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Summary  
Renewable energy and sustainable use of natural resources are two important aspects of 
sustainable development. Biogas production contributes to this since the gas is considered to 
be a renewable and non-fossil fuel. In addition, the production of biogas results in a nutrient-
rich substance, called digestate. Biogas is produced at large-scale or at farm-level. However, 
large-scale production is the predominant approach, which means that most biogas techniques 
available are adapted to large biogas plants. For that reason, there is potential for 
development of farm-level biogas plants. On behalf of Gunnar Bech, chairman of the 
innovation group Innovationsverket in Gamleby, a new design of farm-based biogas plants 
has been studied. The purpose was to examine whether the design has potential to be more 
optimal than existing farm-based biogas plants with comparable size and capacity. The study 
was focusing on material consumption and energy efficiency.  

Initially, an extensive literature review was carried out. The biology of the biogas process and 
important components of existing farm-based biogas plants are described in the review. 
Moreover, a model of the new design was constructed. This model comprised of six small 
digesters, each with a volume of 200 m3, which were placed in a building. The roof of the 
building was used for a solar power system with the aim to contribute to the heating 
requirement of the biogas plant. An external heat source in form of a pellets boiler covered 
the remaining heat demand. Based on this model, the thickness of insulation and the solar 
power system were dimensioned. Besides, the annual heating demand was calculated. All 
calculations were performed using the program Matlab and they were based on assumptions 
and simplifications. In order to evaluate the potential of the new design, similar calculations 
were made for a reference model, which represented an existing farm-based biogas plant with 
the same size and capacity.   

The results showed that the new design required more material compared to the reference 
model. Depending on the circumstances inside the digesters and the building, the new design 
required between 170-300 m3 more insulation than the reference model. Furthermore, the 
results indicated that it is advantageous from an energy point of view to place several small 
digesters inside an insulated building, provided that solar panels are installed on the roof. This 
was because the annual contribution from the external heat source decreased due to the solar 
panels. The results showed that the annual heat generated from the external heat source was 
50-70 MWh lower compared to the reference model. However, the study showed that it was 
not optimal from an energy perspective to mount solar panels on the whole roof surface if the 
excess heat could not be utilized.  

On the basis of the results, the conclusion of the study was that the new design has potential 
to be a sustainable solution for farm-scale biogas production. The results indicated that the 
emissions of greenhouse gases were greater for the new design during the first years of 
operation compared to the reference model. On the other hand, the total amount of emissions 
was lower in a long-term perspective. After about 7 years, the new formation was better from 
an emission point of view compared to existing farm-based biogas plants. However, more 
studies are required to determine whether the design can be implemented or not. 
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Sammanfattning  
Förnybara energikällor och effektivare hushållning av resurser utgör två viktiga byggstenar i 
riktning mot en hållbar utveckling. Biogasproduktion är en del av detta eftersom biogas 
betraktas som ett förnybart och icke-fossilt bränsle. Dessutom resulterar produktionen i den 
näringsrika rötresten biogödsel som möjliggör recirkulering av växtnäring och organiskt 
material. Biogas kan produceras storskaligt eller på gårdsnivå. Idag är den storskaliga 
produktionen dominerande vilket medför att dagens tekniker är anpassade till stora 
biogasanläggningar. Av den anledningen finns det utrymme för utveckling av småskaliga 
biogasanläggningar på gårdsnivå. På uppdrag av Gunnar Bech, ordförande för 
Innovationsverket i Gamleby, har en ny utformning för gårdsbaserad biogasproduktion 
studerats. Syftet var att fastställa om denna utformning kunde göras mer optimal ur ett 
hållbarhetsperspektiv jämfört med befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar av samma 
storlek och kapacitet. Framförallt studerades den nya utformningen ur material- och 
energisynpunkt.  

Inledningsvis genomfördes en omfattande litteraturstudie. I denna beskrivs bland annat 
biologin bakom biogasprocessen samt de centrala komponenter som förekommer i befintliga 
gårdsbaserade anläggningar. Därefter konstruerades en modell av den nya utformningen. 
Denna bestod av sex mindre rötkammare med vardera volymen 200 m3 som placerades i en 
byggnad vars tak nyttjades för ett solenergisystem. Avsikten med solenergisystemet var att 
bidra till anläggningens uppvärmningsbehov. Resterande värmebehov täcktes av en extern 
värmekälla i form av en pelletspanna. Utifrån modellen dimensionerades anläggningens 
isoleringstjocklekar och solenergisystem. Dessutom beräknades det årliga värmebehovet. 
Samtliga uträkningar genomfördes i Matlab och baserades på antaganden och förenklingar. 
För att utvärdera utformningens potential genomfördes motsvarande beräkningar för en 
referensmodell som representerade en befintlig gårdsbaserad biogasanläggning av samma 
storlek och kapacitet.  

Resultaten visade att den studerade utformningen erfordrade mer material än 
referensanläggningen. Beroende på förhållandena i rötkamrarna och byggnaden krävde den 
nya utformningen mellan 170-300 m3 mer isolering än referensanläggningen. Vidare 
indikerade resultaten att det är fördelaktigt ur energisynpunkt att placera flera mindre 
rötkammare i en isolerad byggnad förutsatt att solfångare installeras på byggnadens tak. Detta 
berodde på att solfångarna bidrog till att det årliga tillskottet från den externa värmekällan 
minskade. Resultaten visade att det årliga värmetillskottet var mellan 50-70 MWh lägre för 
den nya utformningen jämfört med referensanläggningen. Studien visade dock att det inte var 
optimalt ur energisynpunkt att installera solfångare på hela takytan om överskottsvärmen 
under sommarhalvåret inte kunde tas om hand.  

Sammantaget drogs slutsatsen att den nya utformningen har potential till att bli en hållbar 
lösning för biogasproduktion på gårdsnivå. Resultaten pekade på att utsläppen av 
växthusgaser var större under de första åren för den nya utformningen jämfört med 
referensanläggningen. Däremot var de totala utsläppen lägre ur ett långsiktigt perspektiv. 
Efter omkring 7 år uppskattades den nya utformningen vara bättre utifrån utsläppssynpunkt 
jämfört med befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar. Däremot krävs vidare studier för 
att fastställa om utformningen är implementerbar eller inte.   
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete med omfattningen 15 hp som utförts 
vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, inom Hållbar Energiteknik. Arbetet har genomförts 
under vårterminen 2015 och utgör en del av Civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö. 
Rapportens innehåll baseras på en idé från Gunnar Bech, ordförande för Innovationsverket i 
Gamleby. Ett stort tack riktas till Gunnar Bech för inspiration och stöd under arbetets gång. 
Vill även passa på att tacka vår handledare Anders Malmquist, universitetslektor vid 
institutionen för energiteknik vid KTH för vägledning och råd. Vidare visas tacksamhet till de 
personer som bidragit med data och annan information.  

 

Stockholm, maj 2015 

Sara Jarmander och Isabelle Sjöberg 
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1 Inledning 
I nedanstående kapitel ges en introduktion av projekt. Här presenters bland annat syftet och de 
mål som arbetet baserats på. Även en översiktlig beskrivning av projektets relevans 
presenteras.   

1.1 Bakgrund 
Samhället står inför en rad energi- och miljörelaterade utmaningar. Den ökade växthuseffekten 
samt beroendet av fossil energi blir ofta uppmärksammat. Även dagens resurshushållning står 
inför flera utmaningar eftersom jordens naturresurser i form av mark, material och energi är 
ändliga och bör brukas varsamt. Detta är ett allvarligt hot mot såväl den ekologiska, sociala och 
ekonomiska utvecklingen (IPCC, 2014). För att säkerställa en långsiktig hållbarhet är det därför 
nödvändigt att övergå till förnybara alternativ och minskat resursanvändande. I dessa 
sammanhang spelar biogasprocessen en central roll eftersom biogas betraktas som en 
koldioxidneutral och förnybar energikälla. Dessutom resulterar biogasproduktionen i 
näringsrika rötrester. Dessa skapar ökad potential till slutna kretslopp av näringsämnen och 
organiska material (Naturvårdsverket, 2012). 

Idag är Sverige ett föregångsland vad gäller användning av biogas. Produktion sker både på 
storskalig och småskalig nivå (Naturvårdsverket, 2012). Den storskaliga biogasproduktionen är 
dominerande men intresset för småskalig produktion på gårdsnivå har ökat de senaste åren. Det 
beror delvis på att lantbruk genererar stora mängder organiskt avfall som genom 
biogasprocessen kan omvandlas till en resurs. Samtidigt möjliggör gårdsbaserad 
biogasproduktion självförsörjning i form av el, värme och gödningsmedel (Edström & 
Nordberg, 2004). En utökad biogasproduktion är också relevant ur miljösynpunkt eftersom 
produktionen kan kopplas samman till flera av de svenska miljömålen. Bland annat begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, ingen övergödning samt bara naturlig försurning 
(Fransson & Tamm, 2011).!

Trots ett växande intresse är det få gårdar som valt att investera i en anläggning. Den främsta 
anledningen är att dagens biogasteknologi är anpassad för storskalig produktion. Detta innebär 
att effektiva, enkla och standardiserade konstruktioner för småskaliga processer saknas. Varje 
anläggning kräver istället individuell utformning, vilket medför dyra investeringar (Edström et 
al., 2008). Mellan år 2011 och 2014 genomförde Hushållningssällskapet ett utvärderingsprojekt 
av Sveriges samtliga gårdsbaserade biogasanläggningar (Hårsmar, 2014). Utifrån projektet 
konstaterades att många anläggningar haft tekniska problem och att dessa brister är den 
dominerande faktorn till varför biogasanläggningar på gårdsnivå sällan är ekonomiskt 
lönsamma. Hushållningssällskapet poängterar därför att teknikutveckling är nödvändig 
(Eliasson, 2014). Det är därmed relevant att undersöka hur gårdsbaserade biogasanläggningar 
kan göras mer gynnsamma utifrån ett system- och processperspektiv. 
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1.2 Syfte och mål 
Detta kandidatexamensarbete har genomförts på uppdrag av Gunnar Bech som är ordförande 
för Innovationsverket. Det är en lokal uppfinnarförening i Gamleby, Västerviks kommun. 
Syftet med arbetet var att undersöka potentialen för framtidens småskaliga biogasproduktion 
genom att studera en ny utformning av gårdsbaserade biogasanläggningar. Denna konstruktion 
innebar att flera mindre rötkammare, det vill säga de behållare där biogasprocessen äger rum, 
placerades i en och samma byggnad vars tak gav utrymme åt ett solenergisystem. Inga tidigare 
studier har påträffats för denna idé, vilket gör den intressant att utreda. Vidare syftade arbetet 
till att studera om denna konstruktion kunde göras optimalare ur ett hållbarhetsperspektiv 
jämfört med befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar av samma storlek och kapacitet. För 
att uppfylla syftet med projektet fastslogs nedanstående mål:  

• Fastställa hur materialåtgången påverkas då flera mindre rötkammare placeras i en 
byggnad i jämförelse med materialet som erfordras för en befintlig gårdsbaserad 
biogasanläggning med motsvarande rötkammarvolym och kapacitet.  

 
• Påvisa om det är fördelaktigt ur energisynpunkt att placera flera mindre rötkammare i en 

isolerad byggnad jämfört med att biogasproduktionen sker i en befintlig gårdsbaserad 
biogasanläggning med motsvarande rötkammarvolym och kapacitet. 

