid samrötningsanläggningar mellan olika gårdar blir hygienisering ett 
grundkrav, liksom t ex vid en anläggning baserad på Guldfågelns substrat. Detta är dock svårt 
att värdera och även detta sätts till 0. 
 
Dvs summa intäkter för fordonsgas är 0,9kr/kWh gas – men det finns ytterligare mervärden. 
 
 
 
 

8 Kostnader 
 

8.1 Alternativ central uppgradering - Guldfågeln 
Sammanställning av tidigare angivna kostnader är 
 
Kostnadspost  Kostnad (fast+rörlig) (kr/kWh) 
Substratkostnad 0,2 
Biogasanläggning 0,3 
Torkanläggning+fläkt 0,025 
Uppgradering   0,11 
Tankstation  0,165 
Gaslager  0,04 
Summa   0,84 
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8.2 Alternativ ledningsnät fordonsgas - Borgholm 
Sammanställning av tidigare angivna kostnader är 
 
Rötkammare (32st): 84MSEK (120MSEK utan stöd) 
Ledningsnät:  43MSEK 
Uppgraderingsenhet: 20MSEK 
Tankstationer:  9MSEK 
Totalt:  156MSEK 
 
Utslaget per kWh producerad gas blir det: 
 
Kostnadspost  Kostnad (fast+rörlig) (kr/kWh) 
Biogasanläggning 0,4 
Torkanläggning+fläkt 0,025 
Biogasledning  0,11 
Uppgradering   0,11 
Tankstation  0,165 
Gaslager  0,04 
Summa   0,85 
 
Troligen blir det dock färre anläggningar än vad som angetts ovan, men då ökar istället 
transportkostnader för substrat.  
 

8.3 Alternativ ledningsnät el- och värmeproduktion - 
Borgholm 
 
Sammanställning av tidigare angivna kostnader är:  
 
Rötkammare (32st):  84MSEK (120MSEK utan stöd) 
Ledningsnät:  43MSEK 
Gasmotor för El prod: 8MSEK 
Totalt:  135MSEK 
 
Utslaget per kWh producerad gas blir det: 
 
Kostnadspost  Kostnad (fast+rörlig) kr/kWh 
Biogasanläggning 0,4 
Biogasledning  0,11 
Elmotor  0,14 
Totalt:  0,65 
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Som jämförelse visas prisutvecklingen för diesel under de senaste 20 åren på nästa sida.  
 
Diagrammet visar att prisutvecklingen varit relativt konstant och stadigt uppåt. Inget tyder på att 
denna utveckling kommer att avstanna. 
 
Vid dagens prisläge är det som beräkningarna ovan visar mer eller mindre ett nollsummespel – 
men hur kommer det se ut om 10 eller 20 år? 
 
Av kostnaderna som redovisats ovan är ca hälften fasta avskrivningskostnader som inte 
utvecklas i takt med energipriser. Därför är denna typ av investeringar ekonomiskt sunda redan 
idag. 
 

Prisutveckling Diesel 1991-2010 kr/l
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Figur 1. Prisutveckling på diesel de senaste 20 åren. 
 

9 Organisation 
 
En svårighet för många intressenter har varit hur en investering som denna skall ägas. En variant 
som flera diskuterar och Brålanda har satt i verket är att anläggningarna ägs av lantbrukaren. 
Det är naturligt ur perspektivet att man då är mån om att se till att den drivs väl och att substrat 
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och rötrest tas om hand på rätt sätt. Avkastningen som blir på levererad gasmängd är därmed 
direkt intressant för lantbrukaren. 
 
Ledningsnätet är det som mest debatteras. I Brålanda ses detta som en infrastruktur från 
kommunerna och de går därmed in som storägare i driftbolaget. De tar sedan en 
överföringsavgift för inmatad gas. I andra konstellationer vill lantbrukarna vara med och äga, 
bland annat för att kunna ta del av eventuella vinster i överföringen av gasen och kunna 
påverka.  
 
Uppgradering och tankställe är sedan det tredje bolaget. Eftersom ägaren av tankstället är den 
som säljer gasen så är det här marknadsrisken finns i fallet med mack. I flera projektgrupper går 
energibolag in och är huvudägare här och garanterar en summa för gasen. Denna är naturligtvis 
lägre än vad kostnaden i pumpen minus kostnad tankställe och uppgradering är. 
 
