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Abstrakt 

Biogas är ett förnybart bränsle som bland annat kan användas som drivmedel, vilket gör det till en 

viktig resurs som kan användas som del i att nå en fossilfri fordonsflotta. Genom rötning av 

biologisk nedbrytbart material, substrat, som matavfall produceras biogas. För att produktionen 

ska ske behöver substratet ha en temperatur på 37 ̊ C. Om det är matavfall som används behöver 

det även värmas upp till 70  ̊C under en timme. Således har biogasanläggningar både värme- och 

kylbehov. I detta arbete har en fallstudie genomförts på en av biogasanläggningarna som 

Scandinanvian biogas fuels AB driver, Södertörns biogasanläggning. Examensarbetet syftade till att 

finna de komponenter och parametrar i värmesystemet på Södertörns biogasanläggning där 

optimeringspotentialen ur ett energiperspektiv var som störst. Det innebar att identifiera de 

komponenter och parametrar som hade störst påverkan på värme- och kylbehovet. För att uppnå 

syftet har en kartläggning gjorts av värmesystemet på Södertörns biogasanläggning i form av en 

energibalans på entalpinivå.  

Genom att samla in data från styrsystemet samt data från mätningar av flöden så har entalpier, 

energianvändning samt energigenerering kunnat beräknas för mars och april 2017 vilka har 

jämförts med 2016. Temperaturer, tryck och flöden analyserade varje minut. Resultatet visade att 

hygieniseringstankarna har varit igång samtidigt vid ett flertal tillfällen och när det skedde var flödet 

och effekten mycket högre samt att biogas förbrändes mer ofta i Peak Load boilern. Detta innebär 

att en del av energioptimeringen finns i att hygieniseringstankarna ska vara igång växelvis. Resultatet 

visade även att flödet i kylkretsen var lägre än förväntat vidare arbete krävs för att finna orsaken 

och eventuell åtgärd. Vidare visade resultaten att entalpinivån efter energikällorna har blivit högre 

i värmesystemet under 2017 jämfört med 2016. Vilket bland annat har lett till att hygieniseringen 

behöver tillförsel av värme kortare tid. Vidare visade resultaten att kyleffekten blivit större.  
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Summary 

 

Biogas is a renewable and non-fossil fuel, which can be used as fuel in vehicles. In that way biogas 

is an important resource which can be a part in reaching a sustainable development in the transport 

sector. Biological material, substrate like food waste can be used in an anaerobic digestion process 

and produce biogas. The process requires a temperature of 37 ̊ C. Further, if the substrate is food 

waste there is a regulation that says that the substrate needs to be heated to 70 ̊ C about one hour, 

before the anaerobic digestion. However, this means that there is a heat and a cooling demand in 

a biogas plant. In this master thesis, a case study has been done on one of the biogas plants operated 

by the company Scandinanvian biogas fuels AB, named Södertörns Biogas plant.  

The aim was to find the components and parameters of the heating system at Södertörns Biogas 

plant where the main optimisation potential from an energy point of view was. This meant to 

identify the components and parameters which had the main impact on the heat and cooling 

demand. The objectives were to map the key parameters that have the greatest impact on the energy 

use in the heating system and to identify the components and parameters where there was 

significant optimisation regarding energy. The last objective was to show if there were any changes 

of the different parameters in the heating system between the year 2017 and 2016.  

To fulfil the aim of this research, a literature review had been done about different component of 

a biogas plant and the heating system of the biogas plant has been study. The enthalpy levels have 

been mapping of the heating system on the biogas plant in the terms of an energy balance. 

Enthalpies, the energy use and the energy generation for March and April 2017 have been 

calculated through collection of data from the control system and volume flow measurements. 

These have been compared with the values from March and April in 2016. Temperatures, pressure, 

and some volume flows have been obtained from the control system and have been analysed every 

minute. At some localisations measurement of the flow were missing and according to that some 

measurements of the volume flow were done. Based on these measurements the flow could be 

estimated.  

In the scope of this study, the energy use was 1 187 Wh/Nm3 produced biogas or equal 99.9 Wh/kg 

substrate. This includes hygenisation process, EOM tanks, heat exchangers and cooling. The energy 

sources generate about 261 Wh/Nm3 produced biogas or equal 22.5 Wh/kg slurry. The mean value 

of the specific enthalpy level after the energy sources was about 28 and 37 kJ/kg higher in 2017 

compared to 2016. The mean enthalpy difference was highest in Peak Load boiler and lowest in 

LCF boiler, 85.9 kJ/kg and 57.8 kJ/kg due to that the water in LCF boiler was preheated in the 

compressor in the upgrading process. The flow in the compressor was about 2 to 3 m3/h and 8 to 

12 m3/h in the LCF boiler.  

In Peak Load boiler, the flow was more difficult to predict and depending on the method for 

calculation the flow was equal distributed between 0 to 36 m3/h or a mean value at 24 m3/h. The 

mean value of the power output from the compressor was 51.6 kW and 147 kW from LCF boiler. 

For the Peak Load boiler, the mean power output was 323 kW and 556 kW depending on the 

calculation method.  

 

 

 



-iii- 
 

The mean value of the specific enthalpy difference of the part in the system that use energy was 92 

kJ/kg in March and 81 kJ/kg and the energy demand was about 29.3 Wh/kg substrate. The flow 

in the hygenisation tank was about 15 m3/h and the mean value of the power was varied between 

238 to 286 kW depending on which hygenisation tank. Total for the hygenisation process the mean 

power was 321 to 381 kW. In 14 percent of the time in March and 49 percent in April at least two 

or more valves to the hygenisation tank was open in the same time. However, the hygenisation 

process required heat in about 53 to 58 minutes shorter time in March and 21 to 23 minutes shorter 

time in April while compering year 2017 with 2016. The heat exchanges had the greatest 

contribution to heating and cooling the substrate. The result indicated that the mean value of the 

overall heat transfer coefficient was about 355 to 461 W/m2·K. Further, the results showed that 

the flow in the dry cooler was lower than expected, the mean value of the flow was 13.7 m3/h. The 

power and cooling of the substrate was higher in 2017 than in 2016.  

The result showed that the main energy demand according to heat is the hygenisation process. This 

process takes places in three tanks where one valve at a time should be open. The result showed 

that it was often more than one valve open which had a great impact of the total flow and for that 

reason also the energy demand and combustion of biogas in Peak Load boiler. There is a possibility 

of energy optimisation according to ensure that the hygenisation process is operated only with one 

valve open to one tank at the time. Further, the results indicated that the flow in the cooling process 

was lower than expected. Some reasons for this have been identified, which were foulness in the 

fluid and impurities on the outside of the dry cooler. Even though these have been identified more 

work must be done to find the causes and possible actions. Regarding the comparison of the value 

of different parameters, the result showed that the enthalpy level just at the location after the 

components that generated heat was higher. Also, the cooling power has increased.   
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1 INLEDNING 

I följande del ges en introduktion till projektet. Det motiveras varför energioptimering av 

biogasproduktion är viktigt ur ett större perspektiv och behovet av att studera värmesystemet i en 

biogasanläggning. Studiens syfte och mål presenteras samt vilka avgränsningar projektet har haft.  

1.1 Bakgrund 

Utsläppen av växthusgaser ökar och under år 2000 till 2010 har utsläppen haft en snabbare ökning 

än de tre senaste decennierna (Edenhofer et al., 2014). Under 2015 var koncentrationen av 

koldioxid på globalnivå 400 ppm och i oktober 2016 förutsåg World Meteorological Organization 

(2016) att koncentrationen av koldioxid i atmosfären skulle för första gången vara över 400 ppm 

under hela året jämfört med 278 ppm före industrialiseringen. Detta har resulterat i att en global 

temperaturökning av 1,1 ̊ C sedan förindustriell tid (World Meteorological Organization, 2017). 

Främsta orsaken till utsläppen av växthusgaser är förbränning av fossila bränslen. För att nå en 

hållbar utveckling behövs en omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen. I Sverige står 

transportsektorn för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen och motsvarade utsläpp av 18 

072 tusen ton koldioxid ekvivalenter år 2015 (Naturvårdsverket, 2016b).  

En lösning för att minska användandet av fossila bränslen i Sverige är att ersätta dessa bränslen 

med förnybara. Ett förnybart alternativ är biogas vilket produceras från olika former av biomassa 

så som gödsel, slam från reningsverk och matavfall (Jarvis & Schnürer, 2009). Sverige har som mål 

att ha en fossil oberoende fordonsflotta år 2030, där biobränslen är en viktig del i att nå detta mål. 

Vidare har Sverige 24 etappmål som är tänkta till att underlätta när det gäller uppnående av 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

I Sverige finns det ett etappmål, ökad resurshushållning i livsmedelskedjan som handlar om att 

matavfall ska sorteras ut och behandlas biologisk för att ta till vara på växtnäringen och energin. 

Målet är att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut så att växtnäringen tas till vara på och 

40 procent så att även energin tas till vara på (Naturvårdsverket, 2016a). För detta mål är 

biogasprocessen viktigt eftersom både växtnäringen och energin regenereras.  

Biogas är ett förnybart bränsle som kan användas till el, värme och uppgraderas till fordonsbränsle. 

Biogas produceras genom att röta biologiskt nedbrytbara substrat bland annat gödsel, slam från 

reningsverk och matavfall. För att kunna producera biogas krävs energi. När biogasproduktionen 

studerats ur ett livscykelperspektiv är det drift av biogasanläggningens som kräver mest energi av 

totala energiinsatsen, cirka 40 till 80 procent (M. Berglund & Börjesson, 2003). Vanligt är att delar 

av den producerade biogasen används för att täcka energibehovet (Andersson, 2011; Sjöberg, 

2008). För att kunna nå målen beskrivna ovan behöver biogas öka i produktion.  

Eftersom en del av biogasen går till att producera biogas så skulle energieffektivisering av 

biogasprocessen göra att mindre biogas behöver användas till processen och där med kunna 

användas som exempelvis fordonsbränsle istället. Detta skulle kunna leda till att biogas kan ersätta 

de fossila bränslena i transportsektorn i ännu större grad om mer biogas kan uppgraderas till 

drivmedelskvalité.  
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För att biogas ska kunna produceras från biomassa krävs att biomassan värms upp för att 

biogasproduktionen ska ske. Biogasproduktionen kan verka vid olika temperaturer beroende på 

vilka mikroorganismer som är i processen. Energibehovet i biogasanläggningen är där med olika 

beroende på vilken process som används. Mesofila mikroorganismer är en typ av mikroorganismer 

vilka verkar vid omkring 37 ̊ C (Jarvis & Schnürer, 2009). Detta betyder att biomassan behöver 

värmas upp till den temperaturen. Hur biogasanläggningens energibehov ser ut beror även på 

vilken typ av biomassa, substrat, som används. Matavfall har krav att hygieniseras innan rötning 

vilket innebär att substratet behöver värmas till 70 ̊ C och hålla den temperaturen under en timme 

(Jordbruksverket, 2015a). 

Ett företag som driver ett fler tal biogasanläggningar på storskalig nivå är Scandinavian Biogas Fuels 

AB. En av deras anläggningar är Södertörns Biogasanläggning som har varit i drift sedan 2015. I 

den anläggningen produceras biogas från matavfall och biogasen uppgraderas till fordonsbränsle. 

Rötningen sker vid en mesofil processtemperatur. Detta innebär att anläggningen både behöver 

värma upp substratet till 70 ̊ C och sedan kyla ner det till 37 ̊ C. Eftersom biogasen uppgraderas till 

drivmedelskvalité så har anläggningen även en uppgraderingsanläggning.  

För att tillgodose värmebehovet i anläggningen så används dels biogasen innan uppgraderingen, 

den gas som tas bort i uppgraderingen, värme från kompressorn vid uppgraderingen och värme 

från substratet som har hygieniserats. Hela anläggningen består därför av många olika komponenter 

och ännu fler parametrar som styr hur energieffektiv processen är. Detta leder till att det är svårt 

att få en överblick över vilka komponenter och parametrar som har störst påverkan på hur 

energieffektiv processen är. 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag från och i samarbete med Scandinavian Biogas 

Fuels AB, som är ett företag som driver flera biogasanläggningar i både Sverige och Sydkorea på 

storskalig nivå. En av deras anläggningar är Södertörns biogasanläggning vilket är anläggningen 

som detta arbete har studerat.  

Examensarbetet syftade till att finna de komponenter och parametrar i värmesystemet på 

Södertörns biogasanläggning där optimeringspotentialen ur ett energiperspektiv var som störst. 

Det innebar att hitta de komponenter som använder mest energi med avseende på värme och kyla. 

Vidare var syftet också att analysera parametrar så som temperatur, flöden, tryck och tid för att 

finna vilka parametrar som hade störst påverkan på energianvändningen. Detta för att ge förståelse 

för hur biogasanläggningens egna energianvändande kunde minskas och visa på hur det skulle 

kunna gå att minimera användande av den producerade biogasen så att bättre lönsamhet kan nås 

för anläggningen.  

Nedan presenteras de mål som formulerats för detta projekt.  

 Kartlägga nyckelparametrar som har den största påverkar på energianvändningen i 

värmesystemet  

 Identifiera de komponenter och parametrar i värmesystemet där det finns betydande 

energioptimeringspotential med avseende på värme- och kylbehov 

 Visa på hur värden av parametrar i värmesystemet gällande energi har förändrats mellan år 

2016 och 2017.   
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1.3 Övergripande metod 

För att uppfylla syfte och mål beskrivet ovan, så har värmesystemet på Södertörns biogasanläggning 

studerats genom att analysera mätdata från styrsystemet samt att göra kompletterande mätningar 

för att uppskatta parametrar som inte styrsystemet loggar. Studien baseras på mätningar från mars 

och april 2016 respektive 2017. Värme- och massbalanser har ställts upp.  

Genom temperaturmätningar har entalpinivån uppskattats vid olika delar i värmesystemet. Vidare 

har energigenereringen och energiförbrukningen beräknats. Värmesystemet definieras i denna 

studie som de system som värme upp och kyler ner slurry, utspätt substrat, innan rötningsprocessen 

sker. Hanteringen av data och beräkningar har skett i Excel och Matlab.  

1.4 Avgränsningar 

Detta projekt hade begränsade resurser i form av tid vilket gör att avgränsningar var nödvändiga 

för att kunna genomföra detta arbete. Av den anledningen har endast en anläggning studeras, andra 

liknande studier som genomfört på andra anläggningar tas upp i rapporten. Eftersom fokus har 

varit på Södertörns biogasanläggning har studien begränsats till delar som är relevant för den 

anläggningen. Exempelvis behandlas inte andra substrat än matavfall eller andra 

användningsområden för biogas än fordonsbränsle i denna studie.  

Vidare har denna studie fokuserat på värmesystemet i anläggningen. Detta innebär att 

rötningsprocessen inte ingick i studien mer än att motivera hur temperatur och TS-halt behöver 

vara för att processen ska fungera.  

Vidare har inte de delar av systemet som inte påverkar värmesystemet studerats så som omrörare 

och förbehandling av substrat i form av sönderdelning av substratet och separering av oönskat 

material. Hur värmeförlusterna var i de två rötkamrarna har inte beräknats, dels för att det tidigare 

har gjorts och för att fokus var på värmesystemet.  

Andra övriga delar av anläggningen har inte heller studeras, så som belysning, energianvändningen 

i styrsystemet och ventilationssystem. I arbetet ingick att studera värmebehovet under ett normalt 

driftläge, energibehovet vid uppstartsfas behandlades inte. 
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2 TEORI 

I nedanstående avsnitt presenteras den bakomliggande teorin som är nödvändigt för att kunna 

kartlägga de komponenter och parametrar som är relevanta för energianvändningen i 

värmesystemet. Delar som ingår i teoridelen är bland annat hygienisering, uppgradering, 

indunstning och beskrivning av värmesystemet i Södertörns Biogasanläggning.   

2.1 Biogasproduktion i Sverige och biogasprocessen 

Produktionen av biogas uppgick till 1 947 GWh i Sverige under år 2015. Antalet anläggningar var 

då 282 stycken och av dessa så definierades 35 stycken som samrötningsanläggningar. Med 

samrötningsanläggning menas en anläggning som kan röta olika typer av substrat så som matavfall 

och energigrödor. Majoriteten av dessa anläggningar rötade vid en mesofil process.  

Vidare så fanns det 61 stycken uppgraderingsanläggningar i Sverige som uppgraderar biogasen så 

att tillräcklig kvalitét fås för att biogasen ska skickas ut på naturgasnätet eller användas som 

drivmedel (F. Svensson & Harrysson, 2016).  

Biogas produceras genom en mikrobiologisk process vid anaeroba förhållanden, det vill säga 

nedbrytning av biomassa utan tillgång på syre. Detta är en komplicerad process som kräver flera 

olika typer av mikroorganismers närvaro och samspel. Processen delas in i fyra olika steg; hydrolys, 

fermentation, anaerob oxidation och metanbildning. Produkterna från de olika delarna fungerar 

som substrat till de nästkommande stegen. Det organiska materialet som ska rötas består till en 

början av stora molekyler så som socker, fetter och proteiner som inte mikroorganismer kan ta upp 

och använda. Vid hydrolysen är det enzymer som utsöndras och bryter ner de stora molekylerna 

till mindre delar som enkla sockerarter, fettsyror, aminosyror och vissa alkoholer. Denna process 

kan ta olika lång tid beroende på substratets sammansättning (Jarvis & Schnürer, 2009).  

Produkterna från hydrolysen, med undantag från fettsyror, används som substrat i nästa steg i 

processen vilket är fermentation där många olika organismer är aktiva. De olika 

fermentationsreaktionerna resulterar i att olika organiska syror, alkoholer, ammoniak, koldioxid 

och vätgas bildas. De två sista stegen är anaerob oxidation och det metanbildande steget vilka 

kräver samspel för att fungera. Acetat, vätgas och koldioxid bildas från de organiska syrorna och 

alkoholerna vid anaerob oxidation. Att samspel behövs har att göra med koncentrationen av vätgas. 

I anaerob oxidation så bildas vätgas, men för att det ska kunna ske behöver koncentrationen av 

vätgas att hållas på en låg nivå för att inte processen ska avstanna. Det metanbildande steget 

använder vätgas vilket gör att koncentrationen hålls tillräckligt låg (Jarvis & Schnürer, 2009).  

I det metanbildande steget bildas metan och koldioxid av metanogener som är metanbildande 

mikroorganismer. Det finns olika grupper av metanogener som används för att bilda metan från 

olika substrat, acetotrofa som använder acetat och hydrogenotrofer som använder vätgas och 

koldioxid. Förekomsten av de olika mikroorganismerna beror på flera saker tillgången på substrat, 

omrörning och matningsfrekvens. Det är också detta steg som styr hur lång tid biogasprocessen 

tar då metanogenerna växer långsamt och därmed hur lång uppehållstid som krävs.  