 
• Ta reda på om ett solenergisystem bidrar till att den studerade utformningen blir mer 

energieffektiv jämfört med en befintlig gårdsbaserad biogasanläggning med motsvarande 
rötkammarvolym och kapacitet. 
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2 Litteraturstudie 
I följande kapitel presenteras bakomliggande fakta som är nödvändig för att kunna utvärdera 
den nya utformningen för gårdsbaserad biogasproduktion. I kapitlet redogörs även för de 
perspektiv av hållbar utveckling som är centrala för småskaliga biogasanläggningar.  

2.1 Gårdsbaserad biogasproduktion 
Människan har under lång tid dragit nytta av mikroorganismers förmåga att omvandla levande 
material till biogas. Det finns teorier om att biogas användes för uppvärmning av badvatten 
redan på 900-talet före Kristus i Assyrien, ett imperium i det forna Mesopotamien. Det finns 
även tecken från gammal kinesisk litteratur som vittnar om att människor i det forntida Kina 
täckte över avloppstankar för över 2000-3000 år sedan och därigenom tillämpade rötning av 
fast organiskt material (Bond & Templeton, 2011). Det var först under mitten av 1800-talet 
som människor på den kinesiska och indiska landsbygden började bygga enkla rötkammare för 
hushållsbruk. Gasen tillverkades framförallt av jordbruksgrödor och gödsel och användes för 
belysning- och matlagningsändamål (Ek, 2007). Idag är Kina det land i världen med flest 
småskaliga biogasanläggningar. Det finns uppemot 30 miljoner småskaliga rötkammare och 
antalet fortsätter att växa till följd av att den kinesiska regeringen uppmuntrar ekologiskt 
jordbruk på landsbygden (Teng, Hua, Wang, & Lu, 2014).  

Den svenska biogasproduktionen sträcker sig inte lika långt tillbaka i tiden som den kinesiska 
och indiska. Biogas började produceras i Sverige under 1940-talet. Initialt ägde processen rum i 
avloppsreningsverk och syftet var att minska anläggningarnas slamvolymer. Intresset för 
småskalig biogasproduktion på gårdsnivå från gödsel och avfall väcktes först under 1970-talet i 
samband med de båda oljekriserna och kraftigt stigande energipriser. Avsikten med den 
småskaliga produktionen var att minska oljeberoendet och komma tillrätta med miljörelaterade 
problem (Swedish Energi Agency, 2010). Forskning och utveckling gick relativt snabbt framåt 
och mellan år 1970 och 1985 byggdes 15 stycken gårdsbaserade biogasanläggningar i Sverige. 
Majoriteten av dessa lades dock ner efter ett fåtal år i drift till följd av tekniska problem, lågt 
elpris och bristande lönsamhet. Följden blev många år av ett förhållandevis svalt intresse för 
gårdsbaserad biogasproduktion (Nilsson, 2000).  

Under de senaste åren har intresset för gårdsbaserad biogas återigen ökat. En gård som valde att 
investera i en biogasanläggning i november 2008 var Odensviholm och gårdens totala 
investering uppgick till närmare nio miljoner kronor. Odensviholm gård är belägen några mil 
nordväst om Västervik och omfattar 700 hektar odlad mark och 300 hektar betesmark. Varje år 
produceras omkring 20 000 ton gödsel från gårdens cirka 1 300 nötdjur. Mellan år 2008 och 
2012 rötades dagligen 47 kubikmeter flytgödsel och 2 800 kilo fastgödsel. Årligen producerade 
biogasanläggningen omkring en miljon kWh el och värme under dessa år. Produktionen på 
gården var däremot inte problemfri. Åren efter att biogasanläggningen satts i drift drabbades 
den av flera bakslag i form av driftproblem och tekniska svårigheter. Under hösten 2012 sprack 
rötkammarens övre del, den så kallade gasklockan, så att all gas läckte ut. Anläggningen 
tvingades då att avbryta biogasproduktionen och sedan dess har den inte varit i drift (L. 
Svensson, personlig kommunikation, 20 mars, 2015).  
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2.1.1 Energipotential  
År 2013 uppgick antalet registrerade småskaliga biogasanläggningar i Sverige som var i drift 
till 264, varav 39 var gårdsbaserade. Denna siffra kan tyckas låg, men gårdsanläggningarnas 
gemensamma biogasproduktion ökade från 18 GWh till 77 GWh mellan år 2009 och 2013. 
Inom samma period ökade biogödselproduktionen från 48 000 ton till 348 000 ton (Statens 
Energimyndighet & Energigas Sverige, 2014). Flera studier pekar på att den framtida 
potentialen för gårdsbaserad biogasproduktion är stor. År 2008 genomfördes exempelvis en 
omfattande inventering av Sveriges dåvarande råvarumängd. Inventeringen indikerade att 
omkring 75 procent av 2008 års råvarupotential till ökad produktion kunde påträffas inom 
jordbruket. Inventeringen antydde även att den teoretiskt möjliga energiproduktionen från 
svenska biogasanläggningar som rötar växtodlingsrester och gödsel uppgår till 8,1 TWh per år 
(Björnsson et al., 2008).  

Det är svårt att bedöma den globala sammanlagda biogaspotentialen från jordbruket eftersom 
många länder saknar data som kan kopplas samman med jordbruksbaserad biogasproduktion. 
Den internationella organisationen The World Bioenergy Association hävdar dock att bioenergi 
har potential till att växa de närmaste åren och kommer sannolikt utgöra en av grundpelarna i 
framtidens hållbara energisystem. En studie som utförts av organisationen pekar på att den 
teoretiskt möjliga globala biogasproduktionen uppgick till 15 000 TWh år 2010 (Venkata, 
2014). I tabell 2.1 visas fördelningen av de råvaror som organisationens resultat är baserat på. 
Som framgår i tabellen bedöms den största potentialen finnas i växtodlingsrester. Även den 
Europeiska miljöbyrån, European Environment Agency (EEA) hävdar att bioenergi från 
jordbrukssektorn kommer utgöra en viktig del av framtidens energisystem. Framförallt till följd 
av ökad produktivitet inom jordbruket, liberalisering av jordbruksmarknaden och införande av 
högavkastande grödor. Enligt EEA skulle den europeiska biogaspotentialen från 
jordbrukssektorn teoretiskt sett kunnat nå upp till cirka 1 600 TWh år 2013, jämfört med      
540 TWh år 2010 (European Environment Agency, 2007). 

Tabell&2.1&Den!potentiella!globala!biogasproduktionen!år!2010.!Modifierad!från!WBA!(2014).!

! Potentiell!biogasproduktion![TWh]! !

Gödsel!och!slakteriavfall!! 450! !

Växtodlingsrester!! 600! !

Energigrödor!! 450! !

Summa&& 15&000& &
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2.1.2 Biogasens användning  
Den producerade biogasen kan utnyttjas på olika sätt. I gårdsbaserade anläggningar används 
den normalt sett till produktion av värme för att täcka gårdens egna uppvärmningsbehov. 
Biogasen förbränns då i en gaspanna som är anpassad för biogasanvändning. Att enbart 
använda gasen för uppvärmning är sällan ett hållbart alternativ ur ekonomisk synvinkel 
eftersom gasproduktionen ofta överskrider uppvärmningsbehovet under sommarhalvåret (Ek, 
2007). Det är då vanligt att den överflödiga gasen facklas bort vilket betyder att biogasen 
antänds och går till spillo. Detta leder till både energi- och kapitalförluster. För att undvika att 
högvärdig energi går förlorad är ett alternativ att ansluta till en fjärrvärmeledning 
(Naturvårdsverket, 2012). 

För att reducera risken av förlorad biogas är gårdsbaserade biogasanläggningar i allmänhet 
byggda för produktion av kraftvärme, det vill säga kombinerad värme- och elproduktion. 
Typiskt för gårdsbaserade biogasanläggningar är att biogasen förbränns i en kolvmotor som 
drivs enligt otto- eller dieselprocessen. Förbränningsmotorn omvandlar omkring en tredjedel av 
gasens energiinnehåll till elektricitet och de resterande två tredjedelarna till värme. Den 
producerade elen som inte används på gården brukar matas in på elnätet (Edström & Nordberg, 
2004). Sedan år 2003 får de gårdar som producerar elektricitet ekonomiskt stöd via elcertifikat 
eftersom biogas betraktas som en förnybar energikälla (Naturvårdsverket, 2012).  

Ett annat alternativ är att mata in biogasen direkt på det lokala gasnätet. Detta är möjligt för de 
gårdar som ligger i närheten av gasledningar. Den producerade gasen kan även användas till 
fordonsdrift vilket är attraktivt utifrån alla dimensioner av hållbar utveckling. Att byta ut de 
konventionella fossila fordonsbränslena mot biogas medför exempelvis flera miljöfördelar, 
framförallt i form av minskade koldioxidutsläpp då biogas ersätter diesel och bensin. Även 
utsläppen av partiklar som kväveoxider och kolväten reduceras. Biogas som fordonsbränsle har 
också ekonomiska fördelar. I takt med att tuffare miljökrav ställs på bränslen, bland annat inom 
flygsektorn, ökar efterfrågan på förnybara alternativ. Detta innebär att biogas som 
fordonsbränsle kan spela en central roll för den framtida ekonomiska utvecklingen. En ökad 
efterfrågan på biogas leder även till att en ny marknad skapas och nya arbetstillfällen genereras. 
Då ökar sysselsättningsnivån i samhället vilket bidrar till en social hållbar utveckling (Lantz & 
Börjesson, 2010).  

För att biogasen ska kunna anslutas till gasnätet eller utnyttjas som fordonsbränsle måste den 
först uppgraderas till önskad kvalitet. Vid uppgradering höjs gasens energiinnehåll genom att 
koldioxid, svavelväte, vatten och andra oönskade partiklar avskiljs varefter metangasen 
komprimeras så att energitätheten ökar. Den vanligaste uppgraderingstekniken är 
vattenskrubbning och denna teknik baseras på att koldioxid och svavelväte löses upp i vatten 
lättare än metan gör och kan därefter avlägsnas. Efter uppgradering innehåller biogasen 
omkring 96-99 procent metan. Innan den uppgraderade biogasen kan användas som bränsle 
måste den komprimeras till cirka 200 bars tryck (Naturvårdsverket, 2012).  
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2.1.3 Biogödsel - en viktig rötrest  
Under biogasprocessen bryts sällan allt organiskt material ner i rötkammaren. Det bildas då en 
restprodukt, så kallad rötrest. Rötresten innehåller förutom organiskt material även vatten, 
mikroorganismer och en stor andel av de näringsämnen som fanns tillgängliga i det 
inkommande substratet. Beroende på vilket substrat som behandlas i rötkammaren brukar 
rötresten få olika benämningar; rötslam eller biogödsel. Rötslam kallas vanligtvis restprodukten 
från avloppsreningsverk medan den produkt som erhålls vid rötning av gödsel, åkergrödor och 
matavfall brukar gå under namnet biogödsel (Statens Energimyndighet & Energigas Sverige, 
2014). Den framställda biogödseln förekommer både i flytande och fast form. Generellt sett 
innehåller flytande biogödsel en större andel näringsämnen medan fastgödsel är rikare på 
mullbildande ämnen (Avfall Sverige, 2015a).  