I ett nystartat projekt i Falkenberg så avser lantbrukarna vara huvudägare i ett bolag som skall 
äga både anläggningarna, ledningarna och uppgradering + tankställe. Sedan skall det finnas 
möjlighet för lantbrukare att driva sin anläggning på gården eller bara leverera gödsel/grödor 
och låta bolaget sköta anläggningen. Detta då det visar på dålig ekonomi för lantbrukarna om 
man endast erhåller ersättning för rågas.  
 
Guldfågeln har gjort klart att man inte vill driva en biogasanläggning nära deras slakteri. Det 
tillhör inte deras kärnverksamhet. En större privat aktör bör vara rätt ägare för en sådan 
anläggning. 
 
 

10 Finansieringsmöjligheter 
 
Det finns flera stödformer till biogas investeringar idag. Regionalt så fördelas via 
landsbygdsprogrammet ut ett investeringsstöd till gårdsbiogasanläggningar på 30% av 
investeringen upp till 6 milj kr per gård. 
Utöver detta har för förstudier bidrags betalts ut till olika projekt på upp till 60% av kostnaderna 
i vissa fall.  
Var region har sina regler för hur de är villiga att betala ut medel. I andra regioner har 
länstyrelsen (som hanterar landsbygdsprogrammet) varit villiga att ge bidrag på 30% oavsett 
storlek om det är flera gårdar som går ihop om inte summan överskrider den som de hade 
erhållit var och en. 
 
Just nu har Energimyndigheten en utlysning där man kan få bidrag för merkostnader vid 
investering av innovativ teknik så som ett rågasledningsnät. Vår bedömning är att medlen inte 
kommer att räcka till alla som söker, då intresset för biogas på olika håll i landet är mycket stort. 
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11 Nytta 

11.1 Miljönytta 
En ökad biogasproduktion inom lantbruket skulle ge stora miljöeffekter då bland annat gödsel, 
som idag läcker metangas till atmosfären, skulle kunna rötas. När den producerade biogasen 
ersätter fossilt bränsle uppnås en samlad miljöeffekt som är högst betydande. 
 
Biogasprocessen har många miljömässiga fördelar och intar en särställning eftersom den har två 
miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. Biogasen är idag det mest miljövänliga 
fordonsbränslet som finns på marknaden och kan också användas för produktion av värme och 
el och som råvara i industrin. Renad biogas har samma användningsområden som naturgas och 
kan därmed ersätta denna. Biogödseln är ett högvärdigt gödningsmedel som kan återföra 
näringsämnen till marken och därmed sluta kretsloppet av näring mellan stad och land. 
 
Biogas är en förnybar energikälla. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns och blandas 
med luftens syre bidrar inte till växthuseffekten, eftersom kolet i biogasen redan finns i omlopp 
i naturen ovan jordskorpan. Samma mängd koldioxid skulle avges om det biologiska materialet 
istället förmultnade. Kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits in i 
växterna via fotosyntesen. Även naturgas har bildats på detta sätt, men naturgasens kol har 
gömts i fossila lager under miljontals år och är därmed inte koldioxidneutralt när det hämtas upp 
ur jordens inre. Detta ger biogasen en miljöfördel gentemot naturgas. 
 
När biogas används som ersättning för bensin eller diesel till fordonsdrift ger det många 
miljöfördelar. Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla 
drivmedel som finns på marknaden idag. Metanmolekylen är den enklaste av alla kolväten, 
vilket gör att avgaserna vid förbränning är mycket rena. Utsläppen av kolmonoxid, kolväten, 
svavelföreningar, kväveoxider, tungmetaller och stoft är försumbara. Gasmotorn är tystare och 
bullrar mindre än en dieselmotor, vilket innebär bättre arbetsmiljö för till exempel 
yrkeschaufförer. Metan är ett säkrare drivmedel än bensin och diesel eftersom gasen inte är 
giftig och lättare än luft. Om ett läckage skulle uppstå stiger gasen snabbt uppåt och späds ut i 
den omgivande luften. 
 