Det finns risk att om för kort uppehållstid tillämpas kan metogenerna följa med rötresten ut ur 

rötkammaren i snabbare takt än de hinner föröka sig inne i rötkammaren. Metanogenerna är känslig 

vilket gör att de reagerar snabbast vid störningar i processen så som förändring av pH, närvaro av 

giftiga föreningar exempelvis tungmetaller och organiska föreningar (Jarvis & Schnürer, 2009).  
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Eftersom det är många mikroorganismer involverade i processen och att dessa behöver samspela 

med varandra behöver miljön i rötkammaren vara anpassa till alla dessa mikroorganismer. En 

parameter som är viktigt för processen är temperatur. Olika organismer har olika optimal 

temperatur för tillväxt och var de trivs. Mikroorganismerna delas in i grupperna psykrofil, mesofil, 

termofil och extermofil/hypertermofil varje typ av mikroorganism växer och trivs bäst vid en viss 

temperaturintervall. Den temperatur där tillväxthastigheten är som störst är väldigt nära 

temperaturen då mikroorganismen dör. Detta gör att biogasprocessen är känslig för 

temperaturförändringar. De vanligaste biogasprocesserna drivs vid en mesofil och termofil process 

vars temperaturintervall är mellan 30 till 40 ̊ C samt 50 till 60 ̊ C.  

Vid en anaerob rötning så frigörs mycket små mängder energi i form av värme. Denna energi binds 

i metanen som bildas till skillnad mot en kompost. I en kompost sker processen med tillgång till 

syre, som gör att värme frigörs när det organiska materialet bryts ner. Av den anledningen behöver 

värme tillföras i processen vid en anaerob process (Jarvis & Schnürer, 2009).  

Från biogasprocessen så bildas en gas som till huvudsak består av metan (CH4) och koldioxid 

(CO2). Halten av ämnena i biogasen kan variera beroende på flera saker, vanligtvis utgör metan 50 

till 70 procent och koldioxid utgörs av 30 till 50 procent av den gas som bildas. Utöver metan och 

koldioxid kan andra ämnen finnas i gasen så som vätesulfid (H2S), vätgas (H2), vattenånga, 

ammoniak (NH3) och kolmonoxid (CO). Dessa produceras dock i mindre proportioner. Av 

ämnena som bildas så är det metan som står för energiinnehållet i gasen, detta innebär att ju högre 

metanhalt i biogasen desto högre energiinnehåll i gasen (Jarvis & Schnürer, 2009).  

I biogasprocessen kan olika organiska material användas, vilket är mikroorganismernas substrat. 

Vilket substrat som används har stor påverkan på processen och vilken kvalité produkterna har. 

Det vill säga hur mycket gas som bildas samt kvalitén på gasen och rötresten. Det finns flera 

substrat som kan användas vid biogasproduktion några exempel är slam från reningsverk, gödsel, 

slakteriavfall och matavfall. Matavfallet kan komma från hushåll, livsmedelsindustrier, restauranger 

och sammansättningen av detta substrat kan variera (Jarvis & Schnürer, 2009). Matavfall har en 

TS-halt på 30 till 35 procent innan utspädning (Carlsson & Uldal, 2009).  Substratet består både av 

proteiner, fetter, kolhydrater och olika spårämnen. Både mesofil och termofil processtemperatur 

kan användas (Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.2 Energianvändning i biogasanläggning 
För att utvärdera hur energieffektiv en biogasanläggning är så är ett användbart sätt att jämföra 

energin som tillförs anläggningen med den energin som fås ut det vill säga energiinnehållet i 

biogasen (Havukainen, Uusitalo, Niskanen, Kapustina, & Horttanainen, 2014). 

Energianvändningen i biogasanläggningar varierar beroende på anläggning och dess utformning 

vanligtvis uppgår energianvändningen till 20 till 40 procent av den producerade biogasens 

energiinnehåll (M. Berglund & Börjesson, 2006).  

En studie har genomförts där 27 biogasanläggningar i Österrike har studerats. Medianen av den 

årliga verkningsgraden var 47,8 procent när el- och värmebehovet i anläggningen jämfördes med 

energin i den producerade biogasen. Andra studier säger att 30 procent av den producerade el- och 

värmen vid biogasanläggningar krävs för anläggningens egna el- och värmebehov (Jin, Chen, Chen, 

& Yu, 2015). För att kunna bestämma energiverkningsgraden i biogasanläggningen behöver 

energibalanser ställas upp och beräknas. 
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Energibehovet i biogasprocessen är vanligtvis kopplade till omrörning, pumpning och 

uppvärmning. Hur mycket av biogasen som behöver facklas kan ses som energiförlust och 

metanläckage kan kategoriseras som en minskning av biogasproduktionen i biogassystemet 

eftersom gasen i båda fall har ett energiinnehåll (Lantz, Ekman, & Börjesson, 2009). Vidare behövs 

energi till uppgradering av biogasen och indunstningsprocessen (Chiumenti, da Borso, Chiumenti, 

Teri, & Segantin, 2013; Lantz et al., 2009).  

I Fig. 2.1 visas hur energifördelningen kan se ut i en biogasanläggning dock bör det understrykas 

att det varierar beroende på biogasanläggning. Fig. 2.1 visar energianvändningen med avseende på 

uppvärmning, elektricitet, uppgradering och fackling. Observera att energibehovet för 

indunstningsprocessen inte ingår i detta diagram.  

 

 

Fig. 2.1: Energianvändning i biogasanläggning modifierad från (Lantz et al., 2009) 

Uppvärmning i en biogasanläggning för en mesofil process med substrat som kräver hygienisering 

motsvarar den energi som krävs för att värma upp substratet till 70 ̊ C i en timme samt att 

temperaturen i rötkammaren ska vara konstant 37 ̊ C. Vidare finns ett kylbehov för att kyla slurryn 

så att det kan matas in i rötkammare.  

Den värme som krävs i processen beror bland annat på vilken temperatur inkommande substratet 

har, isoleringen på rötkammaren och effekten på värmeväxlare. Detta gör att värmebehovet 

varierar på biogasanläggningar, men anses vara mellan 15 till 26 kWh per ton substrat. När tyska 

anläggningar studerats så har värmebehovet ansetts vara 40 till 90 kWh per ton substrat. Att det är 

skillnad mellan dessa värmebehov tycks ha att göra med mindre isolering på rötkammaren och 

lägre temperatur på inkommande substrat vid tyska anläggningar samt att det är vanligt att 

biogasanläggningarna i Tyskland producerar kraftvärme vilket gör att de erhåller värmeöverskott 

(Lantz et al., 2009).  
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Elbehovet i en biogasanläggning är i huvudsak kopplade till omrörning, pumpning, ventilation, 

belysning och personalutrymmen. När matavfall används som substrat i biogasanläggningar kan 

elbehovet vara omkring 8 kWh per ton substrat alternativt cirka 2 procent av den producerade 

biogasen (Lantz et al., 2009). Hur detta används vid de olika delarna av biogasanläggningen som 

har ett elbehov framgår inte av uppgifterna i denna rapport. Elbehov finns även för uppgraderingen 

vilket kopplas till komprimeringen och generera vakuum vid en PSA anläggning. Vanligtvis är 

elbehovet 1,6 till 9,3 procent av den producerade biogasen. I Söderåsens biogasanläggning 

facklades biogas motsvarande en energimängd på 540 MWh och hade ett metanläckage i 

ventilationssystemet på 0,17 procent av den producerade biogasen. På andra anläggningar har 

metanläckaget visat sig vara mellan 1 till 8 procent av den producerade biogasen. Vid PSA får 

metanläckaget maximalt motsvara 2 procent (Lantz et al., 2009).  

För att substratet, rötresten, gasen och vatten ska kunna cirkulera i en biogasanläggning krävs det 

pumpar. Det finns många olika typer av pumpar som kan användas vid olika tillämpningar. Vid 

biogasanläggningar är det två huvudgrupper av pumpar som används; centrifugalpumpar och 

deplacementspumpar. Centrifugalpumpar fungerar när TS-halten är mindre än 8 procent och om 

TS-halten är större så är deplacementspumpar mer tillämpbara. Excentriskskruvpump och 

lobrotorpumpar är exempel på deplacementpumpar som används i biogasanläggningar. 

Centrifugalpumpar är vanligtvis robusta och kan generera ett tryck upp till 20 bar (Nathalie 

Bachmann, 2013). Exempelvis lämpar sig en skärande centrifugalpump när gödsel ska pumpas. TS-

halten på substratet verkar ha storbetydelse på pumpmotoreffekten. När gödsel pumpas och TS-

halten höjs från 8 till 10 procent så krävs 2,5 gånger mer effekt för samma volymflöde. En annan 

aspekt vad gäller pumpning av substrat är att det finns fördelar med att pumpa kontinuerligt i 

systemet då det kan förebygga bildandet av sedimentation i ledningar (P. Berglund, Bohman, 

Svensson, & Benjaminsson, 2012). 

2.3 Hygienisering 

Innan substratet går in i rötkammaren behöver substratet förbehandlas. Förbehandlingen av 

substratet görs av flera anledningar dels för att förgöra sjukdomsalstrande mikroorganismer, ta bort 

material som inte kan brytas ner eller som stör processen, koncentrera materialets organiska 

innehåll samt öka tillgängligheten på det organiska materialet. Den del som handlar om att förgöra 

sjukdomsalstrande mikroorganismer är hygienisering, vilket görs för att undvika smittspridning i 

samband med hantering samt användning av substrat och rötrest (Jarvis & Schnürer, 2009). Vilka 

substrat som ska hygieniseras och krav på vad som är godkänt för hygienisering styrs av lagar.  

Animaliska biprodukter har delats in i tre kategorier där det finns bestämmelse för vad som ska 

gälla för de olika kategorierna. Dessa kategorier finns beskrivna i förordningen EG nr 1069/2009. 

Matavfall tillhör kategori 3 (Jordbruksverket, 2015b). Vid hygienisering får substratet maximalt ha 

en partikelstorlek på 12 mm och behöver hållas på minimalt 70 ̊ C i minst en timme. Även andra 

alternativa sätt för hygieniseringsmetoder kan godkännas, dessa bedöms dock individuellt vid 

ansökan (Jordbruksverket, 2015a). Hygienisering är ett krav för låg-risk animaliskt avfall så som 

matavfall, men inte för alla substrat som kan användas vid biogasproduktion (Jarvis & Schnürer, 

2009). Kungsängens gård har en hygienisering som består av 3 hygieniseringstankar med en volym 

på 10 m3 där substratet värms till 70 ̊ C och håller denna temperatur under en timme (Malmros, 

2011). 

En biogasanläggning i Skellefteå kommun har hygienisering som sker i två hygieniseringstankar 

som är 36 m3 där substratet värms till 73 ̊ C under en timme. Tankarna är isolerade och 
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uppvärmningen sker genom ånga som leds ner i substratet och kondenseras till vatten. Detta gör 

således att substratvolymen ökar i hygieniseringstanken eftersom ånga tillförs. 

Hygieniseringsprocessen vid den här biogasanläggningen tar ungefär 4 timmar och 40 minuter att 

genomföra från att hygieniseringstanken börjar fyllas till att hygieniseringen är klar. Innan 

hygieniseringen har substratet en partikelstorlek på 0,5 mm och en TS-halt på 5 procent. I 

hygieniseringstankarna finns omrörare av typen toppmonterade tre-bladiga propelleromrörare 

samt bafflar på insidan av tankarna för att förhindra medrotation av substratet (Lundberg, 2016).  

Lundberg (2016) studerade en annan lösning för hygienisering, att istället för att substratet värmdes 

genom att injicera ånga i hygieniseringstankarna så skulle uppvärmningen ske i dubbelmantlande 

tankar där vatten cirkulerade mellan väggarna i tanken. Lundberg (2016) antog att vattnet skulle ha 

en temperatur på 95 ̊ C vid inloppet till hygieniseringstanken och 75 ̊ C vid utloppet för att undvika 

att vattnet har en kyleffekt på substratet. Olika konstruktioner på denna typ av hygieniseringsmetod 

studerades och slutsats drogs att vattnet behöver strömma när det passerar hygieniseringstankarnas 

vägg för att värmeöverförningen ska ske så effektivt som möjligt eftersom värme då överförs med 

påtvingad konvektion. Huruvida denna metod skulle vara mer energieffektivt än deras befintliga 

metod framgår inte från denna studie.  

Andra metoder för hygienisering finns, övergripande gäller att minska halten av Salmonella och 

Enterococceae 100 000 gånger och virus 1 000 gånger. En alternativ metod är att endast använda 

termofil rötning och låta substratet få nå en hög temperatur under längre tid. Detta innebär att 

matningen av substrat behöver ske med ett långt tidsintervall. Vid rötning om 52 ̊ C behöver 

matningen ske vid ett tidsintervall om minst 10 timmar (Jarvis & Schnürer, 2009). En studie finns 

gjord för att jämföra energibehovet vid en termofil process där hygienisering sker vid 70 ̊ C under 

en timme och där hygienisering sker direkt i rötkammaren vid termofil process (52 ̊ C) under 10 

timmar. Slutsats drogs att energi skulle sparas om den senare hygieniseringsprocessen skulle 

användas samt att detta inte påverkade biogasproduktionen (Grim, 2014).Ytterligare en metod är 

rötning vid hög ammoniakhalt vid en mesofil temperatur (Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.4 Uppgradering 

Biogasen som bildas i biogasprocessen kan användas till olika ändamål. Dels kan biogasen användas 

till värme, gasen förbränns i en panna och värmer upp vatten som kan tillföra värme i 

biogasprocessen, intilliggande byggnader eller skickas ut på fjärrvärmenätet. Ett annat 

användningsområde är att även generera elektricitet genom att använda biogasen som bränsle i 

motorer eller gasturbiner. Både elektricitet och värme genereras vid denna användning och en 

vanlig process genererar då omkring 30 till 40 procent elektricitet samt 60 till 70 procent värme av 

biogasens energiinnehåll. Ett tredje användningsområde är att använda biogasen som drivmedel till 

bilar, bussar och lastbilar. För att biogasen ska kunna användas som drivmedel behöver koldioxid, 

vatten och svavelväte avskiljas från biogasen, det vill säga uppgraderar biogasen så att en högre 

metanhalt fås (Svenskt Gastekniskt Center, 2012). Under år 2015 var det 63 procent av den 

producerade biogasen i Sverige som uppgraderades (F. Svensson & Harrysson, 2016).  

För att biogas ska kunna användas som fordonsbränsle behöver halten metan i biogasen vara 

omkring 97 procent enligt Svensk standard 15 54 38, vid typ A får halten metan variera med en 

procent från 97 procent (Svenskt Gastekniskt Center, 2012). Biogasen som bildas i biogasprocessen 

har vanligtvis en metanhalt på 60 till 70 procent beroende på substrat och process. Detta innebär 

att halten metan behöver öka så att biogasen uppnår drivmedelskvalité (F. Svensson & Harrysson, 

2016). Detta görs genom att koldioxid, vatten och svavelväte elimineras från gasen så att halten 
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metan ökar. Det finns flera metoder som kan användas där några är vattenskrubber, aminskrubber, 

PSA (pressure swing Adsorption), organisk fysisk skrubber och membran (Bauer, Hulteberg, 

Persson, & Tamm, 2013). Under 2015 fanns det 61 uppgraderingsanläggningar i Sverige där det är 

vanligast att vattenskrubber används följt av kemisk absortion, PSA och membran (F. Svensson & 

Harrysson, 2016). Exempelvis används vattenskrubber vid Kungsängens gård (Malmros, 2011).  

Det fanns 6 anläggningar under 2015 i Sverige som använde PSA som uppgraderingsmetod (F. 

Svensson & Harrysson, 2016). Denna uppgraderingsmetod använder en process som går ut på att 

metan och koldioxid kan adsoberas, bindas, på olika material vid olika tryck. En PSA enhet består 

av adsorptions-kolonner där processen sker och inuti dessa kolonner finns ett adsortionsmaterial 

vilket vanligtvis är zeoliter eller aktivt kol som kan adsorbera koldioxid. Innan rågasen passerar 

adsortions-kolonnerna så komprimeras rågasen samt separeras från vätesulfat (H2S) och 

vattenånga vilket visas i Fig. 2.2.  

Därefter kan rågasen tillföras adsortions-kolonnen. Processen följer Skärströmscykel vilket består 

av fyra olika steg. Då uppgraderingsprocessen består av flera steg så är det vanligt att 

uppgraderingsanläggningen består av flera adsortions-kolonner för att uppgraderad biogas ska 

produceras kontinuerligt. Adsortions-kolonnerna kan då arbeta växelvis i de fyra olika faserna i 

Skärströmscykeln (Bauer et al., 2013).  

Det första steget är att adsortionskolonnen trycksätts. Därefter matas rågas in, det vill säga den gas 

som erhålls efter rötning, och koldioxid adsorberas på adsortionsmaterialet (Bauer et al., 2013). 

Rågasen tillförs i botten av adsotions-kolonnerna och den uppgraderade biogasen förs ut i toppen 

av kolonnen. När adsortionsmaterialet är mättat med koldioxid sänks trycket i adsortions-

kolonnen, koldioxid desorberas och pumpas ut ur kolonnen. Desorberas innebär att koldioxiden 

frigörs från adsoptionsmaterialet. I koldioxiden strömmen som har separerats från biogasen finns 

en mindre mängd metan vilket har sin förklaring i att när koldioxiden ska pumpas ut från 

adsortions-kolonnen så har denna fyllts med rågas vilket följer med koldioxiden ut från adsortions-

kolonnen.  

Det sista steget är att när trycket i kolonnen är som lägst så pumpas den uppgraderade biogasen 

igenom adsortions-kolonnen för att rena kolonnen från koldioxiden som desorberats. Efter detta 

så börjar processen om på första steget igen. PSA arbetar vid tryck omkring 6 till 10 bar (Bauer et 

al., 2013). En principskiss av en PSA anläggning visas i Fig. 2.2. 