Biogödsel som bildas i gårdsbaserade anläggningar brukar vanligtvis avsättas inom det egna 
lantbruket förutsatt att det inte innehåller föreningar som exempelvis tungmetaller, läkemedel 
eller bekämpningsmedel (Naturvårdsverket, 2012). Biogödsel gör det möjligt för lantbrukare att 
utnyttja den näring som finns att tillgå i olika restprodukter. Användningen av biogödsel sluter 
därmed viktiga kretslopp av näringsämnen och organiskt material vilket går i linje med en 
ekologisk hållbar utveckling. Anledningen till varför rötresten är ett högvärdigt gödningsmedel 
är att rötningsprocessen omvandlar organiskt bundna näringsämnen till föreningar som 
växterna direkt kan ta upp. Exempelvis mineraliseras organiskt bundet kväve till 
ammoniumkväve som är en mer lättillgänglig struktur (Salomon & Wivstad, 2013).  

Utifrån ett ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv kan det vara motiverbart för 
lantbrukare att sprida biogödsel på åkrarna eftersom risken för kväveläckage minimeras 
samtidigt som jorden återfår näring (Salomon & Wivstad, 2013). Användning av 
egenproducerad biogödsel innebär också att konventionell handelsgödsel kan ersättas vilket är 
ekonomiskt fördelaktigt för lantbrukarna. Om gårdsbaserade biogasanläggningar kan bidra till 
en ökad försörjningstrygghet för gårdar och samtidigt bidra till ekonomiskt lönsamt ökar 
sannolikheten för att Sverige kommer ha en levande landsbygd i framtiden, vilket kan kopplas 
samman med social hållbarhet. En annan fördel med biogödsel är att det luktar mindre än 
handelsgödsel. Reduceringen av lukt innebär att biogödsel kan spridas på åkermark närmare 
bebyggelse (Avfall Sverige, 2015a).  

2.2 Biologin bakom biogas  
Biogas är resultatet av en biologisk process varvid organiskt material succesivt bryts ner. 
Nedbrytningen är ett komplicerat mikrobiologiskt förlopp där mikroorganismer angriper 
molekylerna i frånvaro av syre. Produktion av biogas äger rum i naturliga miljöer där 
syretillgången är begränsad och tillgången på levande material är stor. Naturlig produktion sker 
exempelvis i sumpmarker, på risfält eller i magen på idisslande djur. Den naturliga processen 
efterliknas på konstgjord väg i biogasanläggningar. I anläggningarna pumpas då organiskt 
material in i slutna lufttäta behållare, så kallade rötkammare (Jarvis & Schnürer, 2009).  
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Den nyproducerade biogasen, även kallad rågas, brukar vara mättad med vattenånga och består 
huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2). Även andra gaser som exempelvis 
kvävgas, syrgas, ammoniak och svavelföreningar förekommer normalt sett i små mängder. 
Svavelföreningarna kännetecknas av en stark äggliknande doft och den vanligaste föreningen är 
svavelväte, en gas som är mycket giftig och korrosiv. I tabell 2.2 visas biogasens 
genomsnittliga sammansättning. I tabellen framgår att sammansättningen av biogasens olika 
komponenter kan variera. Variationen beror huvudsakligen på produktionsförutsättningarna 
och valet av substrat (Ek, 2007).  

Tabell&2.2&Genomsnittlig!sammansättning!för!biogas.!Modifierad!från!Christensson!et!al.!(2009).!

Mängden biogas som produceras i en anläggning brukar anges i enheten normalkubikmeter 
(Nm3). Detta är en standardenhet som används för att mäta gasvolymer. En normalkubikmeter 
motsvarar en kubikmeter gas vid 0 °C och atmosfärstryck. Beträffande biogasens komponenter 
utgörs den energibärande beståndsdelen av metan som har ett värmevärde på 9,97 kWh/Nm3. 
Koldioxid är däremot obrännbart och har därför värmevärdet 0 kWh/Nm3 Beroende på rågasens 
fördelning mellan metan, koldioxid och övriga gaser varierar dess totala värmevärde mellan  
4,5-8,5 kWh/Nm3. Uppgraderad biogas med en metanhalt runt 97 procent brukar ha ett 
värmevärde omkring 9,7 kWh/Nm3 (Avfall Sverige, 2015).  

Ämne! [vol%]!

Metan& 55X80!

Koldioxid& 20X45!

Kväve& 0X1!

Syre& Spår!

Väte& Spår!

Svavelföreningar& 50X2!000!(ppm)!
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2.2.1 En process i flera steg  
Oavsett om rötningsprocessen sker i naturliga miljöer eller under kontrollerande förhållanden i 
rötkammare är omvandlingen från organiskt material till biogas densamma. Nedbrytningen 
brukar delas upp i fyra olika faser; hydrolys, fermentation, anaeroba oxidationer och 
metanbildning. Olika uppsättningar av mikroorganismer är aktiva i de olika faserna. Det krävs 
däremot ett samspel mellan samtliga organismer eftersom produkterna från ett nedbrytningssteg 
fungerar som substrat för mikroorganismerna i kommande steg (Jarvis & Schnürer, 2009). I 
figur 2.1 visas en schematisk bild över de fyra faserna.  

 
Figur&2.1&Schematisk!bild!av!den!anaeroba!nedbrytningsprocessen.!Modifierad!från!Jarvis!och!Schnürer!(2009).&

I det inledande steget, hydrolysen, sönderdelas stora organiska molekyler som kolhydrater 
fetter och proteiner till mindre komplexa föreningar som exempelvis enkla sockerarter, 
aminosyror och långa fettsyror. Nedbrytningen sker genom att mikroorganismer utsöndrar 
enzymer som spjälkar de större molekylerna. Sönderdelningen i hydrolyssteget sker således 
extracellulärt vilket innebär att den sker utanför själva mikroorganismen. Den extracellulära 
nedbrytningen är nödvändig eftersom de komplexa organiska molekylerna är för stora för att 
mikroorganismerna ska kunna ta upp dem direkt och använda som substrat. Beroende på vilken 
substratsammansättning som bryts ner tar hydrolyssteget olika långt tid. Om substratet 
innehåller stora kvantiteter svårnedbrutet material som exempelvis cellulosa, kan 
nedbrytningen ta flera dagar (Andersson, 2011). 
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När de organiska molekylerna är tillräckligt små inleds fermentationssteget. I detta stadium 
omvandlar fermentativa mikroorganismer de enkla molekylerna till bland annat koldioxid, 
ättiksyra och vätgas. Dessa molekyler kan direkt ombildas till metan. I samband med 
fermentationen bildas även mellanprodukter i form av fettsyror, alkoholer och mjölksyra. 
Mellanprodukterna kan inte ombildas direkt till metangas utan måste genomgå en anaerob 
oxidationsprocess. Det tredje steget i nedbrytningskedjan omfattar följaktligen anaeroba 
oxidationer. Här bryts mellanprodukterna från fermentationssteget ner till koldioxid, vätgas och 
ättiksyra. Dessa molekyler utnyttjas sedan i det fjärde och sista steget, metanbildningen (Jarvis 
& Schnürer, 2009). 

I det avslutande steget är metanbildande mikroorganismer verksamma. Dessa kallas även för 
metanogener. Koldioxid, vätgas och ättiksyra fungerar som föda för metanogenerna och 
restprodukten av deras metabolism består i huvudsak av metan och koldioxid (M. Andersson, 
2011). Metanogenerna växer långsamt vilket innebär att metanbildningen är det mest 
tidskrävande steget i biogasprocessen. Metanogenerna är dessutom extremt känsliga för 
störningar vilket ställer höga krav på rötkammarens miljö. Omgivningsfaktorer som har en 
grundläggande inverkan på deras aktivitet är temperatur, pH, syrekoncentration och hämmande 
ämnen. Syre, tungmetaller och antibiotika fungerar exempelvis som ett direkt gift och 
beträffande surhetsgraden är metanogenernas produktionsförmåga strikt pH-beroende. Det 
optimala pH-intervallet ligger mellan 6,7-7,5. Rötkammare brukar därför vara anpassade till 
neutrala förhållanden (Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.2.2 Temperatur 
Temperaturen är en viktig miljöfaktor i nedbrytningsprocessen eftersom mikroorganismernas 
ämnesomsättning och tillväxt är strikt temperaturberoende (Naturvårdsverket, 2012). Den 
temperatur som är optimal för en art kan vara dödlig för en annan. Det är därför viktigt att 
temperaturen i rötkammaren passar så många arter som möjligt. I regel brukar man skilja 
mellan tre typer av metanbildande processer; psykrofila, mesofila och termofila. De psykrofila 
förloppen äger rum i miljöer där temperaturen är lägre än 25 °C. Med anledning av den relativt 
låga temperaturen är metanproduktionens hastighet långsam. Därför används psykrofil rötning 
sällan i biogasanläggningar. Däremot förekommer de naturligt i bland annat sumpmarker och 
deponier (Ek, 2007). 

För produktion i rötkammare brukar mesofil (32-42 °C) eller termofil (50-60 °C) 
processtemperatur tillämpas. Den bästa mikrobiella tillväxten sker i intervallens senare del men 
vid den övre gränsen dör organismerna. För att maximera aktiviteten i rötkammare brukar 
därför processtemperaturen vara omkring 37 °C respektive 55 °C (Naturvårdsverket, 2012). Till 
följd av den höga temperaturen i termofila processer arbetar mikroorganismerna fort och 
nedbrytningen kan ske uppemot 50 procent snabbare än vid mesofil rötning. En större mängd 
organiskt material hinner då brytas ner på kortare tid. Rötkammare vid termofil rötning kan 
därmed göras mindre än motsvarande rötkammare för mesofila processer (Jarvis & Schnürer, 
2009). Trots detta tillämpar majoriteten av dagens gårdsbaserade biogasanläggningar mesofil 
rötning. År 2013 var det enbart två gårdar i Sverige med termofil processtemperatur (Statens 
Energimyndighet & Energigas Sverige, 2014). Det beror på att mesofil rötning är stabilare, 
energisnålare och ger en något högre metanhalt (Jarvis & Schnürer, 2009). 
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2.3 Substrat  
I biogasanläggningar kan i princip alla typer av organiskt material användas som substrat för 
rötning. Det är vanligt att flera olika substrat rötas tillsammans för att erhålla ett högre 
metanutbyte, vilket kallas för samrötning. Den största substratkällan utgörs idag av slam från 
avloppsreningsverk. Mängden avloppsslam som rötas i Sverige varje år uppgår till cirka sex 
miljoner ton (våtvikt) (Statens Energimyndighet & Energigas Sverige, 2014). Andra 
rötningsråvaror som ofta används är gödsel, processvatten från livsmedelsindustrin samt 
matavfall från hushåll och restauranger (Naturvårdsverket, 2012). 