Koldioxidutsläppen per energienhet beräknas kunna reduceras med cirka 90 procent när biogas 
används för att ersätta fossila drivmedel. Om biogas som utvinns ur till exempel gödsel används 
som drivmedel ger det dubbla vinster, eftersom utsläppen av både metan och fossil koldioxid 
minskar. Reduktionen av koldioxidekvivalenter kan då vara så stor som 180 procent per 
energienhet. 
 
Eftersom rötningen sker i slutna kärl hålls alla de näringsämnen som tillförs via substratet 
effektivt kvar på plats och läcker inte ut. Kväve, fosfor, kalium, kalcium och magnesium blir 
kvar i lösliga och växttillgängliga former. Ett miljöproblem vid konventionell hantering av 
stallgödsel är att näringen i denna är relativt svårtillgänglig och därför inte kan tas upp i 
tillräcklig grad av växternas rötter. Följden blir att näringsämnen, framför allt kväve och fosfor, 
lakas ut från marken och når vattendrag och slutligen havet, där de orsakar övergödning. Om 
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man däremot rötar gödseln innan den sprids hamnar näringsämnena i mer lättillgängliga former. 
Det kväve som är bundet i organisk form i till exempel stallgödsel och skörderester övergår vid 
rötning i viss mån till ammonium, vilket är en vattenlöslig form av kväve som är lättare för 
växtens rötter att ta upp. Rötningen innebär därför att man får ett effektivare kvävegödselmedel 
som dessutom är lätthanterligt och kan myllas ner i marken med god precision. Eftersom 
växterna snabbt kan ta upp näringsämnena från den rötade gödseln minskar också risken för 
kväveförlust och miljöpåverkan via ammoniak- och lustgasavgång. Även läckaget av 
vattenlösligt nitrat minimeras. Detta gör att risken för utlakning av kväve till vattendrag och 
grundvatten minskar. Med en mer effektiv hushållning av näringsämnena i gödseln minskar 
också behovet av inköpt handelsgödsel. Detta innebär både lägre kostnader för lantbrukaren och 
en energibesparing i form av minskad mängd fossila råvaror och energi som behövs för 
framställning av handelsgödsel. 
 
Rötad gödsel luktar betydligt mindre än färsk gödsel vid spridning, vilket möjliggör spridning 
nära bebyggelse utan olägenhet. Rötningen minskar också antalet sjukdomsframkallande 
mikroorganismer och ogräsfrön i materialet, särskilt om rötningen sker termofilt (55°C). 
 
Metan är i sig en växthusgas och dess verkan på växthuseffekten är, sett ur ett 
hundraårsperspektiv, drygt 20 gånger starkare än koldioxid. Ett problem vid konventionell 
gödselhantering och lagring är att det ofta uppstår spontana emissioner av metan. Dessa 
metanutsläpp kan undvikas om gödseln istället rötas i en sluten rötkammare, eftersom all bildad 
metan samlas upp och förbränns. I detta sammanhang är det viktigt att även rötrestlagret täcks, 
eftersom en del metan fortfarande kan bildas innan biogödseln myllas ner i marken. Vid många 
deponier samlas metan idag upp, vilket minskar metanläckaget till atmosfären även från dem. 

11.2 Samhällsnytta 
 
En ökad användning av biogas som bränsle minskar vårt beroende av olja, vilket har fördelar 
både för miljön och för vår långsiktiga energiförsörjning. Biogasprocessen utgör dessutom en 
viktig länk i ett kretslopp av näring och energi mellan stad och land, mellan konsumtion och 
produktion. 
 
För att säkra den svenska industrins och trafikens energi- och drivmedelsförsörjning i framtiden 
är det nödvändigt att finna vägar ut ur beroendet av fossila bränslen och råvaror. Ett växande 
behov av råolja från avlägsna och politiskt instabila områden minskar vår försörjningstrygghet. 
Störningar i leveranserna av fossil energi hotar att driva upp priserna vilket bland annat kan leda 
till minskad konkurrenskraft hos den inhemska industrin. En satsning på biogas innebär ett 
strategiskt viktigt steg ut ur oljeberoendet och bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. 
 