 

 

Fig. 2.2: Uppgraderingsanläggning PSA modifierad från (Bauer et al., 2013; Beil & Beyrich, 2013) 
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Efter att biogasen har uppgraderats så torkas gasen så att vatten avlägsnas och gasen behandlas så 

att lukten förbättras innan biogasen används som bränsle i fordon. I Sverige så var medelvärdet av 

metanhalten i biogasen 95,8 procent hos de anläggningar som använde PSA (F. Svensson & 

Harrysson, 2016). Det finns flera fördelar med PSA jämfört med andra uppgraderingstekniker 

exempelvis innehåller inte PSA några kemikalier och inte heller någon vattenanvändning som 

vattenskrubbning gör. Förutom koldioxid som separeras i processen så separeras även syre, kväve 

och vatten från biogasen. Andra fördelar är att PSA är kompakt, enkel att driva, bra säkerhet och 

låg energianvändning (Wu, Zhang, Xu, Bao, & Zhang, 2015). Dock har adsorption med kemiska 

reaktioner fördelen att ha lägre förlust av metan och lägre förbrukning av elektricitet. Wiheeb, 

Helwani, Kim, & Othman (2016) uttalar att PSA har låg energianvändning och att tekniken är 

pålitligt även om tryck, temperatur och flödeshastighet varierar i processen. PSA har inget 

värmebehov men använder elektricitet vilket motsvarar en energianvändning på 0,16 till 0,35 kWh 

per normalkubikmeter biogas. 

Biogasen komprimeras vanligtvis från 4 till 7 bar i PSA. När biogasen komprimeras så ökar 

temperaturen vilket gör att det kan finnas behov av att kyla ner biogasen efter kompression (Beil 

& Beyrich, 2013). För att biogasen ska kunna användas som drivmedel behöver det transporteras 

till användaren. Detta kan göras antingen via ett naturgasnät eller i mobila enheter då biogasen 

transporteras i vätskefas eller komprimerad (M. Svensson, 2013). När biogasen ska transporteras i 

komprimerad form så högtryckskomprimeras biogasen till minst 200 bar efter uppgradering 

(Persson, 2003). 

2.5 Rötrest och indunstning 

När biogas produceras i en biogasanläggning så bildas förutom biogas även en rötrest som 

innehåller näringsämnen vilket kan återföras som växtnäringskälla. Rötresten som har bildats efter 

biogasprocessen är en relativt utspädd växtnäringskälla och lever inte alltid upp till lantbrukets krav. 

Det finns flera parametrar som är viktiga för att kunna använda rötresten så som vattenhalt, 

konsistens, hygien, växtnäringssammansättning, tungmetaller, organisk substans, lukt, tillsatsmedel, 

typ av substrat och kvalitetssäkring. Om det är hög vattenhalt i rötresten så kan detta ge upphov 

till ett större transportbehov av rötresten till lantbruket och svårigheter att sprida dessa på åkrar. 

När man sprider gödsel behöver det ske med en jämnfördelning och i rätt mängd. För att det ska 

ske på bästa sätt är det fördelaktigt om rötresten är torr (Wikberg et al., 2001).  

Indunstningsprocess innebär att rötrest delas upp i kondensat och ett koncentrat. Kondensatet är 

kondenserad ånga och det som blir kvar av rötresten benämns koncentrat. Koncentratet består av 

ämnen som ej förångats exempelvis salter och ämnen med hög kokpunkt (Benjaminsson, 

Goldschmidt, & Uddgren, 2010). Indunstningen sker genom att rötresten kokas, så att ånga bildas, 

vid ett undertryck. När undertryck råder innebär det att rötresten kokar vid en lägre temperatur än 

om det är atmosfärstryck. Vidare kyls den bildade ångan så att ångan kondenseras och samlas upp. 

Denna teknik kommer från början från andra industrier än biogasindustrin så som vid återvinning 

av kemikalier från industriella biprodukter och behandling av lakvatten från avfall. Tekniken har 

även testats på mejeriindustrin, olivoljeindustrin, svingödsel samt pappers och massaindustrin. Det 

finns även andra tekniker som kan koncentrera näringsämnena i rötresten exempelvis 

membranfiltrering (Chiumenti et al., 2013).  

Innan indunstningen sker ofta en fasseparation som innebär att den fasta delen i rötresten separeras 

från vätskeformen. Detta är nödvändigt för att rötresten som ska indunstas behöver låg TS-halt 

för att kunna koncentreras utan att viskositeten blir för hög. Det kan göras på flera sätt exempelvis 
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med sedimentering eller centrifugering (eller skruv-presseparator) (Chiumenti et al., 2013; Wikberg 

et al., 2001). Enbart sedimentering ger inte tillräcklig fasseparation av rötresten vilket gör att denna 

teknik behöver kompletteras med något ytterligare. När matavfall används som substrat så är det 

svårare att med hjälp av centrifugering genomföra fasseparation jämfört med när gödsel används 

som substrat (Wikberg et al., 2001). Efter fassepareringen sker indunstningen med rötresten i 

vätskeform där rötresten delas upp i ett kondensat och ett koncentrat.  

Genom indunstningsprocessen så minskas volymen och massan av rötresterna eftersom vatten i 

rötresten blir till ånga och kondenseras för att på så sätt separeras från övrig rötrest, därmed blir 

rötresten mer näringstät och därför har större potential att användas som gödsel. Att volymen 

rötrest minskar gör den enklare att hantera och underlättar transport (Chiumenti et al., 2013). 

Beroende på utformningen av indunstningsprocessen kan man välja att separera fosfor och kväve 

i olika fraktioner, vilket innebär att fosfor och kväve kan separeras till koncentratet respektive 

kondensatet alternativt att båda näringsämnena samlas i koncentratet. Om syra tillförs rötresten 

kommer ammoniumkvävet finnas i koncentratet och om ingen syra tillsätts, följer 

ammoniumkvävet med vattnet som avdunstar (Wikberg et al., 2001). Kondensatet som bildas kan 

användas till flera saker och ett användningsområde är att återcirkulera vattnet till början av 

processen. Detta för att späda ut substratet innan rötningen för att erhålla en lägre TS-halt så att 

substratet blir pumpbart (Chiumenti et al., 2013). Genom att återcirkulera vatten kan behovet av 

tillförsel av färskvatten minskas (M. Berglund & Börjesson, 2003). 

Indunstningen sker genom att värme tillförs så att vattnet övergår till ånga. Det finns olika tekniker 

som kan användas för att uppnå detta och en vanlig metod är fallfilmsindunstning. Den del av 

rötresten som är i vätskefas efter fasseparationen leds in i indunstaren där det finns ett stort antal 

rör som fungerar som en värmeväxlande yta. Värmeväxling sker då mellan rötresten i vätskefas och 

ånga i rören så att vattnet i rötresten förångas. Rötresten i vätskefas tillförs i toppen av indunstaren 

och koncentratet tas ut i nedre delen. Ångan som bildas leds till en separator där ytterligare 

koncentrat tas bort och ångan som är kvar kondenseras. Det finns även andra indunstare där det 

används en pump för att öka trycket i rötresten i vätskefas för att denna inte ska övergå till ånga i 

indunstaren utan att ångbildningen sker i separatorn istället. Om risk finns att koncentratet fastnar 

på rören där värmeväxlingen sker så kan denna teknik vara ett alternativ (Benjaminsson et al., 2010).  

För att undvika att beläggningar bildas på de värmeöverförande ytorna behöver indunstaren 

rengöras med jämna mellanrum för att kunna upprätthålla en bra värmeöverföringsförmåga 

(Westin, 2010). Angående energianvändningen i indunstningsprocessen kan den uppskattas vara 

mellan 5 till 8 kilowattimmar per kubikmeter rötrest i form av elektricitet och 350 kilowattimmar 

per kubikmeter förångat vatten i form av värme. Om membranfiltrering används så är 

energianvändningen dubbelt så mycket jämfört med indunstningsprocessen (Chiumenti et al., 

2013). 

2.6 Värmeväxlare 

Värmeväxlare har till syfte att föra över värme från ett medium till ett annat utan att dessa blandas 

med varandra. Värme transporteras genom konvektion i mediet och konduktion genom 

skiljeväggen mellan två medierna (Cengel & Ghajar, 2011). Det finns olika typer av värmeväxlare 

som har olika utformningar och hur värmeöverföringsförmågan är beror på flera olika parametrar. 

Några faktorer är material, värmeöverföringsyta, temperaturdifferenser, mediet som ska bli 

uppvärmt respektive kylt och även hur medierna strömmar i värmeväxlaren. En typ av 

värmeväxlare är tubvärmeväxlare där det är ett inre och ett yttre rör. Substratet pumpas i det inre 
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röret och varmvatten i motsatsriktning i det yttre röret (Karlsson, Larsson, Lindberg, Moraeus, & 

Starberg, 2005). Flödet i en tubvärmeväxlare kan även vara parallellt det vill säga att flödet av båda 

medierna är åt samma håll (Cengel & Ghajar, 2011).  

Spiralvärmeväxlare är en annan typ av värmeväxlare där det är kanaler där substratet värmeväxlar 

motströms. Det varma mediet kommer in i mitten och strömmar ut mot ytterkanten och det kalla 

införs i ytterkanten och flödar mot mitten (Karlsson et al., 2005). Karlsson et al. (2005) menar att 

tubvärmeväxlare är den mest energieffektiva utformningen av värmeväxlare till slurry men att dessa 

är relativt utrymmeskrävande.  

Vidare menar Karlsson et al. (2005) att spiralvärmeväxlare i större grad har igensättningsproblem 

men att dessa är mer kompakta och därmed inte kräver lika mycket utrymme. Tubvärmeväxlarna 

ger ett lägre tryckfall än spiralvärmeväxlarna. Utformningen vid värmeväxlings kan göras på två 

sätt antingen om slurry värmeväxlar direkt mot slurry eller om det sker med vattenmedium som ett 

mellansteg. Vid TS-halter större än 5 procent kan det bli stora tryckfall om systemet konstrueras så 

att det ska värmeväxla slurry mot slurry.  

Värmeöverföringsförmågan i en värmeväxlare minskar vanligtvis med tiden. Orsaken är att material 

i medier sedimenterar och bränner fast på värmeöverföringsytan vilket gör att resistensen ökar och 

därmed att värmeöverföringsförmågan minskar. Detta är vanligare när det mediet innehåller 

partiklar i fast fas (Cengel & Ghajar, 2011). När substratet har högt fettinnehåll finns risk att det i 

större grad leder till avsättningar av salter och fett på värmeväxlingsytorna. Det finns protein i 

substratet som vid 70 ̊ C koagulerar och bränner fast således bör de värmeöverförande ytorna inte 

överstiga 60 till 70 ̊ C (Karlsson et al., 2005).  

Kemiska reaktioner på ytorna kan också förekomma i värmeväxlare så kallad korrosion. För att 

undvika detta kan ytorna, som oftast är i metall, beläggas med glas eller att plast istället används. 

Att använda rostfritt stål eller titan kan också vara sätt att undvika korrosion. När medium blir 

varma kan det leda till att alger börja växa vilket således kan göras att alger kan börja växa i 

värmeväxlarna. När värmeväxlare väljs bör det tas hänsyn till alla dessa faktorer vilket gör att en 

större och bättre värmeväxlare bör väljas för att värmeväxlaren ska kunna möta det behovet som 

finns i processen (Cengel & Ghajar, 2011).  

Hur mycket avsättningar det blir på värmeväxlare beror även på hastigheten på fluiderna utöver 

temperatur och tid som redan nämnts ovan. Värmeöverföringsförmågan blir sämre vid lägre 

hastigheter (Cengel & Ghajar, 2011). Laminärt flöde medför sämre värmeöverföringsförmåga än 

vid turbulent flöde. Vid substrat som har hög viskositet finns risk att flödet är laminärt genom 

värmeväxlaren. En acceptabel återvinning i värmeväxlare är vanligtvis 40 till 50 procent av den 

tillsatta värmeenergin när tubvärmeväxlare används i biogasanläggningar. Om verkningsgraden är 

nedåt 30 procent så är det inte bra, vanliga orsaker till dålig värmeöverföringsförmåga är att 

värmeväxlarytor är för små, slurryn har för låg hastighet genom värmeväxlaren eller att fel typ av 

värmeväxlare används (Karlsson et al., 2005). 

2.7 Energikällor i biogasanläggningar 

Som framgått av ovanstående delar i teoridelen så finns det ett energibehov i biogasanläggningar 

kopplade till olika delar av systemet. För att tillgodose detta krävs att det finns energikällor som 

kan användas till detta ändamål. Dels används ofta värmeväxlare för att återvinna värme i syfte att 

minska behovet av extern energitillförsel. För att vatten som ska kunna användas till bland annat 

hygieniseringen och indunstningen behöver det värmas upp. I Kristianstads stad värms vattnet upp 
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till 80 ̊ C med hjälp av 3 gaspannor där det i två av dessa förbränns gas och i en tredje kan de även 

elda med olja. Gaspannorna ingår även i ett fjärrvärmesystem som förser hela reningsverket med 

värme (Sjöberg, 2008). I Skellefteås biogasanläggning eldas pellets i en pelletspanna för att 

tillgodose anläggningen med ånga och värme, olja används som reservbränsle när pelletspannan 

behöver rengöras (Lundberg, 2016).  

Vanligt är att delar av den egna biogasen används för att tillgodose biogasanläggningens 

värmebehov. Vid Kungsängens gård används också en kombination av att elda biogas och 

eldningsolja i en panna. Dessutom används elektricitet från elnätet (Andersson, 2011). 

Primärvärmeanvändningen för centrala biogasanläggningar är vanligtvis omkring 13 procent av 

producerade biogasens energiinnehåll. Primära elanvändningen är normalt runt 11 procent där mer 

än hälften är kopplad till förbehandling av substratet innan rötning. När det finns en 

uppgraderingsprocess i biogasanläggningen är den primärenergianvändning som är kopplad till 

uppgraderingsprocessen omkring 11 procent av den producerade biogasens energiinnehåll (M. 

Berglund & Börjesson, 2003).  

All energi som tillförs systemet nyttjas inte som värme och elektricitet, det finns också förluster i 

systemet. Dessa är kopplade till värmeförluster i rötkammare och andra tankar på anläggningen. 

Eftersom det är viktigt att temperaturen är konstant i rötkammaren på grund av att 

mikroorganismerna är väldigt känsliga för temperaturvariationer behöver rötkammaren vara väl 

isolerad för att kompensera för värmeförluster genom tanken (Jarvis & Schnürer, 2009). Det finns 

även olika sätt för uppvärmning eller sätt att hålla temperaturen konstant i rötkammare. Primärt är 

det att substratet är uppvärmt när det tillförs rötkammaren som gör att temperaturen kan vara 

konstant. Injicering av ånga, eldrivna doppvärmare inne i rötkammaren, cirkulation av 

rötkammarinnehållet via en extern värmeväxlare samt varmvattencirkulation i rör eller mantlar inne 

i rötkammaren är andra sätt att hålla temperaturen konstant (Karlsson et al., 2005).  

Viktigt att de som arbetar på anläggningen kan följa de olika parametrarna på anläggningens olika 

delar för att kunna agerar om det är något som händer på anläggningen som kräver åtgärd för att 

bibehålla biogasproduktionen. För att kunna reglera, styra och bestämma väg för flödet så behövs 

ventiler. Det finns olika ventiler som fungerar på lite olika sätt (Nathalie Bachmann, 2013). För att 

kunna mäta flödet behövs flödesmätare, vilket det finns många olika typer av. En typ av 

flödesmätare är elektroniska var av en är en ultraljudsflödesmätare. Ultraljudsflödesmätare har 

fördelarna att det inte behövs någon förändring på rören där den ska mäta flödet, fungerar på både 

laminärt och turbulent flöde samt kan användas vid korrosiva och reaktiva miljöer. Däremot kan 

den fungera sämre när flödet på gaser ska mätas (Björk, 2016). 

2.8 Beskrivning värmesystemet Södertörns biogasanläggning 

Södertörns biogasanläggning har en kapacitet att producera 80 GWh biogas under ett år. Substratet 

som rötas i anläggningen är matavfall och under ett år rötas 50 000 ton matavfall (Scandinavian 

Biogas AB, n.d.). Rötningen sker i två rötkammare om 4 500 kubikmeter vid en mesofil process. 

Innan matavfallet kan rötas behöver förbehandling ske det vill säga finfördelning, spädning och 

separering. Substratet sönderdelas till mindre partiklar och separeras från oönskat material så som 

exempelvis bestick och grus. Samtidigt som dessa två steg sker späds substratet ut så att TS-halten 

blir lägre och att matavfallet blir pumpbart. Substratet späds ut med kondensat från 

indunstningsprocessen när projektet genomfördes, innan dess användes färskvatten. Detta innebär 

att underlaget till projektet innefattade båda konstruktionerna.  
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Eftersom Södertörns biogasanläggning använder matavfall som substrat är det krav på att 

substratet behöver hygieniseras innan rötning. Hygieniseringen sker i tre stycken tankar med en 

volym på 20 m3 där slurryn värms till 70 ̊ C och håller det under en timme. För att få ett kontinuerligt 

flöde av slurryn så värms slurryn i en av tankarna åt gången, alltså princip att en tank fylls på, en 

hålls varm och en töms. Efter det behöver slurryn kylas ner till en mesofil rötningstemperatur på 

ca 37 ̊ C innan den matas in i rötkammaren. Detta sker genom värmeväxling och kylning. 

Värmeväxlarna har även funktion att värma slurryn innan hygieniseringen för att minska 

energianvändningen.  

Värmeväxlingen sker i 7 stycken spiralvärmeväxlare där värme överförs från varma slurryn 70 ̊ C i 

ena tanken, där slurryn förvaras direkt efter hygieniseringen, till den kalla slurryn direkt från 

slurrytanken. Efter värmeväxling, innan hygieniseringen har slurryn en temperatur på ca 50 ̊ C. 

Innan och efter hygieniseringen förvaras slurryn i respektive bufferttank. Efter att slurryn har kylts 

ner matas det in i rötkammaren och biogasproduktionen sker. Kylningen sker dels i värmeväxlarna 

och i 4 stycken andra värmeväxlare som värmeväxlar slurry med ett köldmedie. För att kyla 

köldmediet används en torrkylare.  

Biogasen som producerats i biogasanläggningen uppgraderas till drivmedelskvalité. 