I gårdsbaserade biogasanläggningar är gödsel det substrat som används i störst utsträckning. 
Närmare 350 000 ton (våtvikt) utnyttjades för produktion av biogas år 2013 (Statens 
Energimyndighet & Energigas Sverige, 2014). Gödsel är en intressant råvara för 
biogasproduktion eftersom normal hantering av gödsel vanligtvis medför metanläckage. 
Genom att ta tillvara på gödseln kan således de okontrollerade metanläckagen reduceras 
samtidigt som gödseln får ett nytt användningsområde (Fransson & Tamm, 2011). Vidare 
innehåller gödsel viktiga mineraler och näringsämnen som är gynnsamma för 
mikroorganismernas tillväxt. Gödsel är dessutom ett långsiktigt hållbart substrat utifrån en 
ekonomisk, social och miljömässig synvinkel. Detta beror framförallt på att gödsel inte 
erfordrar någon ytterligare markanvändning för produktion, vilket i sin tur medför att gödsel är 
ett substrat som inte konkurrerar med matproduktion.    

Ofta delas gödsel in i olika kategorier utifrån härkomst som exempelvis nöt, svin och fågel. 
Gödsel från svin och fågel genererar i allmänhet mer biogas än gödsel från idisslare eftersom 
naturlig rötning redan har ägt rum i vommen på idisslarna (Carlsson & Uldal, 2009). Gödsel 
brukar även indelas i olika kategorier utifrån struktur. Dessa kategorier är urin-, flyt-, klet-, 
fast- och djupströgödsel, se tabell 2.3 (Albertsson, Börling, Kudsk, & Kvarmo, 2014). Utöver 
gödsel brukar också energigrödor, slakteriavfall, jordbruksgrödor och skörderester användas 
som substrat i gårdsbaserade anläggningar (Statens Energimyndighet & Energigas Sverige, 
2014). Exempel på lämpliga skörderester för biogasproduktion är blast, utrensad potatis, vall, 
ärtor och halm (Björnsson et al., 2008). 

Tabell&2.3&Indelning!av!gödsel.!Modifierad!från!Albertsson!et!al.!(2014).&

Gödsel! TSXhalt![%]! Karaktär!

Urin!! 1X5! Pumpbart!

Flytgödsel! <12! Pumpbart!

Kletgödsel! 12X20! Flyter!ut,!ej!stapelbart!

Fastgödsel! <20! Stapelbart!<1!m!

Djupströgödsel! <25! Stapelbart!<2!m!!
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2.3.1 Substrategenskaper  
Eftersom substrat fungerar som föda för mikroorganismerna i rötningsprocessen har dess 
sammansättning stor betydelse för den mängd biogas som kan produceras samt den slutgiltiga 
gasens metanhalt. Substratets struktur har även inverkan på rötrestens kvalitet. Valet av 
organiska material har således betydande inverkan på biogasprocessens utfall. (Jarvis & 
Schnürer, 2009). Det finns flera olika parametrar som påverkar substratets lämplighet som 
rötningsråvara, bland annat TS-halten och VS-halten. TS-halten (torrsubstanshalten) anger 
substratets innehåll av torrt material efter att vatteninnehållet avdunstats vid 105 °C och VS-
halten (Volatile solids) är ett mått på substratets förbränningsbara innehåll vid 550 °C. VS-
halten kan därmed användas för att beräkna substratets organiska substans. Generellt sett 
innebär en hög VS-halt att utbytet av biogas är högt eftersom endast det organiska innehållet av 
torrsubstansen kan brytas ner i rötningsprocessen (Carlsson & Uldal, 2009).  

Även substratets näringsinnehåll och sammansättning av kolhydrater, fett och protein påverkar 
dess lämplighet. Vanligtvis ger substrat med hög fett- och proteinhalt ett högre gasutbyte och 
högre metanhalt än kolhydratrika substrat. Detta innebär att biogasens metanutbyte och kvalitet 
blir högre vid rötning av slakteriavfall och stallgödsel än vid rötning av exempelvis 
jordbruksgrödor (Ek, 2007). Dessutom är substratets nedbrytningshastighet och därmed 
uppehållstid i rötkammaren beroende på dess sammansättning. Vid rötning av gödsel är 
uppehållstiden vanligtvis mellan 10 och 25 dygn. Mer svårnedbrutna material som exempelvis 
energigrödor kan däremot erfordra en uppehållstid mellan 50-100 dagar (Jarvis & Schnürer, 
2009). 

2.3.2 Förbehandlingsbehov  
För att öka nedbrytningshastigheten och därigenom reducera uppehållstiden måste en del 
substrat förbehandlas innan de matas in i rötkammaren. Svårnedbrutna material kan behöva 
malas eller finfördelas för att göras med lättillgängliga för mikroorganismerna i hydrolyssteget. 
Substrat med en hög TS-halt (> 10-15 %) behöver vanligtvis spädas medan vattenrika material 
måste avvattnas. För att eliminera risken för smittspridning kan även en del substrat behöva 
hygieniseras innan de matas in i rötningsprocessen, exempelvis slakteriavfall (Carlsson & 
Uldal, 2009). Vanligtvis hygieniseras substratet genom att det upphettas till 70 °C under minst 
en timme innan rötning (Ek, 2007). Vid gårdsrötning krävs sällan hygienisering förutsatt att det 
organiska materialet kommer ifrån den egna produktionen och att rötresten endast kommer 
användas till eget bruk (Andersson et al., 2009). 
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2.4 Biogasproduktion i praktiken 
Småskaliga biogasanläggningar kan utformas på olika sätt beroende på vilket eller vilka 
substrat som avses rötas. Oavsett utformning finns det dock ett antal karaktäriserade 
komponenter och processteg. Figur 2.2 visar en förenklad illustration av en gårdsbaserad 
biogasanläggning.  

!
Figur&2.2&Gårdsbaserad!biogasanläggning.!Modifierad!från!Edström,!Nordberg,!och!Ringmar!(2005).!!

Som figuren visar utgörs anläggningens första del ofta av en eller flera mottagningsenheter, 
även kallade blandningsbehållare. I dessa sker lämplig förbehandling som exempelvis 
sönderdelning, skiktning och blandning av substrat. Syftet med förbehandlingen är att höja 
gasutbytet och rötningshastigheten samt att säkerställa en god kvalitet på rötresten. 
Blandningsbehållare kan även fungera som korttidslager för substrat. Från dessa förs substratet 
till rötkammaren. Där sker rötningen av det organiska materialet under omrörning och 
upphettning (H. Andersson et al., 2009). Biogasen som produceras samlas vanligtvis upp i 
kammarens tak som utgörs av ett dubbelmembran. Det innersta membranet är flexibelt och 
fungerar som ett buffringslager för gasen medan det övre membranet är fast. Mellan de båda 
membranen finns stillastående luft som fungerar som isolering (Adolfsson, Davidsson, 
Nordberg, & Pettersson, 2008). När biogasen har samlats upp leds den ut ur kammarens tak och 
förs vidare till användning. Det färdigrötade materialet, det vill säga rötresten, avlägsnas från 
rötkammaren och lagras i ett rötrestlager innan användning (H. Andersson et al., 2009). 

2.4.1 Ensteg- och två stegsrötning 
Nedbrytningen sker antingen i en enstegs- eller tvåstegsprocess. Vid enstegsrötning används en 
och samma rötkammare för hela nedbrytningsförloppet. Tvåstegsrötning innefattar istället 
dubbla rötkammare där den mikrobiella processen är uppdelad i två sammankopplade steg. I 
den första kammaren sker vanligtvis hydrolysen och fermentationen och i den andra sker de 
anaeroba oxidationerna och metanbildningen. Fördelen med tvåstegsprocesser är att 
förhållandena i respektive rötkammare kan anpassas till de berörda mikroorganismerna. Insidan 
av den andra kammaren är ofta täckt av material som är speciellt framtagna för metanogenernas 
behov. På så sätt ökar deras tillväxthastighet och produktivitet vilket bidrar till en högre 
metanhalt. Ibland kan metanhalten uppgå till 85 procent vid tvåstegsrötning (Jarvis & Schnürer, 
2009). Enligt Deublein och Steinhauser (2008) är det viktigt att den gårdsbaserade 
produktionen är enkel och hanterbar. Gårdarna ska med egna medel kunna driva processen och 
ta hand om eventuella problem. Av den anledningen är enstegsprocesser den mest 
framgångsrika processtypen för gårdsbaserad biogasproduktion. 
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2.4.2 Kontinuerlig och satsvis process 
Det finns olika tillvägagångsätt för att tillsätta nytt substrat och bortföra rötresten från en 
biogasanläggning. En vanlig metod är kontinuerlig rötning. Det innebär att substratet matas in i 
rötkammaren i samma takt som rötresten avlägsnas. Denna processtyp äger rum utan avbrott i 
ett jämnt flöde. Mikroorganismerna får då en kontinuerlig tillgång på näring vilket genererar en 
jämn produktion av biogas och biogödsel. Metoden fungerar bäst för vätskerika substrat med en 
TS-halt under 5 procent, exempelvis avloppsvatten. En liknande processutformning är semi-
kontinuerlig rötning. Denna utformning syftar till att små portioner substrat och rötrest matas 
in- och ut från rötkammaren med jämna mellanrum över dygnet. Oftast sker 1-8 inmatningar 
respektive utmatningar per dygn. Semi-kontinuerlig rötning är en vanlig metod då organiskt 
material med en TS-halt mellan 5-15 procent behandlas, exempel flytgödsel och kletgödsel 
(Jarvis & Schnürer, 2009). 

För substrat med en hög TS-halt, omkring 20-25 procent, används mestadels en annan metod, 
satsvis rötning. Denna metod nyttjas till fördel vid rötning av fastgödsel, djupströgödsel och 
grödor. Till skillnad från kontinuerlig och semi-kontinuerlig rötning sker inmatningen och 
utmatningen i satsvisa processer mer sällan, men i större portioner. Vanligtvis tillsätts det nya 
substratet med jämna intervall var fjärde till var sjätte vecka. Vid satsvis rötning låter man allt 
organiskt material rötas under en och samma gång. Det innebär att varken nytt substrat matas in 
eller rötrest tas ut under pågående rötningsprocess. Mikroorganismerna får då god tid på sig att 
bryta ner substratet. Däremot kan det vara svårt att uppnå en hög och jämn biogasproduktion. 
(Nordberg & Nordberg, 2007). 

2.4.3 Torrötning och våtrötning 
Det finns i huvudsak två tekniker som används vid rötning; våtrötning och torrötning. Vilken 
teknik som är lämpligast beror främst på substratets fukthalt. Våtrötning är den vanligaste 
teknologin i svenska biogasanläggningar. I våta processer matas substratet ofta in kontinuerligt. 
Tekniken tillämpas främst vid rötning av vattenrika och pumpbara substrat med låga TS-halter, 
omkring 2-10 procent. Materialet bör även vara finfördelat och homogent. Flytgödsel är därför 
ett lämpligt substrat för våtrötning. En stor del av substraten som återfinns inom 
jordbrukssektorn har däremot högre TS-halter. Dessa måste därför spädas med vatten eller 
processvätska innan de är lämpliga för våta processer. Spädningen innebär att substratvolymen 
ökar. Detta ställer krav på större rötkammare, kraftigare pumpar och högre energianvändning 
vilket innebär stora kostnader (Nordberg & Nordberg, 2007). 