En fördel med biogastekniken är att den kan utnyttjas lokalt och råvaror behöver inte 
transporteras långa sträckor eller importeras. Små eller medelstora företag och kommuner kan 
etablera biogasanläggningar som inte behöver koncentreras till någon särskild plats i landet eller 
till storstadsområdena. 
 



 
 

 
29 (29) 

Stefan Halldorf 0734-30 50 06 
Hans Carlsson 040-698 17 46 
Anders Fermheden 031-60 63 09 

Rapport 

Förstudie Biogas på Öland 
2010-02-02 

 

 
 

 
 
 
 

När stallgödsel från till exempel svin rötas innan spridning minskar luktproblemen vid spridning 
av gödseln väsentligt. Detta kan, särskilt om spridningsarealen gränsar till bebyggelse, ha 
avgörande betydelse för lantbruksföretagets fortlevnad som djurproducent. 
 
Att odla energigrödor på åkern är ett sätt att hålla marken i brukbart tillstånd. Överskottsarealer 
och mark som idag ligger i träda riskerar att på sikt förbuskas och växa igen. Genom 
biogasproduktion från olika jordbruksgrödor behålls potentialen inför eventuell framtida 
livsmedelsodling på dessa marker. 
 
Genom försäljning av producerad el och biogas till uppgradering utanför gården kan 
lönsamheten i lantbruksföretaget öka. Fler företag kan överleva och hålla odlingsmarken öppen. 
Detta i sin tur leder till en levande landsbygd och ökad sysselsättning i regionen. 
 
En satsning på biogas till fordonsbränsle kräver utökat engagemang från många parter, inte bara 
i det enskilda företaget. Många andra aktörer behöver vara inblandade för att alla delar i 
projektering, byggande, ekonomisk kalkylering, kontroll, distribution med mera ska fungera. 
Detta i sin tur innebär att nya arbetstillfällen skapas, både lokalt och regionalt runt satsningen. 
En satsning på biogas är också en satsning inom regional- och sysselsättningspolitiken. 
 
Biogas är ett miljöteknikområde som har väckt stort internationellt intresse. Det är nödvändigt 
att inom detta område öka stödet samt förbättra hemmamarknaden för att biogasföretagen ska 
kunna utvecklas till framgångsrika exportföretag. Den stora marknaden finns utanför Sveriges 
gränser. Sverige ligger idag i täten när det gäller biogasteknik och är världsledande på 
uppgraderings- och förgasningsteknik. 
 

11.3 PR-nytta 
För Ölands del skulle ett storskaligt biogasprojekt som omfattar hela ön dra blickarna till sig. 
Ölandskommunerna skulle komma att uppfattas som ledande inom förnyelsebara energikällor 
och kretsloppstänkande. Detta skulle i sin tur säkerligen generera många studiebesök såväl som 
ökad ekoturism. 
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Samrötning i rötkammaren vid Borgholms reningsverk 
 

1 Inledning 
Rötkammaren vid Borgholms reningsverk har i dagsläget stor överkapacitet. Rötkammaren har 
en volym om 900 m3 och belastas med ca 1800 kgTS/d, d v s ca 2 kgTS/m3×d. Den organiska 
andelen är inte känd, men TS-halten in är ca 7 %. 
 
Volymmässigt är inflödet ca 25 m3/d varav ca 80 % är slam från mellan- och slutsedimentering 
(obs inget primärslam) och ca 20 % avfall från livsmedelsindustri. 
 
Även om den organiska andelen i inflödet skulle vara hög är belastningen på rötkammaren låg, 
och den borde minst kunna dubbleras utan problem. 
 
Uppehållstiden är för närvarande ca 35 d och processtemperaturen är ca 37 °C. 
Gasproduktionen är ca 165000 m3/år och metaninnehållet ca 72 %. 
 

2 Färjestadens reningsverk 
Vid Färjestadens reningsverk avskiljs slam i för-, mellan och slutsedimenteringsbassänger. Här 
finns alltså primärslam, som ger bättre gasutbyte än bioslam. Blandslammet förtjockas och 
centrifugeras före borttransport. 
 
Den totala slamproduktionen är ca 2200 m3 avvattnat slam per år. Detta slam har en TS-halt om 
ca 20 %, d v s ca 440 ton TS/år. 
 