Uppgraderingen sker med PSA, pressure swing adsorption. Från denna process blir det kvar en 

restgas LCF, low calorific fuel som förbränns i LCF boiler. Som beskrivits ovan i del 2.4 

uppgradering så består restgasen till största delen av koldioxid men även av metan vilket behöver 

förbrännas eftersom denna har större växthuspotential än koldioxid. LCF boilern klarar inte av att 

bränna enbart LCF utan metanhalten behöver vara lite högre. Av den anledningen förbränns en 

del rågas i denna förbrännare för att höja metanhalten. Energin som frigörs används till att värma 

upp vattnet i värmesystemet. Även kompressorn i uppgraderingsanläggningen avger värme vilket 

används till att värma vattnet till värmesystemet. Om inte dessa två räcker så förbränns även rågas 

direkt från biogasprocessen i Peak Load boiler 

 I en container så finns Peak Load boiler och LCF boiler placerade. Uppvärmningen av varmvattnet 

sker genom att vattnet värms upp av kompressorn i uppgraderingsanläggningen. Efter detta 

pumpas vattnet som är några grader varmt in till LCF boiler där det värms ytterligare. Vidare värms 

vattnet i Peak Load boiler om inte de andra två uppvärmningsprocesserna är tillräckliga. När vattnet 

har tillräckligt hög temperatur pumpas det till en 10 m3 ackumulatortank som är placerad utomhus 

alternativt direkt ut till energianvändarna i anläggningen. Ackumulatortanken ska fungera som en 

bufferttank genom att när värmebehovet inte är stort kommer temperaturen i tanken att höjas och 

när värmebehovet är större kommer temperaturen i tanken att sjunka. Detta gör att det finns några 

minuter buffert i värmesystemet om någonting händer i systemet som gör att någon av 

energikällorna behöver kopplas ifrån.  

Effekten i värmesystemet regleras genom att flödeshastigheten på vattnet kan ändras samt att Peak 

Load boiler kommer kunna förbränna mer eller mindre biogas. Värmesystemet beräknas kunna 

leverera 1 300 kilowatt. Det varma vattnet används till tre saker uppvärmning av slurry i 

hygieniseringstankarna, uppvärmning av EOM och till indunstningen. EOM är ett extra bra 

substrat för biogasproduktionen och i tankarna där de förvaras så behöver det hållas en temperatur 

på 40 till 50 ̊ C för att hållas i flytande form.  

Efter rötningsprocessen blir det kvar en rötrest, vilket genomgår en indunstningsprocess. I 

anläggningen är det en fallfilmsindunstare används, med centrifugering innan och att syra tillförs. 

Indunstningen behöver värme för att kunna värma upp vätskedelen av rötresten så att ånga bildas 
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som sedan kan kondenseras. Kondensatet återinförs till process och tillsätts substratet. 

Värmebehovet i indunstaren tillgodoses genom att varmvatten i värmesystemet cirkulerar in i 

indunstningsprocessen. När varmvattnet passerat indunstaren så pumpas det vidare mot 

hygieniseringstankarna.  

Indunstningen och hygieniseringstankarna är placerade en bit ifrån varandra vilket gör att 

varmvattnet behöver transporteras i rör en viss sträcka. Temperaturen på vattnet mäts nära 

hygieniseringstankarna. Om denna temperatur sjunker så finns en reglerventil nära indunstningen 

som gör att flödet till indunstningen kan sänkas. Reglerventilen sitter på trycksidan relativt pumpen 

för att pumpen annars skulle förstöras/inte fungera så bra om reglerventilen skulle sitta på 

sugsidan. Om temperaturen nära hygieniseringstankarna sjunker under 70 ̊ C så är flödet noll. Detta 

för att om inte värmesystemet klarar av att värma både slurryn i hygieniseringstankarna och 

indunstningen så ska prioriteringen vara att endast tillföra värme i hygieniseringen för att kunna 

bibehålla biogasproduktionen. Flödet på inkommande varmvatten mäts nära indunstningen med 

hjälp av ultraljudsflödesmätare. Reglerventilen har precis installerats när detta projekt genomförs 

vilket gör att det finns osäkerheter kring hur mycket den kommer att behöva användas. Efter att 

värmesystemet byggts om så beräknas värmesystemet klara både värmebehovet för hygieniseringen 

respektive indunstningen. 

  



-16- 
 

3 METOD 

I nedanstående delen presenteras metoden som använts för att kunna besvara vilka parametrar och 

komponenter som har största påverkan på energianvändningen samt störst 

energioptimeringspotential. Vidare redogörs för vilket material som utgjorde grunden av denna 

studie och vilka antaganden som gjorts. För att kunna genomföra analysen har en del ekvationer, 

diagram och tabeller behövts vilka finns beskrivna i detta avsnitt.   

I Fig. 3.1 visas en schematisk bild över hur arbetsprocessen har varit i studien. Till en början 

studerades ritningar över anläggningen för att förstå hur alla delsystem i processen hängde ihop. 

Vidare samlades mätdata in från anläggningens styrsystem samt från specifikationer tillhörande 

komponenter i anläggningen. Insamlingen av mätdata gjordes under perioden mars till april 2017. 

Beräkningar genomfördes för att räkna ut energianvändningen hos användare i processen samt hur 

mycket energikällorna genererade. Vilken entalpinivå som de olika materialflödena, framförallt 

vattnet i värmesystemet, befann sig vid bestämdes. När entalpinivåerna bestämdes beräknades 

medelvärden för de olika flödena vilket utgjorde grunden för energibalansen över systemet. 

Beräkningarna har genomförts i Matlab och Excel. Utifrån energibalansen och dessa analyser har 

slutsatser dragits samt vidare rekommendationer. 

 

 

Fig. 3.1: Övergripande metod 
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3.1 Principskiss av värmesystemet 

För att tillgodose värmebehovet i biogasanläggningen cirkulerar vatten i ett värmesystem. I Fig. 

3.2 visas en principskiss av värmesystemet där vattnets transportväg kan utläsas. Vattnet värms upp 

av den värme som avges från högtryckskompressorn i uppgraderingsanläggningen och därefter 

värms ytterligare med hjälp av LCF boiler. Vidare värms vatten även upp i Peak Load boiler. LCF 

boiler förbränner restgasen från uppgraderingsanläggningen och Peak Load boiler förbränner 

rågas. När vattnet har tillräckligt hög temperatur pumpas det till en ackumulatortank. Från 

ackumulatortanken pumpas varmvattnet ut till användarna i systemet. Vattnet kan även passera 

förbi ackumulatortanken och ha direkt koppling mellan energianvändarna och energikällorna. 

Systemet är konstruerat med ventiler som gör att flödet av varmvattnet till de olika delarna kan 

variera och vara olika i de olika delprocesserna. Efter att vattnet har passerat energianvändarna 

pumpas det tillbaka till energikällorna för att bli uppvärmt igen.  

 

 

Fig. 3.2: Principskiss över värmesystemet 

 

Fig. 3.2 visar en förenklad bild av vattnets färdväg i värmesystemet, i verkligheten finns det flera 

möjliga vägar för vattnet. Exempelvis kan flödet vara noll till indunstningen om inte tillräckligt 

energi finns i värmesystemet så att hygieniseringen kan prioriteras och därmed passerar vattnet 

hygieniseringsprocessen först och därefter EOM tankarna. Vidare är det inte givet att vattnet, när 

det kylts ner flödar tillbaka till ackumulatortanken utan istället pumpas direkt till 

uppgraderingsanläggningen och värms av kompressorn.  

Det finns även möjlighet att vattnet värms direkt vid LCF boiler eller Peak Load boiler utan att 

passera kompressorn. Vid LCF boiler så överförs energin till vattnet via en värmeväxlare som 

värmeväxlar förbränningsgasen och vattnet. Hur mycket energi som värmesystemet kan klara av 

att leverera till energianvändarna kan regleras av flödet och hur mycket gas som förbränns i Peak 
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Load boiler. För att ta reda på hur mycket energi som respektive energikälla bidrar med och hur 

mycket energi respektive användare använder har mätdata för temperatur och flöde samlats in.  

Det vattnet som värmts upp av de olika energikällorna behöver inte heller nödvändigtvis pumpas 

direkt till ackumulatortanken utan flöda direkt ut i systemet till energianvändarna. Det är när 

temperaturen är tillräckligt hög ut till energianvändarna som vattnet då kan användas till att öka 

temperaturen i ackumulatortanken. På så sätt kan överskottsvärme lagras i ackumulatortanken och 

fungera som en buffert för värmesystemet.  

När vattnet värms i värmeväxlaren med förbränningsgasen från LCF boiler samt värms i Peak Load 

boiler så blandas vattnet efter dessa två. Det totala flödet genom de olika energikällorna ska vara 

lika stort som det totala flödet genom energienergianvändarna.  

För att minska på energibehovet från de tre energikällorna beskrivna ovan finns det värmeväxlare 

i systemet. I Fig. 3.3 visas en principskiss över värmeväxlarna för slurry före och efter 

hygienisering. Värmeväxlaren består i verkligheten av 7 värmeväxlare men har i denna studie 

betraktas som en, vilket innebär att mätdata har erhållits före och efter alla 7 värmeväxlare och inte 

före respektive efter varje enskild. Slurry pumpas från slurrytanken till värmeväxlarna för att sedan 

förvaras i en buffert tank innan det pumpas vidare till någon av de tre hygieniseringstankarna. I 

dessa värms slurryn upp till 70 ̊ C.  

När hygieniseringen är avslutad pumpas slurry från hygieniseringstanken till en annan buffertank. 

Därefter kyls slurryn i värmeväxlarna följt av en kylare för att därpå pumpas in i rötkammaren. I 

detta delsystem har temperatur och flöde beaktats före och efter respektive komponent.  

 

 

Fig. 3.3: Principskiss värmeväxlare slurry före och efter hygienisering 

Efter värmeväxlarna så kyls slurry ner ytterligare med hjälp av en torrkylare. Kylsystemet består av 

4 stycken värmeväxlare som värmeväxlar slurry och etylenglykol 35 procent (resterande är vatten). 

Etylenglykolen värms upp i värmeväxlarna, det vill säga kyler ner slurryn, och etylenglykolen kyls 

ner i torrkylare som består av fläktar vilket genom konvektion kan föra bort värme från 

etylenglykolen. Eftersom torrkylaren kyler ner etylenglykolen med hjälp av utomhusluften, är 

torrkylaren beroende av utomhustemperaturen. Av den anledningen har beräkningar genomförts 

för att fastställa till vilken utomhustemperatur som torrkylare teoretiskt har möjlighet att kyla 

slurryn.  
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3.2 Insamling av data 

Insamlingen av mätdata har främst varit med avseende på temperatur, tryck och flöde vid olika 

placeringar i systemet, främst före och efter de energianvändande och energigenererande 

komponenterna. Trycket som erhölls antogs vara gaugetryck, det vill säga tryck över 

atmosfärstrycket. Styrsystemet loggar den totala energin som värmesystemet levererar i varje 

ögonblick vilket också samlats in. Eftersom ett av målen var att visa på förändringar av värden av 

olika parametrar i värmesystemet är data samlats in under två perioder, dels under mars och april 

år 2017 och dels för samma period under år 2016.   

Insamlingen av mätdata skedde i huvudsak under mars och april 2017 direkt från styrsystemet. 

Eftersom styrsystemet lagrar data har mätdata kunnat erhållas från längre tid tillbaka. Till en början 

beaktades styrsystemet i syfte att identifiera vilken data som kunde erhållas samt lokalisering av 

mätpunkterna. Därefter togs mätdata ut ur systemet som en förstudie för att kunna upptäcka vilka 

parametrar som krävdes för analysen samt att den riktiga insamlingen av data skulle vara så effektiv 

som möjligt. När huvudmätningen genomfördes erhölls värden främst från mars och april 2017 

samt samma period 2016.  

Kartlägga elektriciteten kan vara mycket tidskrävande och kostsamt på grund av att användare är 

frekvensstyrda, att det inte finns mätutrustning på alla komponenter samt att data från styrsystemet 

inte var tillräcklig, vilket visats sig i andra studier (Andersson, 2011). Det de andra studierna har 

gjort istället är att inventera installerad effekt och uppskatta eller logga drifttiden  (Andersson, 2011; 

Lindqvist, 2015). Detta var även fallet i denna studie och på grund av den begränsade tiden 

bedömdes det att kartläggningen av elförbrukningen inte skulle ingå i studien.  

Den erhållna mätdatan har varit beroende på vilka mätinstrument som funnits vid olika 

mätpunkter. Mätningar av temperaturen har erhållits vid många olika lokaliseringar. Temperaturen 

har mätts i slurryn, vattenkretsen och kylkretsen före och efter de olika delprocesserna som 

hygienisering, värmeväxling och Peak Load boiler. Trycket har även varit tillgängligt vid många av 

de mätpunkter som temperaturen har mätts vid. För flödet har det varit färre mätpunkter, flödet 

har erhållits på slurry genom värmeväxlarna, totala flödet vatten ut till värmesystemet samt flödet 

vid indunstningen. Hur flödet har varierat vid energikällorna det vill säg till kompressorn, LCF 

boiler, Peak Load boilern och ackumulatortanken har det inte funnits några flödesmätare. Inte 

heller flödet i hygieniseringstankarna och EOM tankarna var tillgängligt. Eftersom det har varit 

intressant att veta hur mycket energi som olika komponenter tillför systemet samt hur mycket 

hygieniseringen och EOM tankarna använder så har dessa flöden varit nödvändiga att samla in eller 

räkna ut på annat sätt. 

För att få en uppfattning av storleksordningen på de olika flödena som inte hade en permanent 

flödesmätare gjordes mätningar av flödet med en ultraljudsflödesmätare. Ultraljudsflödesmätaren 

hyrdes in under en begränsad tid vilket gjorde att varje mätpunkt registrerade data under några 

dagars tid. Mätutrustningen kunde sättas upp vid två placeringar samtidigt och mätningarna gjordes 

varje minut. Detta gjorde att flödet inte kunde fås för de olika mätpunkterna under samma tid. 

Dock gav detta uppfattningen av storleksordningen på flödet vid de olika lokaliseringarna som 

gjorde att uppskattningar av flödet kunde göras. Mätningarna gjordes till LCF boilern, från 

kompressorn i uppgraderingsanläggningen, vid hygieniseringstankarna och vid köldmediet. Dessa 

flöden korrelerades till olika parametrar som loggades i styrsystemet, exempelvis hur mycket 

ventilerna var öppna och totala flödet för att finna en trolig uppskattning.  
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3.3 Energiberäkningar 

För att kunna beräkna energiflödena i värmesystemet har en energibalans med avseende på värme 

ställts upp enligt ekvation 3.1 samt Fig. 3.4. På vänster sida om energibalansen finns de 

komponenter i anläggningen som tillför energi i form av värme till systemet. Det är kompressorn i 

uppgraderingsanläggningen, LCF boilern, Peak Load boilern, den inkommande utspädda slurryn 

och värmen som tillförs från omrörningen i rötkammaren. På andra sidan om värmebalansen finns 

de delsystem som använder värmen. Det är hygieniseringen, indunstningen och EOM tankarna. 

Vidare finns värmeinnehållet i rötresten efter biogasproduktionen samt energiinnehållet i biogasen. 

Värmen som bortfördes från slurryn i kylprocessen ingår i värmebalansen. Värmesystemet har även 

förluster vilket inkluderas i balansen. Värme som tillförts i form av solenergi genom strålning har 

inte inkluderats. 

 

Fig. 3.4: Energibalans över värmesystemet i Södertörns biogasanläggning 

�̇�𝑘𝑜𝑚. + �̇�𝐿𝐶𝐹 + �̇�𝑃𝑒𝑎𝑘 + �̇�𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 + �̇�𝑜𝑚𝑟ö𝑟. = �̇�𝑓 + �̇�ℎ𝑦𝑔. + �̇�𝐸𝑜𝑚 + �̇�𝑖𝑛𝑑. + �̇�𝑟ö𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 +

�̇�𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 + �̇�𝑘𝑦𝑙  [3.1] 

�̇�𝑘𝑜𝑚.: Värmetillskott från kompressorn i uppgraderingen (J/s) 

�̇�𝐿𝐶𝐹: Värmetillskott från LCF boiler  (J/s) 

�̇�𝑃𝑒𝑎𝑘: Värmetillskott från Peak Load boiler  (J/s) 

�̇�𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦: Energiinnehåll ingående slurry  (J/s) 

�̇�𝑜𝑚𝑟ö𝑟.: Värmetillskott från omrörningen  (J/s) 

�̇�𝑓: Värmeförluster  (J/s) 

�̇�ℎ𝑦𝑔.: Värmeanvändning i hygieniseringen  (J/s) 

�̇�𝐸𝑜𝑚: Värmeanvändning i EOM tankarna  (J/s) 

�̇�𝑖𝑛𝑑.: Värmeanvändningen i indunstningen  (J/s) 

�̇�𝑟ö𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡: Energiinnehåll rötrest  (J/s) 

�̇�𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠: Energiinnehåll biogas  (J/s) 

�̇�𝑘𝑦𝑙: Värme som bortförts i kylprocessen  (J/s) 
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För att lösa energibalansen behövde flera olika parametrar beräknas vilka finns beskrivna i 

nedanstående avsnitt. Utöver beräkning av den energimängd som användare har använt och källor 

genererat så har entalpinivå för de olika medierna vid olika delar av systemet och beräkningar av 

värmeövergångstal beräknats. Den insamlade mätdata har varit nödvändig för att kunna genomföra 

beräkningarna. Den stora mängden data som erhölls vid mätningar och insamlingen av data från 

styrsystemet behandlades först i Excel.  

I Excel genomfördes beräkningar som medelvärden. Matlab användes till att beräkna den maximala 

utomhustemperaturen som kylsystemet teoretiskt klarat av samt att interpolera fram vissa 

ämneskonstanter. Att beakta alla delar av värmebalansen har inte varit möjlig inom denna studie. 

Indunstningen, omrörningen och förluster har inte studerats vidare. Vissa förluster har dock 

indirekt beaktats.  

3.3.1  Beräkning av entalpinivå 

Entalpi beror av temperatur, tryck och ämne vilket framgår av ekvation 3.2 (Cengel & Ghajar, 

2011). Den specifika värmekapaciteten är olika beroende på ämne och temperatur. Den specifika 

värmekapaciteten beräknas som ett medelvärde mellan den specifika värmekapaciteten för den 

högsta respektive lägsta temperaturen när entalpidifferenser beräknades.  

Den specifika värmekapaciteten för vattnet i värmesystemet och slurry har beräknats från tabeller 

samt ekvation 3.3. Temperaturerna och trycket för de olika flödena erhölls från den insamlade 

mätdata.  

  ℎ = 𝑐𝑝𝑇 + 𝑣𝑝 [3.2] 

h: Entalpi   (kJ/kg) 

cp: Specifika värmekapaciteten  (kJ/kg·K) 

T: Temperatur   (K) 

v: Specifik volym  (m3/kg) 

p: Tryck  (Pa) 

För vattnet fick den specifika värmekapaciteten interpoleras fram utifrån tabellvärden vid olika 

temperaturer (Cengel & Ghajar, 2011). För etylenglykolen antogs den specifika värmekapaciteten 

utifrån specifikation för kylsystemet. Substrat består till största delen av vatten eftersom TS-halten 

är låg, dock har Svahn (2006) beräknat den specifika värmekapaciteten för substrat med hjälp av 

ekvation 3.3. Den specifika värmekapaciteten för substrat har även beräknats på detta sätt i denna 

studie. TS-halten har antagits till 11 procent för det utspädda substratet, slurryn.  