För att undvika stora och energikrävande anläggningar kan torrötning tillämpas. Torrötning är 
avsedd för icke-pumpbara och stapelbara substrat med höga TS-halter omkring 20-35 procent 
(Jarvis & Schnürer, 2009). Inmatningen av nytt substrat kan ske både kontinuerligt eller satsvis, 
men satsvis inmatning är vanligast. Det finns en rad tekniska fördelar med torrötning jämfört 
med våtrötning. Eftersom ingen spädning krävs av det fasta materialet medför denna teknik 
bland annat att kostnaden per rötad substratvolym minskar. Däremot är metanutbytet ofta lägre 
i torra processer (Nordberg & Nordberg, 2007). Enligt Deublein och Steinhauser (2008) är 
utbytet 10-20 procent lägre i torrötningsanläggningar jämfört med våtrötningsanläggningar av 
samma storleksordning. Detta beror delvis på att torrötning är en relativt obeprövad teknologi i 
jämförelse med den konventionella våtrötningstekniken. 
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2.4.4 Rötkammare 
Rötningsprocessen innebär en risk för okontrollerade metanutsläpp. Eftersom metan är en stark 
växthusgas som nästan är 21 gånger mer potent än koldioxid är eventuella utsläpp av biogas till 
atmosfären negativt ur miljösynpunkt. Biogasproduktion ger också upphov till illaluktande 
ämnen som kan ha negativ påverkan på anläggningens arbetsmiljö och på boende i närområdet 
(Fransson & Tamm, 2011). För att minimera eventuella metanläckage och störande lukter krävs 
noga utformade rötkammare. Samtidigt är mikroorganismerna mycket känsliga och ställer höga 
krav på den omgivande miljön. Därför bör utformning även anpassas efter mikroorganismernas 
behov (Ek, 2007). Rötkammare måste därmed uppfylla många strikta krav vad gäller design, 
säkerhet och funktionalitet för att utvecklas i riktning mot en hållbar utveckling. Exempelvis 
bör kamrarna innefatta låga investering- och driftkostnaderna som gör det möjligt för flera 
gårdar att investera i förnybar teknik. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det också viktigt att 
småskaliga biogasanläggningar inkluderar lösningar som inte bara klarar av att tillgodose vår 
tids generation med förnybar energi, utan även framtida generationers behov. 

Till formen är rötkammare normalt sett cylinderformade med en liten diameter i förhållande till 
höjden. Rötkammare på gårdsbaserade anläggningar brukar dock vara lägre och ha en större 
diameter. Kamrarna är vanligtvis stående men det förekommer också horisontella. Dessutom 
kan de vara integrerade i marken, antingen helt eller delvis nedgrävda (Andersson et al., 2009). 
Idag varierar rötkammarvolymen mellan 165 m3 och 6 000 m3 på de svenska gårdsanläggningar 
som finns i drift (Hårsmar, 2014). De horisontella rötkamrarna är däremot ofta mindre, 
volymen brukar variera mellan 50 m3 och 150 m3. (The German Solar Energy Society, 2005). I 
figur 2.3 visas rötkammaren på Odensviholm gård. Denna är ett exempel på en stående 
cylinderformad kammare med volymen 2 000 m3.  

 
& Figur&2.3&Cylinderformad!rötkammaren!på!Odensviholm!gård!med!volymen!2!000!m3.!Foto:!Isabelle!Sjöberg!!
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Vid val av byggmaterial till rötkammare bör hänsyn tas till både värmeledningsförmågan, 
kostnader och hållfasthet. Utifrån ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv är det även viktigt att 
materialen har så liten miljöpåverkan som möjligt i samband med råvaruhantering, tillverkning, 
användning och avfallshantering. Materialen bör också vara korrosionsresistenta för att klara av 
den korrosiva miljön som råder inne i rötkammaren. I utvecklingsländer är rötkammare 
mestadels byggda av tegel men i Sverige används ofta förstärkt betong eller rostfritt syrafast 
stål (H. Andersson et al., 2009). Till följd av att stora mängder kol används vid ståltillverkning 
representerar den svenska stålindustrin en av landets största punktkällor av koldioxid. Så länge 
som industrin använder fossila råvaror i processerna är det därför inte miljömässigt hållbart att 
konstruera rötkammare av stål (Energimyndigheten, 2013). 

2.4.5 Omrörning  
Omblandning i rötkammare utgör en viktig funktion av flera olika anledningar. Bland annat för 
att underlätta kontakten mellan substrat och mikroorganismer samt för att erhålla en jämn 
temperatur. En god omblandning förhindrar även att substrat flyter upp till ytan och bildar ett så 
kallat svämtäcke. Vidare förhindrar omblandningen att organiskt material ansamlas på botten 
och bildar bottensediment. En anledning till varför svämtäcken och bottensediment bör 
undvikas är att den aktiva rötningsvolymen minskar vilket hämmar biogasproduktionen. Ett 
antal olika omrörningstekniker kan installeras för att underlätta omblandningen. Det är dock 
viktigt att omrörningen sker varsamt eftersom biogasprocessen är ett biologiskt förlopp som är 
känsligt för störningar. En alltför snabb omrörning stör mikroorganismernas arbete, medan en 
långsam omrörning ökar risken för svämtäcke och bottensediment (Olsson, 2014). 
Omrörningsgraden brukar regleras genom att blandningsfrekvensen och varaktigheten justeras. 
(Deublein & Steinhauser, 2008).  

Vanligtvis brukar man skilja mellan tre olika omrörningstekniker; mekanisk, hydraulisk och 
pneumatisk (Andersson et al., 2009). Det är framförallt substratets viskositet och TS-halt som 
avgör vilken teknik som är mest lämplig. I praktiken är det vanligt att de olika teknikerna 
kombineras. Pneumatisk omrörning, även kallad gasomrörning, innebär att den bildade 
biogasen komprimeras och blåses in i rötkammaren underifrån under högt tryck med hjälp av 
pumpar. Återcirkuleringen av gasen sker genom substratet på ett sådant sätt att omblandning 
erhålls. Denna omblandningsmetod fungerar bäst för flytande substrat (Baxter, Murphy, & 
Wellinger, 2013). Hydraulisk omrörning syftar på att externa pumpar recirkulerar substratet 
vilket i sin tur ger upphov till omblandning. Både hydraulisk och pneumatisk omrörning har en 
sämre omblandningseffekt jämfört med den mekaniska. Fördelen med dessa 
omblandningstekniker är däremot att rörliga komponenter som exempelvis pumpar och 
kompressorer placeras utanför rötkammaren. Detta minskar risken för slitage och 
överbelastning samt underlättar underhållsarbetet (Karlsson, Larsson, Lindberg, Moraeus, & 
Starberg, 2005). 
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Mekanisk omrörning är den enskilt dominerande omrörningsmetoden i gårdsbaserade 
biogasanläggningar. Gemensamt för alla mekaniska omrörare är att de monteras inne i 
rötkammaren. De är känsliga för slitage och vid reparation måste de ofta avlägsnas från 
rötkammaren vilket kan vara besvärligt (Baxter et al., 2013). Det finns olika typer av 
mekaniska omrörare. De vanligast förekommande för stående rötkammare är; toppmonterade, 
dränkbara och sidmonterade propelleromrörare. Ofta är rötkammare utrustade med flera olika 
typer av mekaniska omrörare. Exempelvis har rötkammaren på Odensviholm gård två 
dränkbara och en sidmonterad omrörare (L. Svensson, personlig kommunikation, 20 mars, 
2015). En annan mekanisk omrörningsteknik som framförallt brukar användas i horisontella 
rötkammare är paddelomröring. Rotorbladen är då monterade på en horisontell axel som roterar 
(The German Solar Energy Society, 2005). I figur 2.4 visas de olika omrörningstekniker som 
nämnts i detta avsnitt.  

 
Figur&2.4!Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!Modifierad!från!Karlsson!et!al.!(2005)!och!Olsson!(2014).!&

Den toppmonterade propelleromröraren kräver en stadig takkonstruktion och lämpar sig bäst 
för höga och smala rötkammare. Dessa omrörare är designade för att skapa en konstant 
omblandning inuti rötkammaren och cirkulationsriktningen är nedåtgående i centrum och 
uppåtgående längs kammarens väggar. I Danmark utrustas många rötkammare med 
toppmonterade omrörare, men de används sällan i svenska gårdsbaserade anläggningar. I 
Sverige är sidmonterade omrörare vanligast. Dessa har ofta långa axlar och utanpåliggande 
motorer. En nackdel med sidmonterade och toppmonterade omrörare är att axeln måste passera 
genom rötkammarens tak eller vägg. Detta innebär en ökad risk för metanläckage och intrång 
av syre (H. Andersson et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Toppmonterad+propelleromrörare+++++++++++Paddelomrörare+

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Sidmonterad+propelleromrörare++++++Dränkbar+propelleromrörare+

++++++++++Hydraulisk+omrörning+++++++Pneumatisk+omrörning+(gasomrörning)+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Toppmonterad+propelleromrörare+++++++++++Paddelomrörare+

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Sidmonterad+propelleromrörare++++++Dränkbar+propelleromrörare+

++++++++++Hydraulisk+omrörning+++++++Pneumatisk+omrörning+(gasomrörning)+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Toppmonterad+propelleromrörare+++++++++++Paddelomrörare+

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Sidmonterad+propelleromrörare++++++Dränkbar+propelleromrörare+

++++++++++Hydraulisk+omrörning+++++++Pneumatisk+omrörning+(gasomrörning)+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Toppmonterad+propelleromrörare+++++++++++Paddelomrörare+

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

!
!
!
!

!

Figur&1&Olika!omrörningstekniker!för!rötkammare.!!Modifierade!från!Starberg!et!al!(2005)!och!Olsson!(2014).!!!&

!!
!!!!!!!!!!!Toppmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Paddelomrörare!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!Sidmonterad!propelleromrörare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dränkbar!propelleromrörare!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hydraulisk!omrörning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pneumatisk!omrörning!(gasomrörning)!
! !

Sidmonterad+propelleromrörare++++++Dränkbar+propelleromrörare+

++++++++++Hydraulisk+omrörning+++++++Pneumatisk+omrörning+(gasomrörning)+



S. Jarmander 
I. Sjöberg  

~!17!~!
 

Enligt Olsson (2014) har det visat sig att omrörningen i gårdsbaserade biogasanläggningar 
sällan fungerar optimal vid rötning av substrat med höga TS-halter. Propellern riskerar då att 
hamna i obalans eller köra fast i trögflytande substrat, svämtäcken eller bottensediment. Även 
axeln kan överbelastas och gå av. Detta har lett till att många anläggningar undviker rötning av 
fastare material såsom fastgödsel vilket får konsekvenser för anläggningens lönsamhet eftersom 
substrat som skulle kunna användas går till spillo. 

2.4.6 Uppvärmning och isolering 
Oavsett processutformning är mikroorganismerna i rötkammaren känsliga för snabba 
temperaturförändringar. Hastiga fluktuationer kan leda till att organismer dör eller inaktiveras. 
Enligt Deublein och Steinhauser (2008) bör temperaturen hållas inom ett intervall på ± 2 ℃. I 
annat fall riskerar gasförlusterna att uppgå till 30 procent. Det är därmed viktigt att 
temperaturen hålls konstant. Under själva nedbrytningen genererar mikroorganismerna enbart 
små mängder värme. Detta innebär att rötkammaren kontinuerligt måste upphettas för att 
upprätthålla den önskade processtemperaturen. Termofila processer har ett större 
uppvärmningsbehov än motsvarande mesofila processer eftersom den termofila 
processtemperaturen är högre (Naturvårdsverket, 2012).  