Under antagande att 65 % av TS är organiskt material, att nedbrytningsgraden är 50 % och att 
utbytet är 0,9 m3 gas per kg nedbrutet organiskt material, kan slammet från Färjestaden 
potentiellt antas bidra med 129000 m3 gas per år. 
 

3 Mörbylånga reningsverk 
Vid Mörbylånga reningsverk avskiljs slam i för-, mellan och slutsedimenteringsbassänger. Även 
här finns alltså primärslam, som ger bättre gasutbyte än bioslam. Blandslammet förtjockas och 
centrifugeras före borttransport. (I Mörbylånga avvattnas även slam från Grönhögen och 
Degerhamn). 
 
Den totala slamproduktionen är ca 1100 m3 avvattnat slam per år. Detta slam har en TS-halt om 
ca 20 %, d v s ca 220 ton TS/år. 
 
Här måste påpekas att Guldfågeln belastar reningsverket och alltså i nuvarande situation bidrar 
väsentligt till slamproduktionen. 
 
Under antagande att 65 % av TS är organiskt material, att nedbrytningsgraden är 50 % och att 
utbytet är 0,9 m3 gas per kg nedbrutet organiskt material, kan slammet från Mörbylånga 
potentiellt antas bidra med 64000 m3 gas per år. 
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4 Framtida belastning på rötkammaren i Borgholm 
Om slammen från Färjestaden och Mörbylånga skulle transporteras till Borgholm för rötning 
skulle TS-belastningen på rötkammaren ökas med ca 1,8 ton TS per dygn. Den totala 
belastningen skulle då bli ca 4,0 kgTS/m3×d. Den organiska belastningen skulle sannolikt bli 
mindre än 3 kgVS/m3×d, vilket är en helt rimlig belastning. 
 
En praktisk konsekvens skulle bli att man fick sluta förtjocka slammet i Borgholm och istället 
späda ut de tjockare slammen med det lokala, oförtjockade slammet. 
 
Den totala gasproduktionen skulle bli ca 360000 m3 gas per år, motsvarande ca 2,2 GWh/år, 
varav slammen från Färjestaden och Mörbylånga kan antas stå för ca 54 %, eller ca 1,2 GWh/år. 
 

5 Intäkter och transportkostnader 
Den extra energimängden, 1,2 GWh/år, motsvarar vid ett genomsnittligt energipris på 0,3 
kr/kWh ett värde om ca 360 kkr/år. 
 
I dagsläget betalar man ca 1000 kr för en transport av 8 ton avvattnat slam (d v s 125 kr/ton) i 
två mil till Kastlösa, där Econova tar emot slammet till en ytterligare kostnad av 200 kr per blött 
ton, d v s totalpriset blir 325 kr/ton. Årskostnaden för de två reningsverken tillsammans blir då 
ca 3300×325 ≈ 1100 kkr. (Detta är inte riktigt sant eftersom man inte har tillstånd som räcker 
till hela slammängden att använda denna slambehandlingsmetod – men något måste man göra 
med slammet, vilket kostar pengar). 
 
Avståndet till Borgholm är ca 3 mil från Färjestaden och ca 5 mil från Mörbylånga. Två 
tredjedelar av slammet härrör från Färjestaden. Dessutom är transportpriset mer ett timpris än ett 
milpris. Antag att transportkostnaderna ökar med 50 %, de blir då 3300×125×1,5 ≈ 620 kkr/år. 
 
Vid rötning minskar TS-mängden med ca 1/3, d v s av de 660 ton TS/år blir det ca 440 ton 
TS/år kvar. Rötslam är mer lättavvattnat, varför minst 25 % TS förväntas. Detta skulle betyda 
att det slutligen blir ca 1800 ton (m3) kvar att avyttra av slammen från Färjestaden och 
Mörbylånga. 
 
Vad avyttringspriset blir är svårt att sia om, men vid en så stor produktionsanläggning som det 
skulle bli i Borgholm är det rimligt att anta att hygienisering av slammet implementeras, vilket  
bör sänka avyttringspriset avsevärt, även för det slam som redan sedan tidigare produceras i 
Borgholm. 
 
Totalt sett tycks det kunna bli en vinstaffär att samröta reningsverksslammen i Borgholm. 
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