Entalpinivån beräknades de olika medierna under den givna mätperioden och ett medelvärde 

beräknades.  

 𝑐𝑝 =
(100−𝑇𝑆ℎ𝑎𝑙𝑡)∗4180+𝑇𝑆ℎ𝑎𝑙𝑡∗1050

100
 [3.3] 

TShalt: Torrsubstans halt   (%) 

 

När värmebalansen ställdes upp gjordes detta för ett normalt driftfall. Vilket innebar ett medelvärde 

då flöden var igång i värmesystemets olika delar. Entalpinivån för de olika punkterna i systemet har 

antagits ur en referenspunkt om en temperatur på 273,15 K och ett tryck på 1 atmosfär.  
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3.3.2  Beräkning av värmeöverföring 

För att beräkna hur mycket energi som genererats från energikällorna eller används av 

energianvändarna har ekvation 3.4 tillämpats (Cengel & Ghajar, 2011). Energin som tillförts eller 

bortförts mediet i de olika delprocesserna i anläggningen beror på massflödet, den specifika 

värmekapaciteten och temperaturdifferensen före och efter delprocesserna. Massflödet beräknades 

utifrån de uppmätta volymflödena och densitet för de olika medierna i anläggningen. Temperaturen 

erhölls från den insamlande mätdatan. Ekvation 3.4 användes för den till- och överförda energin 

till/från vattnet i kompressor, uppgraderingsanläggning, Peak Load boiler och LCF boiler, samt 

hygieniseringen och EOM tankarna.  

 �̇� = �̇�𝑐𝑝|𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛| [3.4] 

�̇�: Energiinnehåll per tidsenhet  (J/s) 

�̇�: Massflöde  (kg/s) 

𝑇𝑢𝑡: Temperatur mediet efter komponent  (K) 

𝑇𝑖𝑛: Temperatur mediet innan komponent  (K) 

För att beräkna hur mycket energi som har överförts från ett medium till ett annat i en värmeväxlare 

kan beskrivas med hjälp av ekvation 3.5 (Cengel & Ghajar, 2011). Effekten ges av produkten av 

det övergripande värmeövergångstalet, värmeöverföringsytan och den logaritmiska 

medeltemperaturen. Den logaritmiska medeltemperaturen är temperaturdifferenser av kalla och 

varma mediet vilka beskrivs i ekvation 3.6, 3.7 och 3.8 (Cengel & Ghajar, 2011). Den verkliga 

värmeeffekten kan beräknas genom ekvation 3.4 som är beskriven ovan för mediet på den kalla 

sidan av värmeväxlaren. För kylprocessen innebär detta temperaturskillnaden mellan köldmediets 

inlopp och utlopp i värmeväxlaren. Vid värmeväxlarna som värmeväxlar slurry mot slurry är det 

differensen i temperatur på slurryn innan hygieniseringen. Genom att beräkna energin som tillförts 

det kalla mediet, den logaritmiska medeltemperaturen samt erhålla den värmeöverförande ytan 

kunde det övergripande värmeövergångstalet beräknas. 

 �̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑙𝑚 [3.5] 

𝑈: Övergripande värmeövergångstalet  (W/m2·K) 

𝐴𝑠: Värmeöverföringsyta  (m2) 

∆𝑇𝑙𝑚: Logaritmisk medeltemperatur   (K) 

 ∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
 [3.6] 

∆𝑇1: Temperaturdifferensen mellan medierna  (K) 

∆𝑇2: Temperaturdifferensen mellan medierna  (K) 

 ∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 [3.7] 

𝑇ℎ,𝑖𝑛: Temperatur inkommande varma mediet  (K) 

𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡: Temperatur utgående kalla mediet  (K) 

 ∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛 [3.8] 

𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡: Temperatur utgående varma mediet  (K) 

𝑇𝑐,𝑖𝑛: Temperatur inkommande kalla mediet  (K) 
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På grund av att rören var svåråtkomliga vid Peak Load boiler kunde inte flödet vid Peak Load 

boilern mätas, vilket ledde till att flödet uppskattades vilket är beskrivet i avsnitt 3.3.3  Beräkningar 

av flöde nedan. Vidare beräknades även effekten och energin med hjälp av flödet av biogas in till 

Peak Load boilern. Energiinnehållet som vattnet i värmesystemet borde kunna ta till vara 

uppskattades genom ekvation 3.9.  

Förbränningsverkningsgraden antogs vara 90 procent och vidare antogs LHV, lower heating value, 

vara 50 MJ/kg för metan. Massflödet utgörs av delen metan i biogasen som förbränns i Peak Load 

boilern.  

 �̇�𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝜂 ∙ �̇�𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐿𝐻𝑉 [3.9] 

�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘: Levererad effekt från Peak Load boilern  (kW) 

𝜂: Förbränningsverkningsgraden  (-) 

�̇�𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠: Massflödet biogas in till Peak Load boilern (kg/s) 

𝐿𝐻𝑉: Lower heating value  (kJ/kg) 

 

3.3.3  Beräkningar av flöde 

De flesta flöden har samlats in antingen genom mätningar med hjälp av ultraljudsflödesmätaren 

eller direkt från styrsystemet. En del flöden har inte varit möjliga att samla in på grund av att rören 

varit svåråtkomliga. För att få fram flödena har flera mass- och energibalanser ställts upp över 

relevanta punkter för att baserat på kända entalpinivåer och flöden beräkna dessa flöden. Flödet i 

Peak Load boilern, till och från ackumulatortanken samt i EOM tankarna har beräknats på detta 

sätt. Mass- och energibalanserna finns beskrivna i APPENDIX 1.  

Vidare beräknades flödet av biogas i normalkubikmeter. Eftersom volymen av biogas varierar med 

tryck och temperatur behövdes det uppmätta volymflödet omvandlas till normalkubikmeter. 

Temperaturen på flödet loggades i styrsystemet. Genom ideala gas lagen samt antagande om att 

trycket var 1 atmosfär och att kompositionen av biogas var samma så kunde volymflödet beräknas 

enlig ekvation 3.10.  

  �̇�𝑁 = 𝑇𝑁
�̇�

𝑇
  [3.10] 

�̇�𝑁: Volymflöde biogas vid 0 grader Celsius och 1 atm (Nm3/h) 

𝑇𝑁: Temperatur 0 grader Celsius (K) 

�̇�: Volymflöde biogas uppmätt (m3/h) 

𝑇: Temperatur uppmätt (K) 
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras de erhållna resultaten från studien. Resultaten innefattar den energi 

som genererats från energikällorna i anläggningen och värmeanvändningen hos energianvändarna. 

Hur värmeväxlarna bidrar till uppvärmningen och kylningen av slurry framgår också i denna del. 

Entalpinivåer för de olika lokaliseringarna i värmesystemet presenteras i tabeller. Vidare visas 

resultat hur kylsystemet fungerar i relation till utomhustemperaturen. Resultaten presenteras för 

både mars och april 2017 samt jämförs med 2016. 

Nedan i Tabell 4.1 och  

Tabell 4.2 visas övergripande hur mycket energianvändningen och energigenereringen har varit 

under den studerade perioden. Detta presenteras både som energi per kilogram slurry som behövts 

i forma av värme och kyla samt energi per volym biogas (ej uppgraderad) som producerats. Dessa 

har beräknats som medelvärdet av mars och april 2017. Den totala energianvändningen presenteras 

som summan av hygieniseringen, EOM, värmeväxlarna både det som värmts upp och det som kyls 

samt kyleffekten från kylaren på slurryn. Mer ingående för varje del i processen finns beskrivna 

nedan under respektive rubrik. Observera att hur säkra dessa värden är varierar vilket framgår 

senare i denna del av rapporten. 

 

Tabell 4.1: Energi per volym producerad biogas samt energi per kilogram slurry för olika delar av processen samt 
totalt 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Energi per volym producerad biogas Energi per kg slurry 

Hygienisering 265 Wh/Nm3  22,7 Wh/kg 

EOM 72,3 Wh/Nm3 6,23 Wh/kg 

Värmeväxlare (värmning) 411 Wh/Nm3 33,2 Wh/kg 

Värmeväxling (kylning) 400 Wh/Nm3 34,5 Wh/kg 

Kyleffekt 38,4 Wh/Nm3 3,33 Wh/kg 

Totalt (summan av ovanstående) 1187 Wh/Nm3 99,9 Wh/kg 

 

Tabell 4.2: Energi per volym producerad biogas samt energi per kilogram slurry för de energigenererade delarna i 
processen 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Energi per volym 

producerad biogas 

Energi per kg slurry 

LCF boiler 127 Wh/Nm3  10,9 Wh/kg 

Kompressorn 44,5 Wh/Nm3  3,83 Wh/kg 

Peak Load boilern 115/183 Wh/Nm3 9,88/15,6 Wh/kg 

Energigenerering totalt till 

värmesystemet 

261 Wh/Nm3  22,5 Wh/kg 

 



-25- 
 

 

I tabellerna ovan visar att energin som överförs via värmeväxlarna utgör den största delen av 

energin som krävs för att röta slurry. Minst energi utgörs av kyleffekten vid kylaren. Att 

mätningarna har genomförts under mars och april har påverkat kyleffekten. Behovet av kylning 

varierar med utomhustemperaturen. Om analysen genomförts under varmare period hade troligen 

energi för kylning varit större. Totala energigenereringen är mindre än vad som har använts vid 

hygieniseringen och EOM tankarna. Det är förvånade och orsaken till detta är troligtvis att det har 

skett en temperaturökning mellan precis efter energianvändarna och precis innan källorna. En 

annan orsak är att flödet i EOM tankarna uppskattades vilket påverkat den beräknade 

energianvändningen. Mer ingående analyser och resultat presenteras nedan under respektive rubrik.  

4.1 Energikällor 

I Tabell 4.3 nedan visas den specifika entalpinivån innan och efter energikällorna samt 

entalpidifferensen. Entalpinivåerna är baserade på en referensnivå om en temperatur på 0  ̊ C och 

ett tryck på 1 atmosfär.  

Tabell 4.3: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferens totalt över energikällorna  

 Totalt energikällorna 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan källorna 293/294 kJ/kg 295/305 kJ/kg 

Specifik entalpi efter källorna 328/339 kJ/kg 365/367 kJ/kg 

Entalpidifferens 35/45 kJ/kg 69/63 kJ/kg 

 

Detta visar att den specifika entalpin innan källorna var ungefär lika under 2016 och 2017. Däremot 

så är den specifika entalpin efter energikällorna 28 respektive 37 kJ/kg större under 2017 jämfört 

med 2016. Det medför att entalpidifferensen har varit större under 2017. Att den specifika entalpin 

efter energikällorna var högre under 2017 indikerar på att värmesystemet klarar av att leverera 

varmvatten med en högre temperatur under 2017 jämfört med 2016. Huruvida energikällorna 

klarade av att leverera mer energi framgår även i Tabell 4.4 som visar den genererade effekten och 

energigenereringen. Energigenereringen från källorna är även redovisade i relation till den 

producerade biogasen från processen samt slurryn som matats in i rötkammaren. 

Tabell 4.4: Medelvärde av effekten samt energigenereringen som energikällorna levererade under den studerade 
perioden 

 Totalt energikällor 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Effekt medelvärde 183/253 kW 322/380 kW 

Energigenerering 120/137 MWh 202/210 MWh 

Energigenerering per kilogram slurry 17,1/21,6 Wh/kg 21,1/23,8 Wh/kg 

Energigenerering per volym producerad biogas 173/216 Wh/Nm3  249/273 Wh/Nm3  
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Medeleffekten som energikällorna har levererat var 1,75 respektive 1,5 gånger större under 2017. 

Under perioden var maxeffekten 982 och 1036 kW för mars respektive april 2017 vilket inträffade 

när flödet var stort i kretsen och entalpidifferensen var stor. Energigenereringen större under 2017 

jämfört med 2016. Trots att april innehöll färre dagar än mars, så har den levererade energin till 

värmesystemet varit större under april jämfört med mars. Vidare visas att energigenereringen per 

kilogram slurry inte hade lika stor ökning som medeleffekten och energigenereringen vilket innebär 

att det rötats mer slurry under 2017 jämfört med 2016. En annan observation är att 

energigenereringen per volym producerad biogas har ökat även om volymen biogas så producerats 

har ökat till 2017. 

4.1.1  Peak Load boiler, LCF boiler och kompressor 

Under projektets tid så blev styrsystemet över energikällorna långsamt vilket medförde att mätdata 

inte kunde erhållas för Peak Load boiler, LCF boiler och kompressorn vid uppgraderingen för 

perioden mars och april 2016 och 2017 under projektets tidsram. Mätdata erhölls däremot för fyra 

dagar då flödesmätningen gjordes vid LCF boiler och kompressorn. Denna period bedöms inte 

kunna representera hela perioden eftersom det är många parametrar som varierar och har betydelse 

för energigenereringen, dock ger det en uppskattning. För att få någon form av uppfattning om 

entalpinivåer och energigenerering presenteras en sammanställning av medelvärden under dessa 

fyra dagar. Eftersom ingen mätning av flöde vid Peak Load boiler genomfördes så uppskattades 

medelvärdet av entalpinivåerna när temperaturdifferensen mellan det inkommande flödet och 

utgående flödet från Peak Load boilern var större än 2 ̊ C.  

Tabell 4.5: Specifik entalpi innan och efter Peak Load boiler, LCF boiler och kompressorn samt entalpidifferensen 

30 mars till 3 april 2017 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm 

Peak Load boiler LCF boiler Kompressor 

Specifik entalpi innan  313 kJ/kg 342 kJ/kg 304 kJ/kg 

Specifik entalpi efter 399 kJ/kg 400 kJ/kg 379 kJ/kg 

Entalpidifferens 85,9 kJ/kg 57,8 kJ/kg 75,2 kJ/kg 

 

I Tabell 4.5 ovan kan utläsas att entalpidifferensen är lägst i LCF boiler, detta beror på att flödet 

genom kompressorn även går igenom LCF boilern. Detta gör att entalpinivån in i LCF boilern är 

högre jämfört med entalpinivån in till kompressorn och Peak Load boilern. Vidare om LCF boilern 

inte förbränner någon gas så finns ett flöde samt värmeöverföring vid LCF boilern ändå. Detta 

gjorde att entalpidifferensen vid dessa tillfällen var liten och på så sätt bidrog till att medelvärdet 

blev mindre. För att avgöra hur mycket värme som varje källa bidrog med så krävs både 

entalpinivåer och flödet av vattnet i värmesystemet. För Peak Load boilern erhölls även mätdata 

för mars 2017 vilket visade att medelvärdet av den specifika entalpinivån innan var 324 kJ/kg och 

efter 398 kJ/kg. Medelvärdet av entalpidifferensen var 73,6 kJ/kg för Peak Load boilern. Specifika 

entalpinivån efter LCF boiler erhölls även för 1 till 13 mars 2017 vilket visade ett medelvärde på 

399 kJ/kg. För kompressorn var medelvärdet av den specifika entalpin efter 362 kJ/kg för 1 till 13 

mars 2017.  



-27- 
 

I Fig. 4.1 nedan visas hur flödet distribuerades genom kompressorn och LCF boilern under den 

studerade tidsperioden. Flödet genom kompressorn och LCF boilern erhölls genom att mätningar 

gjordes med en ultraljudsflödesmätare under 30 mars 2017 till 3 april 2017. Grafen visar en 

normaliserad distribution över hur flödet var fördelat. Detta visade att flödet av vattnet i 

värmesystemet genom kompressorn var största delen av tiden omkring 2 till 3 m3/h. 86 procent av 

alla uppmätta flöden under perioden låg inom detta intervall. Flödet av vattnet i värmesystemet 

genom LCF boilern hade större spridning och verkar vara omkring 8 till 12 m3/h. 34 procent av 

alla uppmätta flödet under perioden var inom detta intervall.  

 

 

Fig. 4.1: Procentuell distribution av flödet vid mätning av flödet med ultraljudsflödesmätare vid energikällorna  

 

I Fig. 4.1 ovan syns att flödet var minst genom kompressorn följt av flödet genom LCF boilern. 

Flödet genom kompressorn verkar vara mer konstant än i LCF boilern där flödet varierar mer. 

Genom LCF boilern uppmättes flera flöden som var mellan 36 och 39 m3/h. Det kan även 

konstateras att vid flertal tidpunkter var flödet inom samma intervall i både kompressorn och LCF 

boilern. Volymflödet genom Peak Load boilern uppskattades med hjälp av energi- och 

massbalanser, vilket visade på att flödet varierade, 95 procent av flödena var mindre än 36 m3/h 

och distributionen av flödet var jämt från 0 till 36 m3/h. Ett annat sätt att uppskatta flödet genom 

Peak Load boilern var att uppskatta energiinnehållet i biogasen under perioden 30 mars till 3 april 

samt en uppskattad förbränningsverkningsgrad på 90 procent. Metanhalten antogs vara 60 procent 

i biogasen och ha ett LHV (lower heating value) på 50 MJ/kg. Flödet beräknades då vara omkring 

24 m3/h. Vidare var 98 procent av alla beräknade flöden mindre än 60 m3/h. 

Med hjälp av flödet och entalpinivåer så har medelvärdet av effekten samt energigenereringen 

beräknats vilket visas i Tabell 4.6. Vidare visas även en uppskattad energigenerering för mars och 

april baserat på medelvärdet av effekten under de fyra uppmätta dagarna för kompressorn och LCF 

boilern.  
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För Peak Load boilern, vars flöde var baserat på mass- och energibalanserna, uppskattades 

energigenereringen för mars och april genom att anta att energigenereringen var lika stor per minut 

under hela perioden som under de dagarna som mätningarna av flödet genomfördes. För Peak 

Load boilern visas även medelvärdet av effekten och energigenereringen baserat på flödet av biogas 

som förbränns i Peak Load boilern under mars och april 2017. Energigenereringen per volym 

producerad biogas samt per kg slurry som tillförs rötkammaren är också presenterat i tabellen.  