Uppvärmningen kan ske på olika sätt. Beroende på val av omblandningsteknik kan ibland 
omröraren generera värme, men många anläggningar är utrustade med interna värmesystem  
(H. Andersson et al., 2009). Vanliga tekniker är eldrivna doppvärmare som placeras inne i 
rötkammaren eller vattenburna värmeslingor som monteras på väggarna eller integreras i 
väggmaterialet (H. Andersson et al., 2009). Ibland placeras även värmeslingorna på bottnen. En 
fördel med denna placering är att ledningarna är väl skyddade. Däremot kan eventuellt 
bottensediment försämra värmeledningsförmågan (Karlsson et al., 2005). 

Det är också vanligt att en extern värmeväxlare installeras. I värmeväxlaren utbyter den 
upphettade rötresten värme med det inkommande substratet (Karlsson et al., 2005). En 
värmeväxlare möjliggör således energiåtervinning till en relativt låg kostnad. En annan fördel 
med värmeväxlingen är att rötrestens temperatur sjunker. Detta medför att metanproduktionen i 
det redan rötade substratet upphör vilket minskar risken för oönskade metanutsläpp. Generellt 
sett fungerar uppvärmning med värmeväxling effektivast då substratet är flytande och har en 
låg TS-halt. Material med en hög TS-halt riskerar att fastna i värmeväxlaren. Värmeväxling är 
därmed inte alltid ett alternativ för gårdsbaserad produktion. Det bör också påpekas att 
biogasanläggningar som innefattar hygiansiering redan har värmt upp substratet över önskad 
processtemperatur innan det förs in i rötkammaren. Detta ställer således krav på kylning. 
Nedkylningen sker vanligtvis med värmeväxlare (Andersson, 2011). 

Den stabila temperaturen ställer inte bara krav på ett bra uppvärmningssystem. Även en god 
isolering är nödvändig för att minimera värmeförlusterna. Vid val av isoleringsmaterial och 
isoleringstjocklek tas hänsyn till rötkammarens totala värmeförlust (Nilsson, 2000). Ofta 
använda isoleringsmaterial är mineralull, polyuretanskum, extruderade polystyrenskivor eller 
expanderade polystyrenskivor (frigolit). Olika isoleringsmaterial har olika termiska egenskaper. 
Exempelvis anger värmekonduktiviteten materialets förmåga att leda värme. Ju lägre 
värmekonduktivitet, desto bättre isoleringsförmåga (Cengel & Ghajar, 2011).  
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2.5 Solen som energikälla  
Traditionellt sett används elektricitet, olja eller delar av den producerade biogasen för att driva 
gårdsbaserade biogasanläggningar. I många fall utnyttjas uppemot 20-30 procent av den 
erhållna biogasen till uppvärmning. Att utnyttja dessa bränslen är ofta kostsamt. På flera plaster 
runt om i världen görs försök att finna nya lösningar som leder till att biogasanläggningarnas 
energianvändning blir långsiktigt hållbar (Eryasar & Kocar, 2007). Att använda solen som 
energikälla är ett attraktivt alternativ eftersom solenergi är en förnybar resurs. För övrigt 
påverkas inte solen av skiftande energipriser vilket gör solenergi till en ekonomiskt hållbar 
lösning. Solens energi är även mer eller mindre tillgänglig för hela jorden vilket innebär att 
majoriteten av värdens befolkning skulle kunna utnyttja solen som energikälla om rätt 
teknologi fanns tillgänglig. Detta är positivt utifrån ett socialt rättviseperspektiv. Att ersätta 
rötkammares befintliga uppvärmningsmetoder med solvärmetekniker är således ett steg i 
riktningen mot en hållbar utveckling.   

I ett fåtal länder har forskare redan studerat solens potential för uppvärmning av rötkammare. 
På den grekiska ön Naxos byggdes exempelvis en biogasanläggning i slutet av 1990-talet i 
syfte att studera potentialen för soluppvärmd biogasproduktion. Anläggningen anpassades till 
mesofil rötning och i taket integrerades ett solvärmesystem bestående av plana solfångare. 
Avsikten med solfångarna var framförallt att värma upp rötkammaren, men även att minimera 
värmeförluster från taket i form av strålning och konvektion. Resultatet visade sig vara positivt 
då de termiska förlusterna minskade samtidigt som rötkammaren tillfördes värme från en 
förnybar källa (Axaopoulos, Panagakis, Tsavdaris, & Georgakakis, 2001).  

Trots att anläggningen på Naxos och flera liknande forskningsanläggningar visat god kapacitet 
är solenergi för biogasproduktion ett outvecklat område, inte minst i Sverige. I dagsläget finns 
ingen gårdsbaserad anläggning som utnyttjar solens energi. Det finns däremot ett 
avloppsreningsverk som kombinerar solfångare med biogasproduktion, Sjöstadsverket i 
Karlstad (Svensk Solenergi, 2013). Anläggningen består av två termofila rötkammare på 
vardera 1 500 m3 och solfångarna bidrar till att värma upp rötkamrarna och reningsverkets 
lokaler. År 2013 svarade den 280 m2

 stora solfångarytan för drygt 30 000 kWh. Detta 
motsvarade cirka 1 procent av anläggningens totala värmebehov (A. Söderlindh, personlig 
kommunikation, 8 april, 2015)  

2.5.1 Solfångare 
De senaste åren har intresset för solenergi ökat i Sverige och idag har solvärmesystem flera 
olika användningsområden, exempelvis för uppvärmning av tappvatten och byggnader 
(Energimyndigheten, 2014). Ett möjligt utvecklingsområde vore att kombinera solvärmesystem 
med biogasproduktion. Alternativt skulle solceller kunna utnyttjas för att utvinna elektricitet. I 
likhet med Sjöstadsverket i Karlstad skulle även solfångare kunna bidra till rötkammares 
uppvärmningsbehov (Svensk Solenergi, 2013). Idag finns det olika typer av solfångare. De 
vanligaste är plana solfångare och vakuumrörssolfångare. Gemensamt för dessa är att de 
absorberar både direkta och diffusa komponenter av den inkommande solinstrålningen. Den 
direkta komponenten avser direkt strålning från solen medan den diffusa syftar på den spridda 
strålningen från moln och himmel. Summan av den direkta och diffusa strålningen kallas global 
solinstrålning (Cengel & Ghajar, 2011).  
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Plana solfångare är den mest beprövade varianten och de kan generera mellan 300-520 kWh/m2 
(Energimyndigheten, 2014). De består av en svart inglasad platta som kallas absorbator. 
Absorbatorn innehåller ett cirkulerande värmebärande medium, ofta en vattenbaserad vätska, 
som upptar den inkommande solstrålningen. Det uppvärmda mediet transporteras därefter 
direkt till objektet som ska värmas upp eller till en välisolerad ackumulatortank där 
värmeenergin lagras. Ackumulatortanken möjliggör därmed att skillnader mellan produktion 
och värmebehov kan jämnas ut över dygnet. Principen för vakuumrörssolfångare är densamma 
som för plana solfångare men istället för en inglasad absorbatorplatta består de av ett antal 
dubbla glasrör med vakuum mellan. Vakuumet fungerar som isolering. Vanligtvis är det yttre 
röret genomskinligt medan det inre utgör själva absorbatorn (Dalenbäck & Kovács, 2010) 
Vakuumrörssolfångare genererar omkring 400-800 kWh/m2 (Energimyndigheten, 2014). 

Solfångarnas effektivitet brukar beskrivas med hjälp av verkningsgraden. Denna anger hur stor 
andel av den solenergi som träffar absorbatorn som kan omvandlas till nyttig värme. 
Verkningsgraden påverkas av temperaturskillnaden mellan omgivningen och absorbatorn och i 
regel avtar verkningsgraden då temperaturskillnaden minskar (Dalenbäck & Kovács, 2010).  
Solfångarnas effektivitet påverkas av dess lutningsvinkel och i vilket väderstreck de placeras 
(Dalenbäck & Kovács, 2010). Det optimala placeringsintervallet är söderläge med avvikelsen 
15° åt öst respektive väst. Eftersom solens läge relativt jorden varierar under året kommer den 
optimala vinkeln för att erhålla maximal solinstrålning att förändras. Enligt Kjellsson (2004) är 
den mest gynnsamma vinkeln i södra Sverige under sommaren 30-45° relativt markplanet. 
Under vinterhalvåret är den optimala vinkeln större eftersom solen står lägre. Optimum erhålls 
då vid 60-65° relativt horisontalplanet, men i december kan den mest gynnsamma vinkeln 
uppgå till 75-80°.  

2.6 Energibehov  
Biogasanläggningars totala el-och värmebehov varierar till följd av processutformning samt val 
av substrat. Vad gäller värmebehovet är det framförallt uppvärmning av rötkammaren och 
ingående substrat som står för den största andelen. De komponenter som enskilt svarar för det 
största elbehovet är pumpar, den mekaniska förbehandlingen av substratet samt 
omrörningssystemet. Omrörningssystemets elbehov skiljer sig mellan olika anläggningar men 
är generellt sett större på de gårdar som rötar grovt substrat med hög viskositet. Detta beror på 
att sådant substrat ger upphov till friktion som bromsar omrörningen (Berglund & Börjesson, 
2003). Mellan år 2011 och 2014 genomfördes en genomgripande analys av 
omrörningssystemens prestanda på ett trettiotal svenska gårdsanläggningar. Resultatet av 
analysen visade att omrörningens elbehov vid de gårdar som deltog i projektet varierade mellan 
1 och 25 W/m3 (Olsson, 2014).  
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En annan faktor som påverkar biogasanläggningars energibehov är rötkammarens 
transmissionsförluster. Ju större transmissionsförlusterna är, desto mer energi krävs för att 
upprätthålla en konstant processtemperatur. Transmissionsförlusterna genom rötkammarens 
ytor sker i form av konvektion, ledning och strålning. Konvektion syftar på värmeutbyte mellan 
en fluid i rörelse och en fast yta. Ju snabbare fluiden rör sig, desto bättre är den konvektiva 
värmeöverföringen. Det finns två olika konvektionsfenomen; egenkonvektion och påtvingad 
konvektion. Egenkonvektion uppkommer till följd av naturliga rörelser och påtvingad 
konvektion uppstår då fluiden påverkas av en yttre kraft, exempelvis vind. Värmeledning syftar 
på att termisk energi sprids från ett varmare område till ett svalare genom direkt kontakt för att 
uppnå termodynamisk jämvikt. Strålning innebär att värmeöverföring sker genom 
elektromagnetiska vågor (Cengel & Ghajar, 2011).  

Som berörts i tidigare kapitel är isolering och ett väl fungerande uppvärmningssystem 
nödvändigt för att minimera anläggningens värmeförluster, framförallt rötkammarens. Den 
totala värmeförlusten är summan av de förluster som äger rum genom kammarens samtliga ytor 
samt vid in- och utloppen till rötkammaren. Rötkammarens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient, U-värde (W/m2·°C) anger kammarens isolerande förmåga. I 
svenska klimatförhållanden bör detta värde inte understiga 0,5 W/(m2·°C) (Karlsson et al., 
2005).  
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3 Metod och modell  
I följande kapitel presenteras den modell av en gårdsbaserad biogasanläggning som 
analyserats. Vidare redogörs för de antaganden och avgränsningar som gjorts. I kapitlet 
redovisas även de centrala ekvationer som ligger till grund för beräkningarna som genomförts. 
För en mer detaljerad beskrivning av fullständiga uträkningar hänvisas till bilaga 1-4.  