Tabell 4.6: Medelvärde av levererad effekt, energigenerering samt uppskattad energigenerering för LCF boiler och 
kompressor 

2017 

Referensnivå 273,15 K och 1 

atm 

Peak Load boiler 

Mass-och energibalanser | 

flöde biogas 

LCF boiler Kompressor 

Effekt (medelvärde) (30 mars till 

3 april) 
323|556 kW 147 kW 51,6 kW 

Energigenerering (30 mars till 3 

april) 
12,3|19,6 MWh 13,5 MWh 4,74 MWh 

Uppskattad energigenerering 

mars/april 
99,2/83,3|143/155 MWh 

109/91,7 

MWh 

38,3/32,2 

MWh 

Energi per kilogram slurry 

mars/april 
10,3/9,46|14,9/16,2 Wh/kg 

11,4/10,4 

Wh/kg 

4,00/3,65 

Wh/kg 

Energi per volym producerad 

biogas mars/april 
122/108|176/190 Wh/Nm3 

135/120 

Wh/Nm3 

47,1/41,8 

Wh/Nm3 

 

Även om entalpidifferensen var större i kompressorn jämfört med LCF boiler så kan utläsas att 

både effekten och energigenereringen var mindre i kompressorn jämfört med LCF boiler. Totala 

energigenereringen som uppskattades var 247 eller 290 MWh under mars beroende på beräkningen 

av Peak Load boiler, för april var det 207 eller 279 MWh. Den energi som totalt var tillförd 

värmesystemet beskrevs i Tabell 4.4, vid jämförelse av den uppskattade energigenereringen så är 

den uppskattade större. Beroende på vilken tidsperiod och beräkning av energigenerering i Peak 

Load boilern så indikerar det att Peak Load boilern stod för någonstans mellan 40 till 56 procent 

av energin som tillförts vattnet i värmesystemet. Vidare stod LCF boilern för 33 till 44 procent och 

kompressorn för 12 till 16 procent av energigenereringen till värmesystemet.  

Maxeffekten från kompressorn samt LCF boilern var 119 kW respektive 467 kW under perioden 

som flödesmätningen genomfördes. Vid kompressorn erhölls maxeffekten vid en tidpunkt då 

entalpinivån in till kompressorn var låg och för LCF boilern var det när flödet var stort. Eftersom 

energigenereringen är uppskattad beror skillnaden mellan mars och april på att april innehöll färre 

dagar än mars i för alla fall förutom vid Peak Load i de uppskattningarna när energigenereringen 

baserades på flödet av biogas. Maxeffekten vid Peak Load boiler var omkring 1 000 kW när 

beräkningarna baserades på mass- och energibalanser. När beräkningarna baserades på flödet av 

biogas in till Peak Load boilern var maxeffekten 711 kW för hela mars och april samt medelvärdet 

av effekten var 579 respektive 541 kW.  
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4.2 Energianvändare 

I denna del presenteras den specifika entalpin och entalpidifferensen över energianvändarna i 

värmesystemet. Detta presenteras dels för varje enskild användare för sig och övergripande för alla 

användare. Först beskrivs det övergripande följt av hygieniseringen och EOM tankarna. I Tabell 

4.7 nedan visas medelvärdet för entalpinivån före och efter användare samt den totala 

entalpidifferensen. Entalpinivån är beräknade ut efter en referensnivå på en temperatur om 273,15 

K och ett tryck på 1 atm samt att flödet i kretsen skulle vara högre än 1 m3/h.  

Tabell 4.7: Specifik entalpi innan och efter användare samt entalpidifferens totalt över användare 

 Totalt över användare 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan användare 328/339 kJ/kg 365/367 kJ/kg 

Specifik entalpi efter användare 271/275 kJ/kg 273/286 kJ/kg 

Entalpidifferens 57/64 kJ/kg 92/81 kJ/kg 

 

Under april var det mindre entalpidifferens än i mars, för 2017. Den specifika entalpin innan 

energianvändarna var ganska lika under mars och april 2017 skillnaden var att den specifika entalpin 

efter energianvändarna var högre. Det berodde på att temperaturen var högre ut från 

energianvändarna. Orsakerna till detta skulle kunna vara kopplade till att utomhustemperaturen var 

högre under april. Under mars var medelvärdet av temperaturen 3,8 ̊ C och medianen 3,3 ̊ C. I april 

var det högre, medelvärdet av temperaturen var 5,2 ̊ C och medianen 4,8 ̊ C. Detta kan påverka att 

det var mindre energiförluster till omgivningen i rör som går emellan alla delar i systemet. Huruvida 

detta verkligen var orsaken kan inte sägas med de erhållna resultaten. Dessutom så kan en högre 

utomhustemperatur gjort att det krävdes mindre energi till hygienisering och EOM tankarna.  

När en jämförelse görs mellan 2017 och 2016 kan konstateras att den specifika entalpin innan 

energianvändarna var högre under 2017, vilket innebar att temperaturen innan energianvändarna 

var högre. Den specifika entalpin efter energianvändarna var relativt lika. Detta sammantaget 

innebar att entalpidifferensen var större under 2017 jämfört med 2016.  

I Tabell 4.8 nedan visas medelvärdet av effekten och den totala energianvändningen av 

energianvändarna, det vill säga EOM tankarna och hygieniseringen. Dessa är beräknade utifrån när 

flödet i kretsen var större än 1 m3/h och de beräknade entalpinivåerna. Noteras bör att april 

innehöll färre dagar än mars och även om så var fallet var energianvändningen redan större i april 

än i mars. Det går även att se att effekten som energianvändarna krävde var 63 kW respektive 61 

kW större i april jämfört med mars.   

Styrsystemet loggade även den totala effekten och med antagandet om att flödet skulle vara större 

än 1 m3/h erhölls ett medelvärde på effekten om 420 kW samt en total energianvändning på 264 

MWh under mars 2017. Motsvarande för april 2017 var 480 kW och 265 MWh. Detta styrker att 

de beräknande resultaten är korrekta. Samma sak var fallet under 2016 då medelvärdet av effekten 

var 286 kW och energianvändningen 187 MWh samt 348 kW och 188 MWh för mars respektive 

april 2016.  
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I tabellen nedan visas att effekten och energianvändning var större både mars och april 2017 

jämfört med 2016. Detta kan bero på om anläggningen har drivits med högre last under 2017, det 

vill säga att mer slurry har matats in i processen och därmed behövts hygieniserats. Att så är fallet 

visas av att energianvändningen per kilogram slurry är relativt lika rund 27 till 28 Wh/kg under 

mars och omkring 30 Wh/kg under april för både 2016 och 2017. Däremot var 

energianvändningen per volym producerad biogas högre under 2017.  

Tabell 4.8: Medelvärde av effekten samt energianvändningen totalt över energianvändarna  

 Totalt över användare 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April2017 

Effekt medelvärde 291/354 kW 426/487 kW 

Energianvändning  190/192 MWh 268/269 MWh 

Energianvändning per kilogram slurry 27,1/30,2 Wh/kg 28,0/30,6 Wh/kg 

Energianvändning per volym producerad rågas 275/303 Wh/Nm3 329/350 Wh/Nm3 

 

Vid jämförelse med energigenereringen i Tabell 4.4 i avsnitt 4.1 Energikällor ovan kan ses att 

effekten och energianvändningen hos energianvändarna var större än vad som genererats. Detta 

beror dels på en bypass som går förbi energianvändarna vilket har varit öppen i 9 och 21 procent 

av tidpunkterna under den studerade perioden för mars respektive april 2017. Detta har gjort att 

vattnet i värmesystemet som passerat energianvändarna har blandats med vattnet som kommer 

direkt från energikällorna vilket gjort att vattnets temperatur har ökat innan energikällorna.  

Vidare har även flödet vid energikällorna varit större än de som beräkningarna baserats på vid de 

tillfällen som vatten färdats förbi energianvändarna, vilket leder till att energigenereringen och 

effekten totalt över energikällorna skulle varit större. En annan observation har varit att det skett 

en temperaturökning efter energianvändarna och innan källorna vilket också påverkat att 

energigenerering varit mindre än förbrukningen. Medelvärdet av entalpidifferensen mellan dessa 

två punkter har varit 22,8 och 18,4 kJ/kg för mars respektive april 2017.  

4.2.1  Hygienisering 

För energienergianvändarna så har flödet mätts på varmvatten genom hygieniseringstankarna. Hur 

flödet var distribuerat i de olika hygieniseringstankarna visas i Fig. 4.2. Flödet i 

hygieniseringstankarna är vanligast förekommande mellan 14 till 18 m3/h. Volymflödet för 

hygieniseringstank 2 och 3 mättes vid samma tillfälle och hygieniseringstank 1 mättes vid ett tidigare 

tillfälle. De verkar vara något lägre flöden i hygieniseringstank 1 jämfört med 2 och 3. En möjlig 

förklaring kan vara att mätningarna skedde vid olika tillfällen. En annan förklaring kan handla om 

hur hygieniseringstankarna är placerade i förhållande till flödet i värmesystemet. I flödesriktningen 

så passeras hygieniseringstank 3 först följt av 2 och 1. I grafen nedan syns att flödet var störst i 

hygieniseringstank 3 och sedan i fallande ordning 2 och 1.  

För att kunna beräkna värmeeffekten som hygieniseringsprocessen krävde och den energi som 

använts behövde flödet uppskattas från mätningarna av flödet med ultraljudsflödesmätaren. Hur 

det totala flödet i varmvattenkretsen korrelerade med det uppmätta flödet i hygieniseringstankarna 

visas i Fig. 4.3 nedan. För hygieniseringstankarna visas korrelationen endast när både ventilen vid 
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hygieniseringstank 2 och 3 var stängda. På samma sätt så presenteras differensen mellan totala 

flödet och summan av flödet vid hygieniseringstank 2 och 3 endast när ventilen vid 

hygieniseringstank 1 var stängd. I Fig. 4.3 visas differensen mellan totala flödet och det uppmätta 

flödet. Det visade sig att differensen inte var mer än 0,5 m3/h i 97 respektive 69 procent av de 

mätpunkter som uppfyller ovanstående kriterier.  

 

 

Fig. 4.2: Distribution av flödet vid ultraljudsflödesmätningen för hygieniseringstank 1, 2 och 3  

 

Eftersom flödet i hygieniseringstankarna inte skilde mer än 0,5 m3/h och detta var fallet i de flesta 

mätpunkterna så kan det ses som ett rimligt antagande att det totala flödet är det flöde som råder 

vid hygieniseringstankarna. Vidare om fler ventiler till hygieniseringstankarna är öppna under 

samma gång kan det antas att det totala flödet är fördelat på hur många ventiler till 

hygieniseringstankarna som är öppna samt proportionerligt mot hur mycket som ventilen är öppen. 

Vidare visar Fig. 4.3 att det totala flödet har varit mindre än det uppmätta flödet med 

ultraljudsflödesmätaren. Det innebar att flödet som mättes med ultraljudsflödesmätaren troligtvis 

uppmätt ett högre flöde än vad det egentligen är alternativt att det har att göra med att det totala 

flödet mättes vid en annan plats vilket gör att det finns en tidsfaktor att ta hänsyn till.  

Hygieniseringen fungerar så att ventilen öppnas och det varma vattnet kan då passera 

hygieniseringstankarna. Genom det så värms slurry upp till 70 ̊ C. När den temperaturen har nåtts 

så stängs ventilen succesivt och flödet minskar för att sedan bli noll. Därefter är slurryn kvar i 

hygieniseringstanken i en timme och håller då en temperatur på 70 ̊ C, vilket är kravet. Nedan i 

Fig. 4.4 visas hur entalpinivån för de tre hygieniseringstankarna varierar under de tidsperioder som 

ventilerna har varit öppna. Entalpinivån visas för två dygn under den perioden som mätningar av 

flödet genomfördes på energikällorna. I ett normalt driftläge så är det en hygieniseringstank som 

har öppen ventil och ventilen hos de andra två är stängd.  
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Under dessa två dygn syns i Fig. 4.4 att ventilerna har varit öppna vid flera hygieniseringstankar 

samtidigt. Entalpinivån är lägre när ventilen precis har öppnat, vilket kan förklaras med att slurryn 

i hygieniseringstanken har som lägst temperaturnivå vid denna tidpunkt. Därmed är 

temperaturdifferensen mellan vattnet i värmesystemet och slurryn som störst vilket gör att 

värmeöverföringen är större. Det leder till att temperaturen på vattnet efter hygieniseringstankarna 

är lägre vilket gör att entalpinivån är lägre. 

 

 

Fig. 4.3: Differensen mellan totala flödet och uppmätt flöde vid hygieniseringstankarna  

 

I Tabell 4.9 nedan visas medelvärdet och medianen av flödet på varmvattnet i värmesystemet vid 

hygieniseringstankarna som mättes med den portabla ultraljudsflödesmätaren. Flödet är beräknat 

utifrån att ventilen var helt öppen, det vill säga 100 procent öppen. Konstateras kan att flödet var 

ungefär lika för de olika hygieniseringstankarna. Att de skiljer sig åt kan ha att göra med hur 

mätningen av flödet genomfördes. En annan förklaring kan ha att göra med hur 

hygieniseringstankarna är placerade i förhållanden till värmesystemet. Medelvärdet och medianen 

av flödet var störst i hygieniseringstank 3 och lägst i hygieniseringstank 1.  

Tabell 4.9: Medelvärdet och medianen av flödet i hygieniseringstank 1, 2 och 3 vid ultraljudflödesmätningen 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Hyg.tank 1 Hyg.tank 2 Hyg.tank 3 

Volymflöde medelvärde 15,1 m3/h 15,5 m3/h 15,8 m3/h 

Volymflöde median 15,0 m3/h 15,5 m3/h 15,8 m3/h 
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Fig. 4.4: Entalpinivå efter hygieniseringstankarna 1, 2 och 3 för två dygn under den studerade perioden 

 

I Fig. 4.5 nedan visas hur entalpidifferensen över hygieniseringstankarna varierade under två dygn 

då flödesmätningar genomfördes vid energikällorna. I början av perioden när ventilen öppnas är 

entalpidifferensen stor för att sedan minska successivt desto närmare temperaturen på slurryn 

kommer till 70 ̊ C ju mindre entalpidifferens eftersom temperaturskillnaden innan och efter 

hygieniseringstankarna blir mindre.  

I  

Tabell 4.10 och Tabell 4.11 nedan visas medelvärdet av entalpinivån innan och efter 

hygieniseringstankarna samt entalpidifferensen för mars och april 2016 respektive 2017. Noteras 

bör att entalpidifferensen är även det ett medelvärde för alla entalpidifferenser under varje minut 

som ventilen varit öppen under mars och april, vilket innebär att det inte var uträknat från 

medelvärdet av entalpinivåerna. Entalpinivån innan hygieniseringen motsvarar även den 

entalpinivån som värmesystemet lyckas leverera. Eftersom temperaturen precis innan 

hygieniseringstankarna inte loggats i styrsystemet antogs att temperaturen var samma innan 

hygieniseringen som den temperatur som energikällorna genererade.  
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Fig. 4.5: Entalpidifferens hygieniseringstankarna 1, 2 och 3 för två dygn under studerade perioden 

 

Tabell 4.10: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferensen för hygieniseringstank 1, 2 och 3 mars och 
april 2017 

Referensnivå  

273,15 K och 1 atm 

Hyg.tank 1 

Mars/April 2017 

Hyg.tank 2 

Mars/April 2017 

Hyg.tank 3 

Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan 364/366 kJ/kg 364/366 kJ/kg 364/366 kJ/kg 

Specifik entalpi efter 289/300 kJ/kg 294/305 kJ/kg 296/306 kJ/kg 

Entalpidifferens 72/64 kJ/kg 68/61 kJ/kg 67/59 kJ/kg 

 

Tabell 4.11: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferensen för hygieniseringstank 1, 2 och 3 mars och 
april 2016 

Referensnivå  

273,15 K och 1 atm 

Hyg.tank 1 

Mars/April 2016 

Hyg.tank 2 

Mars/April 2016 

Hyg.tank 3 

Mars/April 2016 

Specifik entalpi innan 328/340 kJ/kg 328/340 kJ/kg 328/340 kJ/kg 

Specifik entalpi efter 291/290 kJ/kg 293/294 kJ/kg 294/295 kJ/kg 

Entalpidifferens 37/46 kJ/kg 34/43 kJ/kg 33/42 kJ/kg 
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Vid en jämförelse av entalpidifferensen under 2016 och 2017 går det att se att entalpidifferensen 
är nästan dubbelt så stor under mars och 17 till 18 kJ/kg högre under april. Den specifika entalpin 
efter hygieniseringen är nära varandra. Dock går att se en skillnad under april då den specifika 
entalpin efter hygienisering var högre under 2017 jämfört med 2016. Energianvändningen för 
hygieniseringsprocessen visas i Tabell 4.12 och  

Tabell 4.13.  

Medelvärdet av den uträknade effekten visas både för varje enskild hygieniseringstank och totalt. 

De tidpunkter då ventilen var stängd är inte med i beräkningen av medelvärdet av effekten. 

Energianvändningen redovisas i enheten megawattimmar, dels för varje hygieniseringstank och 

även totalt för alla hygieniseringstankar. Noteras bör att mätdata för april inte innehåller lika många 

dagar som mars gjorde. Fastän antalet dagar var färre under april så var energianvändningen större 

då än i mars. Vidare presenteras energi per kilogram slurry och energi per volym producerad biogas, 

volymen anges i normalkubikmeter. 

 

Tabell 4.12: Medelvärde av effekten och energianvändningen för hygieniseringstank 1, 2 och 3 under mars/april 
2017 samt energi per kilogram slurry och energi per volym producerad biogas 

Referensnivå  

273,15 K och 1 atm 

Hyg.tank 1 

Mars/April 

2017 

Hyg.tank 2 

Mars/April 

2017 

Hyg.tank 3 

Mars/April 

2017 

Totalt 

Mars/April 

2017 

Effekt medelvärde  286/253 kW 275/246 kW 276/238 kW 321/381 kW 

Energianvändning 66,9/68,7 MWh 68,9/72,1 MWh 69,0/70,6 MWh 205/211 MWh 

Energi per kilogram 

slurry 

   21,4/24,0 Wh/kg 

Energi per volym 

producerad biogas 

   252/275 

Wh/Nm3 

 

Tabell 4.13: Medelvärde av effekten och energianvändningen för hygieniseringstank 1, 2 och 3 under mars och 
april 2016 samt energi per kilogram slurry och energi per volym producerad biogas 

Referensnivå  

273,15 K och 1 atm 

Hyg.tank 1 

Mars/April 

2016 

Hyg.tank 2 

Mars/April 

2016 

Hyg.tank 3 

Mars/April 

2016 

Totalt 

Mars/April 

2016 

Effekt medelvärde  144/175 kW 136/162 kW 132/165 kW 183/254 kW 

Energianvändning 22,0/45,5 MWh 49,4/45,4 MWh 48,0/46,4 MWh 119/137 MWh 

Energi per kilogram 

slurry 

   17,0/21,6 Wh/kg 

Energi per volym 

producerad biogas 

   173/216 

Wh/Nm3 
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Effekten som hygieniseringsprocessen kräver var lägre för alla tre tankar i april 2017 jämfört med 

mars 2017. Vidare var den totala effekten som krävdes högre i april 2017 jämfört i mars 2017. Detta 

beror troligtvis på att hygieniseringen i de tre tankarna har varit igång vid samma tidpunkter jämfört 

med att processen sker växelvis. 14 procent av tidpunkterna i mars, när minst en ventil var öppen 

till någon av hygieniseringstankarna, var minst två ventiler öppna. Motsvarande var 49 procent 

under april. Energianvändningen var större i april för samtliga hygieniseringstankar, vilket även 

innebar att den totala energianvändningen var större.  

Det finns flera tänkbara orsaker till detta några orsaker kan vara att hygieniseringen skett mer 

intensivt utan några större uppehåll, att hygieniseringsprocessen varit igång samtidigt i flera tankar, 

att temperaturen på slurryn varit lägre (det vill säga inte värmts upp lika mycket i värmeväxlaren) 

eller större mängd slurry som krävts mer energi. Det skulle även kunna vara felkällor i form av 

antaganden om flödet exempelvis.  

När medelvärdet av effekten för hygieniseringstankarna jämförs med 2016 kan konstateras att 

effekten är större 2017 jämfört med 2016. Även energianvändningen är större 2017. Detta skulle 

kunna bero på att anläggningen har arbetat vid en högre last under 2017 jämfört med 2016. Detta 

kan visas genom att antalet gånger totalt som någon av ventilerna till hygieniseringstankarna var 

öppna var fler under 2017 jämfört med 2016. Under mars och april 2016 var det 410 

respektive 426 samt under 2017 591 respektive 556 gånger.  

Eftersom att anläggningen inte hade varit igång så länge vid mars och april 2016 skulle det vara en 

möjlig förklaring. Att detta delvis är en förklaring syns att det inte är så stor skillnad med avseende 

på energi per kilogram slurry mellan de olika perioderna. Även här kan konstateras att den totala 

effekten är mycket större än för varje enskild hygieniseringstank. 34 procent av de tidpunkter där 

någon ventil till hygieniseringstankarna var öppna så var minst två ventiler öppna i mars och i april 

var det 47 procent.  

En intressant korrelation är hur Peak Load boilern förbränner biogas i korrelation till att 

hygieniseringtankarna är öppna. Vid 62 procent av minuterna som alla tre ventiler till 

hygieniseringstankarna var öppna förbrändes biogas i Peak Load boiler under mars 2017 och 84 

procent av minuterna under april 2017. När två ventiler till hygieniseringstankarna var öppna så 

förbrändes biogas i Peak Load boiler i 55 respektive 64 procent av minuterna. Motsvarande andelar 

var 34 respektive 35 procent när endast en ventil till en av hygieniseringstankarna var öppen för 

mars respektive april 2017. Detta indikerar på att det är vanligare att det förbränns biogas i Peak 

Load boilern när fler än hygieniseringsprocessen sker i fler hygieniseringstankar samtidigt, det vill 

säga när mer än en ventil till hygieniseringstankarna är öppen, än när endast värme krävs till en 

hygieniseringstank.   

En annan parameter som kan vara ett mått på om hygieniseringen sker mer effektivt är att studera 

hur lång tid som ventilen till hygieniseringstankarna är öppen, det vill säga när det krävs 

uppvärmning vid tankarna.  

I Tabell 4.14 nedan finns medianen av tiden som ventilen är öppen i minuter för varje 

hygieniseringstank. Medianen bedömdes ge den mest rättvisande tiden då ovanligt långa eller korta 

hygieniseringsserier inte påverkar på samma sätt. Utifrån detta kan utläsas att 

hygieniseringsprocessen behövde tillförsel av värme omkring 53 till 58 minuter kortare tid i mars 

och 21 till 23 minuter kortare tid i april.  
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Tabell 4.14: Tid som hygieniseringstank 1, 2 och 3 behövde tillförsel av värme samt differens mellan 2016 och 
2017 

 Hyg.tank 1 

Mars/April 

Hyg.tank 2 

Mars/April 

Hyg.tank 3 

Mars/April 

Tid 2016 median 120/105 min 127/111 min 130/111 min 

Tid 2017 median 67/82 min 72/88 min 72/90 min 

Differens 53/23 min 55/23 min 58/21 min 

 

Konstateras kan att den kortare tiden som hygieniseringsprocessen behöver tillförsel av värme 

skiljer sig åt mellan mars och april. Att det är mindre skillnad i april beror dels på att det krävdes 

kortare tid i april 2016 jämfört med mars 2016 och även på att det krävdes värme under längre tid 

i april 2017 jämfört med mars 2017.  

4.2.2  EOM tankarna  

När ventilen på varmvattensystemet har varit öppen så har entalpinivån efter EOM tankarna 

beräknats samt entalpidifferensen vilket visas i Tabell 4.15. Under 2017 var det i stort sätt endast 

EOM tank 1 som använde energi i form av värme. Under ett få tal tillfällen var ventilen till EOM 

tank 2 öppen, vilket antogs vara försumbart i energiberäkningarna. Under mars och april 2017 har 

ventilen varit öppen på 20 procent under alla minuter vid EOM tank 1. Under samma period under 

2016 så har ventilerna varit öppna till både EOM tank 1 och 2.  

Tabell 4.15: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferensen vid EOM tankarna 

 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm 

EOM tank 1  

Mars/April 2016 

EOM tank 2  

Mars/April 2016 

EOM tank 1 

Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan 328/340 kJ/kg 328/340 kJ/kg 364/366 kJ/kg 

Specifik entalpi efter 100/97 kJ/kg 130/83,7 kJ/kg 172/169 kJ/kg 

Entalpidifferens  228/243 kJ/kg 198/256 kJ/kg 190/196 kJ/kg 

 

I Tabell 4.15 syns att entalpidifferensen var lägre under 2017 i EOM tankarna än var det var under 

samma period 2016. Den specifika entalpinivån efter EOM tanken var högre under 2017, vilket 

innebar att temperaturen efter EOM tankarna var högre. Hur mycket energi som EOM tankarna 

krävde beror även på hur stort flödet har varit. Eftersom flödet i hygieniseringstankarna korrelerade 

väl med det totala flödet så är det troligt att flödet i EOM tankarna är lågt. Varken mass- eller 

energibalans gav någon indikation på vad flödet skulle kunna vara. Flödet skulle kunna vara så pass 

lågt att det ligger inom felmarginalen för flödesmätningarna som genomfördes. Mätningar av flödet 

var inte möjligt då det inte fanns något lämpligt ställe att sätta upp flödesmätaren. Enligt ritningar 

så ska flödet vara 8 m3/h, detta flöde är mest troligt att det råder i samband med att EOM tanken 

fylls på med nytt substrat.  
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I Tabell 4.16 redovisas effekten samt energianvändningen baserat på detta flöde samt där flödet 

antogs vara proportionellt mot hur mycket ventilen var öppen.  

Tabell 4.16: Medelvärde av effekten och energianvändningen baserat på ett flöde om 8 m3/h samt proportionerligt 
mot hur mycket ventilen var öppen och energianvändningen i relation till kilogram slurry och volym producerad biogas 

 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm 

EOM tank 1  

Mars/April 

2016 

EOM tank 2  

Mars/April 

2016 

EOM tank 1 

Mars/April 

2017 

Effekt (proportionerligt mot ventil 

öppning) 

51,2/52,6 kW 38,9/53,1 kW 82,8/85,2 kW 

Effekt (fullt flöde) 499/532 kW 433/560 kW 414/426 kW 

Energianvändning (proportionerligt mot 

ventil öppning) 

16,8/17,3 MWh 15,4/17,5 MWh 61,5/53,1 MWh 

Energianvändning (fullt flöde) 163/175 MWh 171/184 MWh 308/266 MWh 

Energi per kilogram slurry 

(proportionerligt mot ventil öppning) 

2,39/2,72 Wh/kg 2,19/2,75 Wh/kg 6,42/6,03 Wh/kg 

Energi per volym producerad biogas 

(proportionerligt mot ventil öppning) 

24,3/27,2 

Wh/Nm3 

22,3/27,5 

Wh/Nm3 

75,6/69,1 

Wh/Nm3 

 

Det visas i Tabell 4.16 ovan att det blir stor skillnad på effektbehovet och energianvändningen 

beroende på vilket flöde det är. Genom att studera den totala energianvändningen så är det inte så 

troligt att det råder fullt flöde vid EOM tankarna utan att flödet är betydligt mindre. Bedömning 

görs att när flödet antas vara proportionerligt mot hur mycket ventilen är öppen så ger det en 

indikation om effektbehovet och energianvändningen vid EOM tankarna. Effektbehovet var större 

under 2017 jämfört med 2016 om man betraktar varje EOM tank för sig. Å andra sidan så är det 

bara en tank 2017 vilket gör att effektbehovet totalt är lägre 2017.  

Angående energianvändningen var den större under 2017. Eftersom flödet baserades på hur 

mycket ventilen var öppen så kan det vara så att det egentligen inte har varit något flöde vid vissa 

tidpunkter även om ventilen var öppen. Detta påverkar att energianvändningen blir större. 

Entalpinivån efter EOM tankarna var lägre än entalpinivån efter hygieniseringstankarna. Det finns 

flera skillnader mellan EOM tankarna och hygieniseringstankarna. Förutom att flödet vid tankarna 

troligtvis är olika är en annan skillnad att EOM tankarna ska hålla en temperatur 50 ̊ C och 

hygieniseringstankarna värmas upp till 70 ̊ C.  

Placeringen på tankarna är också en skillnad EOM tankarna är placerade utomhus medans 

hygieniseringstankarna är placerade i en byggnad. Detta skulle kunna vara förklarningar till att 

entalpinivån efter EOM tankarna är lägre än efter hygieniseringstankarna. En felkälla som gäller 

både hygieniseringstankarna och EOM tankarna är var mätningarna av temperaturen innan 

respektive tank har gjorts. Dessa har gjorts vid samma lokalisering för alla tankar och inte precis 

innan respektive tank. Detta har gjort att även förluster i rör har inkluderats i entalpi och 

energiberäkningarna och inte bara den energi som varje del krävts.  
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4.3 Värmeväxlare 

Tabell 4.17 och Tabell 4.18 nedan visas den specifika entalpinivån för olika lokaliseringar vid 

värmeväxlaren. Den specifika entalpin innan och efter värmeväxlaren samt entalpidifferensen på 

den kalla respektive varma sidan av värmeväxlaren är redovisat. För 2017 var beräkningarna 

baserade på data för varje minut och 2016 erhölls data varannan minut. Eftersom detta är 

medelvärden och variationen av parametrarna förändrades med ett längre intervall en varannan 

minut så bedöms dessa värden vara jämförbara. Medelvärdena var beräknade utifrån att flödet 

genom värmeväxlarna var större än 1 m3/h.  

Tabell 4.17: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferens vid värmeväxlaren för slurry innan hygienisering  

 Slurry innan hygienisering 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan värmeväxlare 76/89 kJ/kg 67/69 kJ/kg 

Specifik entalpi efter värmeväxlare 180/171 kJ/kg 193/183 kJ/kg 

Entalpidifferens  104/82 kJ/kg 126/114 kJ/kg 

 

Tabell 4.18: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferens vid värmeväxlaren för slurry efter hygienisering  

 Slurry efter hygienisering 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan värmeväxlare 252/259 kJ/kg 260/250 kJ/kg 

Specifik entalpi efter värmeväxlare 125/136 kJ/kg 115/134 kJ/kg 

Entalpidifferens  127/123 kJ/kg 145/116 kJ/kg 

 

Utifrån entalpinivåerna går att se att den specifika entalpin på slurry innan hygienisering och efter 

värmeväxling var högre under 2017 än 2016. Detta innebär förmodligen att temperaturen efter 

värmeväxlingen var högre under 2017 vilket leder till att mindre energi krävs för att värme upp 

slurry i hygieniseringen.  

Vidare går det att se att den specifika entalpin på slurry efter värmeväxlarna och efter 

hygieniseringen var lägre 2017 under mars än 2016. Dessa två sammantaget indikerar på att 

värmeväxlingen är effektivare under 2017. En annan intressant observation är att den specifika 

entalpin innan värmeväxlaren och innan hygieniseringen var högre under 2016 än 2017.  

Tidigare i rapporten 4.2.1  Hygienisering ovan kunde konstateras att skillnaden i tid för tillförsel av 

värme jämförelse mellan 2016 och 2017 så var skillnaden inte lika stor i april som i mars. En möjlig 

orsak till detta kan vara att entalpinivån var lägre efter värmeväxlarna för slurry innan 

hygieniseringen i april jämfört med mars. Detta innebar att temperaturen var lägre vilket betydde 

att slurryn i hygieniseringen behövde mer energi för att nå 70 ̊ C. Detta visas även i Tabell 4.19 

nedan då den överförda energin var mindre under april 2017 jämfört med mars.  
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I Tabell 4.19 kan också utläsas medelvärdet av effekten samt energi per kilogram slurry och per 

volym producerad biogas.   

 

Tabell 4.19: Medelvärdet av effekten och överföring av energi vid värmeväxlarna  

Referensnivå Slurry innan hygienisering Slurry efter hygienisering 

273,15 K och 1 atm Mars/April 

2016 

Mars/April 

2017 

Mars/April 

2016 

Mars/April 

2017 

Effekt medelvärde 376/335 kW 655/605 kW 469/489 kW 493/694 kW 

Överföring av energi 189/154 MWh 355/296 MWh 229/216 MWh 354/282 MWh 

Energi per kilogram 

slurry 

28,4/23,1 

Wh/kg 

34,9/31,5 

Wh/kg 

32,6/34,0 

Wh/kg 

36,9/32,0 

Wh/kg 

Energi per volym 

producerad biogas 

274/243 

Wh/Nm3 

436,5/385 

Wh/Nm3 

331/341 

Wh/Nm3 

435/366 

Wh/Nm3 

 

I Tabell 4.19 syns att energi per kilogram slurry som är överförd vid värmeväxlaren har blivit 6,5 

respektive 8,4 Wh/kg större vid slurryn innan hygieniseringen till 2017. Den överförda energin per 

volym producerad biogas har också ökat till 2017 både för slurry innan och efter hygienisering. 

Detta visar att värmeöverföringsförmågan har ökat till 2017. Eftersom ingen extern energi behöver 

tillföras här utöver energi för att pumpa slurry så innebär en bättre värmeöverföring i 

värmeväxlarna positivt till att optimera värmesystemet.  

I Tabell 4.20 visar de beräknade medelvärdet av värmeövergångstalet för värmeväxlarna. 

Värmeövergångstalet beräknades både baserat på värmeeffekten på slurry innan hygieniseringen 

och kyleffekten på slurry efter hygienisering. Vid jämförelse mellan 2017 och 2016 går att se att 

värmeövergångstalet var högre under 2017. När värmeövergångstalet baseras på kyleffekten på 

slurry efter hygienisering var värmeövergångstalet större i tre av fyra fall jämfört med 

värmeövergångstalet baserat på värmeeffekten på slurry innan hygienisering. Detta beror på att all 

värme som avges från den vara slurryn inte överförs till den kalla, utan avges till omgivningen. 

Under april 2017 var inte så fallet, kanske beror det på att det sker en uppvärmning av slurry från 

omgivningen. Eftersom detta endast är medelvärden så representerar detta inte hur 

värmeövergångstalet är i varje minut.  

 

Tabell 4.20: Medelvärdet av det övergripande värmeövergångstal för värmeväxlarna baserat på värmeeffekt 
respektive kyleffekt. 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Värmeövergångstal (värmeeffekt) 298/242 W/m2·K 438/358 W/m2·K 

Värmeövergångstal (kyleffekt) 368/348 W/m2·K 461/355 W/m2·K 
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4.4 Kylare 

I Tabell 4.21 nedan visas ett medelvärde på slurry innan och efter värmeväxlaren som ska kyla 

slurryn. Medelvärdet är uträknat av de värden där flödet av slurry i värmeväxlarna var större än 1 

m3/h och att torrkylaren var igång, vilket innebar att pumpen var igång i kylkretsen. Det går att se 

att det var relativt stor skillnad mellan mars och april, medelvärdet av den specifika entalpin före 

värmeväxlarna var högre under april jämfört med mars.  

Medelvärdet av entalpidifferensen var större under april jämfört med mars. En parameter som har 

betydelse av hur kylkapaciteten var i torrkylaren är hur många av fläktarna som var igång. Eftersom 

entalpidifferensen är större under april 2017 jämfört med mars 2017 beror det förmodligen på att 

fler av fläktarna var igång. 

 

Tabell 4.21: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferens för värmeväxlarna som ska kyla på slurry sidan 

 Kylning Slurry 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan värmeväxlare 

kylning 

129/139 kJ/kg 142/155 kJ/kg 

Specifik entalpi efter värmeväxlare 

kylning 

115/131 kJ/kg 126/132 kJ/kg 

Entalpidifferens  14/8 kJ/kg 16/24 kJ/kg 

 

Vid en jämförelse mellan 2016 och 2017 visar att entalpidifferensen var högre under 2017, dock är 

den specifika entalpin efter värmeväxlarna för april nästan lika. Eftersom systemet styrs så att det 

ska vara en specifik temperatur in till rötkammaren på slurryn så var detta ett väntat resultat. Som 

nämnt ovan kan kylningen regleras med antalet fläktar som är igång. Att entalpidifferensen är högre 

under 2017 skulle kunna indikera på att kylningen har förbättrats. Detta kan dock inte fastställas 

utifrån dessa resultat eftersom entalpinivån innan skiljer sig så mycket åt.  

Förutom att fler fläktar, troligtvis varit igång så kan andra förklaringar till att det var skillnad mellan 

mars och april 2017 vara att filtret i kylsystemet rensades och att därmed har effekten förbättrats 

och en bättre kylkapacitet erhölls.  

Dessutom genomfördes ett test under ett dygn i april i samband med ultraljudsflödesmätning 

genomfördes på kylkretsen, vilket också kan ha påverkat att entalpidifferensen var större under 

april. Även om entalpidifferensen var större så var den specifika entalpin högre efter 

värmeväxlingen vilket innebar att temperaturen på slurryn som pumpas in i rötkammaren var 

högre.  

I Tabell 4.22 nedan visar medelvärdet av den specifika entalpin och entalpidifferensen av mediet 

i kylkretsen. Mediet i kylkretsen är 30 volymprocent etylenglykol och vatten. Den specifika entalpin 

bestämdes före respektive efter torrkylaren för både mars och april 2016 och 2017. 

Entalpidifferensen är även det ett medelvärde av alla entalpidifferenser under de minuter som 

pumpen varit igång.  
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Entalpidifferensen är relativt lika för mars och april, den specifika entalpinivån varierade mer. Hur 

många fläktar som varit igång har också haft betydelse för resultatet av den specifika entalpinivån 

och entalpidifferensen.  