I figur 3.1 visas en schematisk bild över den arbetsgång som följts för att uppnå de mål som 
formulerades i inledningen. Till en början utformades en modell av den studerade 
biogasanläggningen och därefter ställdes energibalanser upp. Med hjälp av inhämtad klimatdata 
dimensionerades biogasanläggningens isoleringstjocklekar och solenergisystem. Dessutom 
beräknades det totala uppvärmningsbehovet. Därefter genomfördes en känslighetsanalys för att 
bedöma resultatens stabilitet och slutligen en utvärdering. Alla beräkningar utfördes i 
egenkonstruerade matlabprogram. 

 
Figur&3.1!Schematisk!bild!över!projektets!arbetsprocess.!&
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3.1 Utformning av biogasanläggningen 
Inledningsvis utarbetades en modell av en gårdsbaserad biogasanläggning. Egna val och 
antaganden låg till grund för modellen. Exempelvis valdes den geografiska utgångspunkten till 
Gamleby och flera av de antaganden som gjordes baserades på data från biogasanläggningen på 
Odensviholm gård. Vidare har given data och önskemål från Gunnar Bech tagits i anspråk för 
modellens konstruktion. Med utgångspunkt från Gunnar Bechs önskan omfattades modellen av 
fem mindre rötkammare som vardera hade volymen 200 m3, samt en reservkammare med lika 
stor volym. Detta innebar att den totala reaktorvolymen uppgick till 1 200 m3 när samtliga 
rötkammare var i drift. Modellanläggningens biogasproduktion antogs vara analog med 
produktionen på Odensviholm gård vilket innebar en produktion på 1 300 Nm3/dygn.  

I modellen placerades rötkamrarna i en isolerad byggnad. På byggnadens tak monterades ett 
solenergisystem bestående av solceller och solfångare i lämplig mix med en tillhörande 
ackumulatortank. Syftet med solenergisystemet var att bidra till rötkamrarnas värmebehov samt 
uppvärmning av det ingående substratet. Det övriga värmebehovet bedömdes täckas av en 
extern värmekälla i form av en pelletspanna. Utifrån de pelletspannor som finns på marknaden 
antogs pelletspannans maximala effekt för modellanläggningen vara 20 kW för mesofil rötning 
och 25 kW för termofil rötning (NIBE, 2015). Anledningen till varför olika pelletspannor 
valdes var för att undvika en överdimensionerad panna vid mesofil anläggning. Även en 
värmeväxlare antogs ingå i modellen. Denna bidrog till uppvärmningen av det ingående 
substratet.  

Rötkamrarna kan utformas på olika sätt men i den studerade modellen gjordes antagandet att 
samtliga rötkammare utgjordes av stående cylindrar. Detta val baserades på att rötkammare på 
befintliga svenska biogasanläggningar vanligtvis har denna utformning. En stor del av dagens 
tekniker är därmed anpassade till cylinderformade rötkammare vilket ansågs fördelaktigt i detta 
projekt. Gällande rötkamrarnas dimensioner bestämdes att höjd och diameter skulle vara lika. 
Detta antagande byggde på det faktum att mantelarean, det vill säga materialåtgången, 
minimeras för dessa dimensioner. 

Angående byggnadens utformning behövde den rymma rötkamrarna, styrutrustning samt för- 
och efterbehandlingsprocesser. Därmed gjordes antagandet att 20 procent av byggnadens totala 
volym behövde avsättas till styrutrustning, förbehandling och efterbehandling. Dessutom 
antogs en säkerhetsmarginal runt rötkamrarna på 1,5 meter i samtliga riktningar. En 
säkerhetsmarginal är nödvändig eftersom service bör kunna utföras. Hänsyn till 
säkerhetsavstånd beträffande brand- och explosionsrisk har dock inte beaktats. Vidare gjordes 
antagandet att byggnaden hade ett tak med ensidigt takfall, ett så kallat pulpettak. Ett lutande 
tak valdes för att minska trycket under vintern till följd av tung snö. Takvinkeln bestämdes till 
10 grader eftersom en alltför stor vinkel skulle kräva mycket material och samtidig medföra 
stora utrymmen i byggnadens övre del utan användningsområden. Vidare antogs att byggnaden 
placerades med det lutande taket i söderriktning eftersom solfångare och solceller är effektivast 
i detta värdesträck. 
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Tre möjliga utformningar av byggnaden undersöktes utifrån materialsynpunkt för att ta fram en 
fördelaktig modell för det fortsatta arbetet. I figur 3.2 visas de studerade alternativen. Den 
första utformningen bestod av en rektangulär byggnad där rötkamrarna placerades parallellt. 
Som framgår i figuren utgjordes extrautrymmet av en sammanhängande yta vid en av 
kortsidorna. Det andra alternativet var även det en rektangulär byggnad men här arrangerades 
rötkamrarna med sned placering. Som figuren visar medförde denna utformning att 
extrautrymmet fördelades mellan byggnadens ändar. Sist studerades en cirkulär design där 
rötkamrarna placerades cirkulärt med en rötkammare i centrum. Extrautrymmet placerades då i 
en tillbyggnad. I detta arbete baserades modellen på den rektangulära byggnaden med parallellt 
placerade rötkammare. En förklaring till detta val finns i avsnitt 4.1 biogasanläggningens 
utformning. Figur 3.3 visar en exempelskiss av den studerade modellanläggningen.  

 
Figur& 3.2.& De! tre! utformningsalternativen.! Till! vänster! syns! en! rektangulär! byggnad! med! parallellt! placerade!
rötkammare.!I!mitten!syns!en!rektangulär!byggnad!med!sneda!placerade!rötkammare.!Till!höger!syns!en!cirkulär!
byggnad!med!cirkulärt!placerade!rötkammare.!Illustration:!Sara!Jarmander!

 
Figur&3.3&Exempelskiss!av!den!studerade!modellanläggningen.!Illustration:!Sara!Jarmander&
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3.2 Biogasanläggningens energibalans  
För att dimensionera modellen av den gårdsbaserade biogasanläggningen på ett optimalt sätt 
betraktades material- och energiflöden. För att studera dessa valdes två systemgränser, den ena 
runt byggnaden och den andra runt samtliga rötkammare. I figur 3.4 visas de systemgränser och 
de flöden som beaktades. Figuren är begränsad till en rötkammare, men principen är densamma 
för samtliga. Som framgår i figuren har energibalanserna inte tagit hänsyn till biogasens och 
rötrestens användning, substratets eventuella för- och efterbehandling eller spillvärme från 
komponenter i anläggningen. Inte heller elbehovet för pumpar, omrörare och andra eldrivna 
komponenter beaktades i energibalansen. 

 

Figur&3.4.&Principskiss!över!energiflödet!genom!en!av!rötkamrarna!och!byggnaden.!Illustration:!Sara!Jarmander!&
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Ekvation 3.1 visar energibalansen för samtliga rötkammare. Det inkommande energiflödet 
utgjordes av insatsenergin från solenergisystemet och pelletspannan. Denna energi antogs åtgå 
för uppvärmning av rötkamrarna samt det ingående substratet efter att det utbytt värme med 
den utgående rötresten i värmeväxlaren. Ett annat inkommande energiflöde till rötkamrarna 
utgjordes av det ingående substratet. Utflödet bestods av transmissionsförluster genom 
rötkamrarnas botten, väggar och tak. Även den producerade biogasen och rötresten 
inkluderades. 

!!"# + !!"#$! + !!"#!$%&$ = !!,!"# + !!,!ä!! + !!,!"##$% + !!"#$%& + !!ö!"#$! (3.1) 

!!"#:!Värmetillskott från solfångare  [W] 

!!"#$!: Värmetillskott från pelletspanna  [W] 

!!"#!$%&$:!!Energiinnehåll i ingående substrat per tidsenhet [W] 

!!!,!"#: Transmissionsförluster genom rötkamrarnas tak! [W] 

!!,!ä!!:!Transmissionsförluster genom rötkamrarnas väggar [W] 

!!,!"##$%:!Transmissionsförluter genom rötkamrarnas botten  [W] 

!!"#$%&:!!Energiinnehåll i utgående biogas per tidsenhet [W] 

!!ö!"#$!:!Energiinnehåll i utgående rötrest per tidsenhet [W] 

I modellen antogs att transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas väggar och tak 
överensstämde med transmissionsförlusterna genom byggnadens väggar, tak och golv i varje 
tidpunkt. Således kunde byggnadens energibalans uttryckas enligt ekvation 3.2, där 
transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas väggar och tak motsvarade det ingående 
energiflödet till byggnaden. Det utgående flödet omfattades av ventilationsförluster samt 
transmissionsförluster genom byggnadens väggar, tak och golv. Detta innebär att modellen inte 
omfattade uppvärmning av byggnaden från en extern värmekälla.  

!!,!"# + !!,!ä!! = !!!,!"# + !!,!ä!! + !!,!"#$ + !!"#$   (3.2) 

!!!!"#!: Transmissionsförluster genom byggnadens tak  [W] 

!!,!ä!!: Transmissionsförluster genom byggnadens väggar [W] 

!!,!"#$:!Transmissionsförluster genom byggnadens golv  [W] 

!!"#$:!Ventilationsförluster  [W] 
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3.3 Klimatdata 
För att analysera den konstruerade modellen krävdes klimatdata för lufttemperatur, 
solinstrålning, vindriktning och vindhastighet. Data för lufttemperatur och vind erhölls från 
SMHI:s öppna databas för meteorologiska observationer. Vindens komponenter längs 
byggnadens olika väggar bestämdes för att möjliggöra beräkning av påtvingad konvektion. 
Data för solinstrålning inhämtades med hjälp av programvaran Photovoltaic Geographical 
Information System, PVGIS. Genom PVGIS erhölls den genomsnittliga globala 
solinstrålningen under ett dygn för varje månad. Data för solinstrålning var angiven för olika 
infallsvinklar vilket var nödvändigt vid dimensionering av solenergisystemet. Samtliga 
klimatdata och vindadata inhämtades för år 2013 och erhölls från Gladhammars mätstation i 
Västerviks kommun. All data var angiven timvis under ett år. Detta var användbart då samtliga 
beräkningar utfördes momentant för varje timme och därefter summerades över året.  

3.4 Dimensionering av biogasanläggningen 
Utifrån modellen dimensionerades flera olika parametrar. Dessa omfattades av rötkamrarnas 
och byggnadens isoleringstjocklekar, fördelningen av solfångare och solceller samt det årliga 
värmetillskottet från pelletspannan. Dimensioneringen genomfördes för termofil respektive 
mesofil processtemperatur. För de båda temperaturerna utfördes även beräkningar med 
villkoret att byggnadens inomhustemperatur aldrig fick understiga 5 °C respektive 10 °C. 
Inledningsvis bestämdes de optimala isoleringstjocklekarna för rötkamrarna och byggnaden. 
Eftersom rötningsprocessen är känslig för temperaturfluktuationer var det viktig att 
anläggningen skulle vara tillräckligt isolerad för att klara av svenska klimatförhållanden. Av 
den anledningen utgick dimensioneringen från ett extremfall. Extremfallet motsvarade de 
temperatur- och vindförhållanden som ägde rum den kallaste timmen under året. Vidare antogs 
att ingen solinstrålning kunde absorberas under denna timme. Istället täckte pelletspannan det 
totala uppvärmningsbehovet givet att den arbetade med full effekt. 