 

Tabell 4.22: Specifik entalpi innan och efter samt entalpidifferens över torrkylaren för 30 volymprocent etylenglykol 
vatten 

 30vol% Etylenglykol vatten 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/April 2016 Mars/April 2017 

Specifik entalpi innan torrkylare 59/73 kJ/kg 122/119 kJ/kg 

Specifik entalpi efter torrkylare 45/58 kJ/kg 79/76 kJ/kg 

Entalpidifferens  14/15 kJ/kg 44/43 kJ/kg 

 

Det är stor skillnad mellan specifika entalpinivån och entalpidifferensen under 2016 och 2017. Den 

specifika entalpinivån är högre både innan och efter torrkylaren. Detta innebär att temperaturerna 

i kylkretsen varit högre vilket påverkar värmeöverföringen i värmeväxlarna. Med en lägre 

entalpidifferens mellan det varma och kalla mediet, det vill säga slurry och etylenglykolen så blir 

det sämre värmeöverförningsförmåga.  

Trots en högre specifik entalpinivå så har entalpidifferensen varit omkring tre gånger så stor 2017 

som 2016. Noteras bör också att under den studerade perioden 2017 så upptäcktes att det var smuts 

i kylkretsen vilket satte igen ett filter och orsakade ett lågt flöde i kretsen samt att under kylaren så 

har det fastnat skräp som hindrat luft att sugas in i kylaren. Om än detta var fallet så har 

entalpidifferensen varit större under 2017.  

Nedan i Fig. 4.6 visas det uppmätta flödet av mediet i kylkretsen vid tre mättillfällen. Mätningarna 

presenteras som procentandel av de totala antalet mätpunkter som var över 1 m3/h. Detta innebär 

att hur många mätpunkter varje mättillfälle innehöll inte framgår i denna graf. Mätning 1 och 2 

innehåller mätdata över flera dagar medan mätning 3 under endast en timme. I samband med 

mätning 2 så hade det upptäckts att det fanns smuts i kretsen. Mätning 3 genomfördes när ingen 

smuts längre upptäcktes i kretsen. Dock så mätes inte mätning 3 vid samma placering som mätning 

1 och 2 på grund av att mätaren inte längre hittade någon signal där, vilket orsaken inte är fastställd.  

I Fig. 4.6 syns att mätning 3 innehöll de högsta flödena och mätning 2 de lägsta. Det går inte att 

säga att flödet i kylkretsen nu är enligt mätning 3 efter de åtgärder som genomfördes. Mätningarna 

visa dock att ingen av mätning 1 och 2 innehöll så många mätvärde med så höga flödet som mätning 

3. Vid mätning 3 så mättes flödet nära två krökar vilket påverkar mätningarna.  

Medelvärdet vid mätning 1 var 13,7 m3/h baserat på alla mätningar som var större än 1 m3/h, det 

vill säga när pumpen var igång. Detta uppmätta flöde var mindre än förväntat. På kylkretsen fanns 

ett filter som undersöktes i samband med mätningarna. Det visade sig att filtret hade fångat upp 

smuts och efter att det rensats bort och ingen smuts längre upptäcktes så genomfördes mätning 3. 

En annan felkälla till det uppmätta flödet kan vara att det är etylenglykol i kretsen vilket kan orsaka 

bubblor som stör mätningen. 
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Fig. 4.6: Flöde i kylkretsen, 30 volymprocent Etylenglykol vatten, vid tre mättillfällen med ultraljudflödesmätare 

 

Nedan i Tabell 4.23 visas kyleffekten på slurry samt den energi som överförts från slurryn. Det 

syns att den största effekten var under april 2017. Effekten var mer än dubbelt så stor under 2017 

jämfört med 2016. Även den energi som förts bort från slurryn var större 2017.  

Vid jämförelse mellan mars och april 2016 så kan det utläsas att effekten var mindre under april 

men energin var större vilket beror på att kylaren var igång mer under april jämfört med mars. Det 

går att utläsa att mer energi har förts bort från slurryn under april jämfört med mars trots att det är 

färre mätdata under april. Förmodligen beror på att torrkylaren igång mer samt högre effekt under 

april 2017.  

I Tabell 4.23 anges energi per kilogram slurry både som den energi som har krävts totalt för den 

totala massan slurry som matats in i rötkammaren (energi per totalt kilogram slurry) och även 

endast för den massa slurry som passerade kylaren när det var flöde i kylaren (energi per kilogram 

slurry), det vill säga när kylaren var igång.  
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Tabell 4.23: Medelvärdet av effekten samt överföring av energi från slurry i kylprocessen 

                         Kylning av slurry 

Referensnivå 273,15 K och 1 atm Mars/april 2016 Mars/april 2017 

Effekt medelvärde  41,8/33,2 kW 91,9/125 kW 

Överföring av energi 7,68/12,1 MWh 16,9/43,1 MWh 

Energi per kilogram slurry 2,93/2,26 Wh/kg 4,64/6,57 Wh/kg 

Energi per totalt kilogram slurry  1,09/1,90 Wh/kg 1,76/4,90 Wh/kg 

Energi per volym producerad biogas 11/19 Wh/Nm3 20,7/56,1 Wh/Nm3 

 

Genom att studera nyckeltalen så kan konstateras att både energi per kilogram slurry har ökat till 

2017 och energi per total kilogram slurry. Så även om anläggningen har rötat mer slurry så har 

energin som förts bort från slurryn vid kylningen varit större. Energi per volym producerad biogas 

har också ökat.  

När torrkylaren var igång under ett dygn med alla fläktar igång så kunde det övergripande 

värmeövergångstalet beräknas. Extremvärden sorterades bort vilket innebar att värden under 20 

W/m2 K och över 500 W/m2 K. Detta gav ett medelvärde på 347 W/m2 K när beräkningarna 

baserades på värmeeffekten på köldmediet och 303 W/m2 K baserat på kyleffekten på slurryn. 

Värmeövergångstalet i torrkylaren har beräknats att ha ett medelvärde på värmeövergångstalet på 

16,6 W/m2·K efter att extremvärden sorterats bort, det vill säga värmeövergångstal under 1 

W/m2·K och över 25 W/m2·K.  

Baserat på dessa övergripande värmeövergångstal, flöde i kylkretsen på 13,7 m3/h samt flöde på 

18,4 m3/h för slurryn kunde den maximala utomhustemperaturen beräknas för att torrkylaren 

teoretiskt skulle kunna klara av att kyla slurryn.  

I Fig. 4.7 visas den maximala utomhustemperaturen varvid det är teoretisk möjligt att kyla slurry 

till 30, 32, 34 samt 37 ̊ C. Detta visas som funktion av temperaturen på slurry in till värmeväxlarna 

som kyler. Exempelvis kan det utläsas ur diagrammet att kylsystemet teoretiskt kan klara en 

utomhustemperatur på 25 ̊ C för att kyla ner slurryn till 30 ̊ C förutsatt att slurryn innan kylningen 

är lägre än 45 ̊ C.  
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Fig. 4.7: Maximala utomhustemperaturen som kylsystemet teoretiskt klarar av som funktion av temperaturen på 

slurry innan kylning och för temperatur på slurry efter kylning om 30, 32, 34 samt 37 ̊ C. 

 

Eftersom det framgått av mätningarna av flödet i kylkretsen att flödet verkar variera och att det är 

faktorer som påverkar flödet så påverkar även det pålitligheten av resultatet av detta diagram. 

Flödet påverkar både det övergripande värmeövergångstalet och direkt i beräkningarna av resultatet 

som visas i figuren ovan. Av den anledningen kan begränsningen i utomhustemperaturen av vad 

torrkylaren klarar av både vara högre och lägre i verkligheten.  

Värmeöverförningsförmågan i värmeväxlarna påverkas också av andra faktorer som sedimentering 

som blir mer med tiden vilket beskrevs närmare i litteraturstudien. En rekommenderad tolkning av 

diagrammet bör därför ses som den teoretiska begränsningen av torrkylaren och i verkligheten är 

det många faktorer som har betydelse för den verkliga kyleffekten. Hur kylaren fungerat under 

mätningarna och vilken kyleffekt som den haft kan också påverkats av yttre faktorer. Exempelvis 

så var undersidan av kylaren delvis täkt av plastpåsar och annat material som hindrat flödet av luft.  
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5 SLUTSATS  

Utifrån de erhållna resultaten och diskussionen samt stöd från litteraturstudien kan flera slutsatser 

dras kopplade till studiens syfte och mål. Det har gått att se flera skillnader i värmesystemet mellan 

mars och april 2017 jämfört med samma period 2016. Några delar och parametrar i systemet har 

identifierats ha störst påverkan samt finns potential för energioptimering.  

Högre specifik entalpi efter energikällorna under 2017 jämfört med 2016. Den specifika entalpin efter 

energikällorna var 28 respektive 37 kJ/kg större under 2017 jämfört med 2016. Den specifika 

entalpin innan källorna var ungefär lika under 2016 och 2017. Att den specifika entalpin innan 

energianvändarna var högre under 2017 visar på att värmesystemet klarar av att leverera varmvatten 

med en högre temperatur under 2017 jämfört med 2016. Flödet i energikällorna varierade, genom 

kompressorn i uppgraderingsanläggningen var flödet minst och omkring 2 till 3 m3/h. Vid LCF 

boilern varierade flödet mer men var vanligast 8 till 12 m3/h.  

Flödet vid Peak Load boilern varierade även det och beroende vilken metod som användes för att 

beräkna flödet så varierade flödet jämt från 0 till 36 m3/h och den andra metoden, baserat på 

biogasen som förbrändes, visade på ett medelvärde om 24 m3/h.  

Angående energigenereringen indikerar studien att Peak Load boilern stod för omkring 40 till 56 

procent av energin som tillförts vattnet i värmesystemet. Vidare stod LCF boilern för 33 till 44 

procent och kompressorn för 12 till 16 procent av energigenereringen till värmesystemet. Att det 

varierar beroende på tidsperiod samt vilken beräkningsmetod som användes för att uppskatta 

energigenereringen för Peak Load boilern.  

Energianvändningen blir högre i systemet när fler hygieniseringstankar kör samtidigt. Total var medelvärdet på 

effekten 321 kW för mars och 381 kW för april 2017 för alla hygieniseringstankar och detta kan 

jämföras med att medelvärdet för varje hygieniseringstank för sig var mellan 238 till 286 kW. Om 

hygieniseringstankarna hade varit igång växelvis hade det totala medelvärdet varit nära medelvärdet 

för varje hygieniseringstank för sig.  

För att hålla energianvändningen på en låg och jämn nivå så är det fördelaktigt att köra 

hygieniseringstankarna växelvis. Det vill säga att hygieniseringsprocessen i varje hygieniseringstank 

är i olika fas, vilket innebär att en töms och fylls på, en värms upp och en håller slurryn uppvärmd 

i en timme. Eftersom det finns begränsning i hur mycket effekt som går att få ut från värmen från 

kompressorn i uppgraderingsanläggningen så kommer mer biogas att förbrännas om fler 

hygieniseringstankar kör samtidigt. Eftersom rågas både förbränns i LCF boilern och i Peak Load 

så är det eftersträvansvärt att minska detta så mycket som möjligt.  

Vidare kunde konstateras att hygieniseringen behövde tillförsel av värme under kortare tid under 

2017 jämfört med 2016. 53 till 58 minuter kortare tid under mars och 21 till 23 minuter kortare tid 

för april beroende på hygieniseringstank.  

Lågt flöde i kylkretsen med etylenglykol. De genomförda mätningarna av flödet indikerade på att flödet 

i kylkretsen var lägre än förväntat. Lågt flöde i kylkretsen påverkar värmeöverföringsförmågan i 

värmeväxlarna. Mätningar av flödet i kylkretsen har visat att det varierat mycket mellan de olika 

mätningarna. Flödet i kylkretsen är en av de parametrar i anläggningen där det finns 

energioptimeringspotential.  
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Kyleffekten på slurryn i kylprocessen var mer än dubbelt så stor under mars och april 2017 jämfört 

med samma period 2016 vilket troligen beror på att två till värmeväxlare kopplades in i kylprocessen 

under 2017. Kyleffekten var 91,9 kW för mars samt 125 kW för april 2017. 

Sammantaget dras slutsatsen att förändringar av värden av parametrar skett till 2017. Tydligast är 

att energikällorna levererar varmvatten till energianvändarna med en högre entalpinivå, det vill säga 

högre temperatur. Vidare att kylsystemet har en större kyleffekt.  

Energioptimeringen finns främst i att säkerställa flödet i kylkretsen samt att se till att 

hygieniseringstankarna körs växelvis. Vidare dras även slutsatsen att det bör strävas efter att 

värmeväxlarna har så optimal värmeöverförningsförmåga som möjligt. Detta eftersom värmen som 

överförs i värmeväxlaren står för största delen av energin som utbyts i det studerade systemet. Det 

kan göras genom att exempelvis rengöra värmeväxlarna regelbundet. När värmeväxlarna inte 

värmer upp slurryn maximalt så gör det att mer flöde och därmed mer energi krävs för att 

genomföra hygieniseringsprocessen vilket leder till att uppvärmningen av slurryn tar längre tid.   
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6 Framtida arbete 

Projekten har haft begränsade resurser och därmed finns det delar som skulle behöva vidare arbeta 

för att finna fler delar och åtgärder för energioptimering av värmesystemet. En sådan del är att 

fortsätta undersöka vad som är orsaken till det låga flödet i kylkretsen samt genomföra ytterligare 

mätningar för att verkligen säkerställa vad flödet är i dagsläget. Om inga ytterligare orsaker kan 

hittas så kan det vara idé att undersöka om en annan pump skulle behövas för att kunna erhålla ett 

högre flöde. Då skulle även ytterligare beräkningar göras angående hur mycket ett högre flöde 

skulle generera i kyleffekt jämfört med hur mycket el en annan pump kräver. Detta för att få 

kylanläggningen att fungera optimal så att en extern kylare inte behöver användas lika ofta.  

Vidare finns arbeten kopplade till att mäta flödet vid EOM tankarna samt vid Peak Load boilern 

och ackumulatortanken, vilket under projektets tid var svårt att genomföra. Detta skulle kanske 

kunna genomföras om det i framtiden sker andra arbeten där isolering och så vidare ska tas bort. 

Genom att mäta flödet vid dessa lokaliseringar kan energianvändningen beräknas mer noggrant. 

Ett annat område att titta på är om energiförluster från ackumulatortanken om ackumulatortanken 

skulle vara placerad i en byggnad i stället för utomhus som den är idag.  Eftersom det visade sig 

vara väldigt tidskrävande och att det inte var möjligt att få ut parametrar för källorna i 

värmesystemet för en längre tidsperiod så är även det ett framtida arbete för att få en noggrannare 

analys.   
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APPENDIX 1 

Nedan visas de uppställda mass- och energibalanserna. Ekvation A.1 och A.2 visar balanserna för 

att beräkna massflödet vid EOM tankarna.  

 �̇�𝑒𝑜𝑚 = �̇�𝑡𝑜𝑡 − (�̇�ℎ𝑦𝑔1 + �̇�ℎ𝑦𝑔2 + �̇�ℎ𝑦𝑔3) [A.1] 

�̇�𝑒𝑜𝑚: Massflöde vid EOM tankarna  (kg/s) 

�̇�𝑡𝑜𝑡: Totala flödet genom energianvändarna   (kg/s) 

�̇�ℎ𝑦𝑔1: Flöde vid hygieniseringstank 1  (kg/s) 

�̇�ℎ𝑦𝑔2: Flöde vid hygieniseringstank 2  (kg/s) 

�̇�ℎ𝑦𝑔3: Flöde vid hygieniseringstank 3  (kg/s) 

 

 �̇�𝑒𝑜𝑚ℎ𝑒𝑜𝑚 = �̇�𝑡𝑜𝑡ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 − (�̇�ℎ𝑦𝑔1ℎℎ𝑦𝑔1 + �̇�ℎ𝑦𝑔2ℎℎ𝑦𝑔2 +

�̇�ℎ𝑦𝑔3ℎℎ𝑦𝑔3) [A.2] 

ℎ𝑒𝑜𝑚: Specifik entalpi efter EOM tankarna  (kJ/kg) 

ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒: Specifik entaltpi efter energianvändarna (kJ/kg) 

ℎℎ𝑦𝑔1: Specifik entalpi efter hygieniseringstank 1  (kJ/kg) 

ℎℎ𝑦𝑔2: Specifik entalpi efter hygieniseringstank 2  (kJ/kg) 

ℎℎ𝑦𝑔3: Specifik entalpi efter hygieniseringstank 3  (kJ/kg) 

 

Ekvation A.3 visar den uppställda energibalansen för att beräkna flödet där flödet från LCF boiler 

och flödet från Peak Load boilern går ihop.  

 

 �̇�𝐿𝐶𝐹ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹 + (�̇�𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹&𝑝𝑒𝑎𝑘 −�̇�𝐿𝐶𝐹)ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑎𝑘 = �̇�𝑡𝑜𝑡ℎ𝑓𝑟å𝑛𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟 − (�̇�𝑡𝑜𝑡 −

�̇�𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹&𝑝𝑒𝑎𝑘)ℎ𝑎𝑐𝑘  [A.3] 

�̇�𝐿𝐶𝐹: Massflöde genom LCF boiler  (kg/s) 

�̇�𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹&𝑝𝑒𝑎𝑘: Massflöde när flödet från LCF boiler och Peak Load boiler går ihop (kg/s) 

�̇�𝑡𝑜𝑡: Totala flödet från källorna till 

energianvändarna  (kg/s) 

ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹: Specifik entalpi efter LCF boiler  (kJ/kg) 

ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑎𝑘: Specifik entalpi efter Peak Load boiler (kJ/kg) 

ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹&𝑝𝑒𝑎𝑘: Specifik entalpi där flödet från LCF boiler och Peak Load boiler går 

ihop (kJ/kg) 

ℎ𝑓𝑟å𝑛𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟: Specifik entalpi på flödet som går från källorna till energianvändarna (kJ/kg) 

ℎ𝑎𝑐𝑘: Specifik entalpi vid in och utlopp från ackumulatortanken (kJ/kg) 

Nedan visas sambandet mellan flödet i Peak Load boiler, LCF boiler och flödet när dessa två går 

ihop i ekvation A.4, vilken användes för att beräkna flödet vid Peak Load boiler.  

 �̇�𝑝𝑒𝑎𝑘 = �̇�𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝐶𝐹&𝑝𝑒𝑎𝑘 − �̇�𝐿𝐶𝐹 [A.4] 

�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘: Massflöde genom Peak Load boiler  (kg/s) 
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