Dimensioneringen av anläggningens isoleringenstjocklekar genomfördes genom att studera 
transmissionsförluster och ventilationsförluster. Transmissionsförlusterna genom rötkamrarna 
och byggnadens klimatskal sker genom konduktion, konvektion och strålning. Beräkningar av 
dessa förluster kan betraktas som värmeöverföringsproblem i flera dimensioner som omfattar 
komplicerade ekvationer. För att lösa dessa med god noggrannhet krävs numeriska metoder och 
tillgång till speciella datorprogram. Till följd av komplexiteten gjordes en approximation och 
problemen betraktades som endimensionella. Transmissionsförlusterna kunde då beräknas 
utifrån temperaturdifferensen mellan de studerade ytorna och den totala termiska resistansen 
mellan dem. Transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas och byggnadens tak, väggar och 
golv beräknades enligt ekvation 3.3 (Cengel & Ghajar, 2011).  

 ! = ∆!
!!"!

 (3.3) 

!:!Värmeeffekt  [W] 

∆!: Temperaturskillnad mellan studerade ytor [K] 

!!"!:!Total termisk resistans  [K/W] 
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3.4.1 Rötkammarens transmissionsförluster  
Transmissionsförlusterna genom rötkamrarna beräknades med avseende på konduktion och 
egenkonvektion på utsidan. Temperaturen på väggarnas insida antogs vara densamma som 
processtemperaturen, därav försummades konvektion inuti rötkamrarna. Även värmetransport 
orsakad av strålning försummades. Värmeförlusterna i form av konduktion är beroende av 
rötkamrarnas materialval. I modellen antogs rötkamrarnas tak och väggar utgöras av samma 
material, dessa materialdata erhölls av Gunnar Bech. Figur 3.5 visar ett tvärsnitt av 
rötkamrarnas klimatskal. Som figuren visar bestod väggar och tak av två 0,8 mm tjocka släta 
plåtskivor av rostfritt stål som inneslöt isolering i form av insprutat polyuretanskum, vars 
tjocklek dimensionerades i modellen. Insidan av rötkamrarna försågs med en 8 mm tjock 
gummimatta. I bilaga 1 hittas värmekonduktiviteten för de valda materialen.  

 
Figur&3.5.&Materialen!i!rötkammarens!väggar!och!tak.!Illustration:!Sara!Jarmander!

För att beräkna egenkonvektionen på rötkamrarnas ytterhölje antogs en temperatur på utsidan. 
Med antagandet att egenkonvektionen var lika stor som konduktionen itererades temperaturen 
på utsidan tills villkoret uppfylldes. Därefter kunde den totala termiska resistansen för 
konduktionen och egenkonvektionen bestämmas. Följaktligen beräknades de termiska 
transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas väggar och tak. I modellen beräknades även 
värmeledningen genom kamrarnas botten. Med stöd från Cengel & Ghajar (2011) antogs 
rötkamrarnas botten bestå av en 8 mm tjock gummimatta, 100 mm betong och 50 mm 
expanderad polystyren. Enligt trafikverkets data för tjäldjup brukar marktemperaturen i södra 
Sverige hålla en konstant temperatur vid cirka 4 °C på djupet 1,7 meter (Trafikverket, 2015). 
Dessa värden användes för beräkning av konduktionen genom marken.  

3.4.2 Byggnadens transmissionsförluster 
Byggnadens transmissionsförluster utgjordes av konduktion, konvektion samt strålning som 
avgavs från byggnadens utsida till omgivningen. Till följd av att vindhastighet och vindriktning 
beaktades kunde endera påtvingad konvektion, egenkonvektion eller en kombination av dessa 
äga rum vid byggnadens ytterväggar. Storleken av konvektionsförlusterna beräknades genom 
att temperaturen på väggarnas fasad och takets utsida antogs och därefter itererades. 
Temperaturen på insidan av byggnaden bedömdes vara densamma som inomhustemperaturen 
vilket medförde att egenkonvektion inuti byggnaden försummades.  

 
 

 
 
 
 

!!!!!Plåt!!!!!! ! Plåt!
!!!!!!!!!!!!Polyuretanskum!!!!!!!gummimatta!!!!
!!
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För att beräkna konduktionen genom byggnadens ytterhölje behövde dess material bestämmas. 
Beträffande byggnadens klimatskal erhölls en del data från Gunnar Bech. Dessutom gjordes ett 
antal antaganden baserade på vanligt förekommande väggkonstruktioner. Väggarnas 
materialuppsättning visas i figur 3.6. Som framgår i figuren utgjordes fasaden av 0,8 mm tjocka 
släta plåtskivor med en intilliggande luftspalt på 22 mm. Därefter antogs en isolering i form av 
polyuretanskum vars tjocklek dimensionerades i arbetet. Insidan av väggarna antogs bestå av   
8 mm tjocka mineritskivor. Minerit valdes eftersom det är ett fukttåligt och brandsäkert 
material. Vidare gjordes antagandet att taket var konstruerat på samma sätt. Den enda 
skillnaden var en dubbel isoleringstjocklek jämfört med väggarna. Anledningen till detta är att 
värme stiger uppåt.  

 
Figur&3.6&Materialen!i!Byggnadens!väggar!och!tak.!Illustration:!Sara!Jarmander&

Konduktion och egenkonvektion beräknades även för byggnadens golv. I likhet med 
rötkamrarnas botten antogs golvet vara gjort av 100 mm betong och 50 mm expanderad 
polystyren. Värmekonduktiviteten för de valda materialen samt emissionstalet för plåt återfinns 
i bilaga 1. I likhet med beräkningarna som utfördes för rötkamrarna bestämdes den totala 
termiska resistansen för byggnadens väggar, tak och golv enligt ett itererande matlabprogram. 

I den studerade modellen har också hänsyn tagits till byggandens ventilationsförluster. En god 
ventilering är nödvändig eftersom biogasen består av brandfarlig metangas vilket medför att 
brand- och explosionsrisken är hög vid eventuella läckage. Det finns flera tänkbara 
ventilationsslösningar men i detta arbete har fokus inte lagts på ventilationssystemet. I 
modellen gjordes beräkningar på ett godtyckligt ventilationssystem som enligt boverkets 
byggregel hade ett uteluftsflöde motsvarande 0,35 liter/s och m2 golvarea (Boverket, 2011).  

  

 
 

 
 !!!!!Plåt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Polyuretanskum!
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3.4.3 Uppvärmning av substrat  
Substratet som inkluderades i analysen utgjordes av fastgödsel och flytgödsel med den 
genomsnittliga TS-halten 10 procent. Vidare antogs att rötkamrarna sammanlagt rötade          
28 200 kg flytgödsel och 1 680 kg fastgödsel varje dag och att anläggningen var i drift dygnet 
runt. Denna TS-halt och substratmängd valdes eftersom biogasanläggningen på Odensviholm 
gård rötade motsvarande förhållande till rötkammarvolym. Vidare gjordes antagandet att 
substratet behövde upphettas till den erforderliga processtemperaturen innan det matades in i 
rötkamrarna. För att beräkna substratets uppvärmningsbehov användes ekvation 3.4 (Svahn, 
2006). Som framgår i ekvationen beror värmebehovet av temperaturdifferensen mellan det 
ingående substratet och den utgående rötresten, massflödet och substratets specifika 
värmekapacitet. Massflödet uppskattades till 0,35 kg/s, baserat på antagandet att substratet 
tillsattes kontinuerligt under hela dygnet. Den specifika värmekapaciteten anger den 
värmemängd som ett kilo av substratet behöver tillföras för att dess temperatur ska stiga med 
en grad. Denna storhet påverkas av substratets TS-halt och beräknades med ekvation 3.5 
(Svahn, 2006). 

 !!"#!$%&$,!" = ! !! ∙! ∙ ∆!!! (3.4) 
 

  !! = 100−!" !∙!4180!+!!"!∙!1050
100  (3.5)  

!:!Substratets massflöde   [kg/s] 

!!:!Substratets specifika värmekapacitet   [J/kg∙ K] 

∆!:!Temperaturskillnad mellan ingående substrat och utgående rötrest  [K] 

!":!Torrsubstanshalten av ingående substrat [%] 

Uppvärmningen av substratet antogs ske med hjälp av en motströms värmeväxlare. Med stöd 
från Svahn (2006) antogs värmeväxlarens verkningsgrad vara 85 procent. Resterande 
värmebehov täcktes av solfångarna eller pelletspannan. I värmeväxlaren utbytte den varma 
rötresten värme med det ingående substratet. Den utgående rötresten bedömdes ha en 
temperaturen motsvarande rötkamrarnas processtemperatur. Temperaturen på substratet som 
matades in i värmeväxlaren, det vill säga substratets temperatur då ingen uppvärmning ägt rum, 
uppskattades utifrån månad. Temperaturfördelningen mellan månaderna visas i tabell 3.1. 

Tabell& 3.1.& Temperatur! på! ingående! substrat! i! värmeväxlaren.! Modifierad! från! Brown,! Edström,! Hansson,! &!
Algerbo,!(2010).!&

Period!! Substrats!inloppstemperatur![°C]!

December!–!maj! 5! !

marsX!maj! 5! !

JuniX!augusti! 10! !

SeptemberX!november!! 7! !
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3.4.4 Dimensionering av isoleringstjocklekar 
Med utgångspunkt från rötkamrarnas och byggnadens totala termiska resistanser beräknades de 
totala transmissionsförlusterna enligt ekvation 3.3, som presenterades i avsnitt                         
3.4 Dimensionering av biogasanläggningen. Med antagandet att summan av byggnadens totala 
transmissionsförluster och ventilationsförluster överensstämde med transmissionsförlusterna 
genom rötkamrarna kunde isoleringstjocklekarna beräknas. Dessa beräkningar genomfördes 
med hjälp av ett matlabprogram där isoleringarnas tjocklekar fick varierar mellan 0 och        
300 mm. Då erhölls olika kombinationer av isoleringstjocklekar för byggnaden och 
rötkamrarna. Dessa kombinationer fordrade olika stort värmetillskott från pelletspannan för att 
temperaturen i rötkamrarna skulle hållas konstant.  

För att välja den optimala kombinationen mellan rötkamrarnas och byggandens 
isoleringstjocklekar behövde den tillåtna transmissionsförlusten genom rötkamrarnas väggar 
och tak bestämmas. Denna beräknades med utgångspunkt från extremfallet. I extremfallet 
antogs att pelletspannan skulle täcka det totala uppvärmningsbehovet då den arbetade med full 
effekt. Det totala uppvärmningsbehovet motsvarade uppvärmningen av substrat efter 
värmeväxling samt transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas botten, tak och väggar. 
Eftersom pelletspannans maximala effekt, bottens transmissionsförluster och substratets 
uppvärmningsbehov var kända kunde transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas väggar och 
tak bestämmas och följaktligen de optimala isoleringstjocklekarna för den studerade modellen.  

3.4.5 Dimensionering av solenergisystem 
I modellen studerades ett solenergisystem bestående av plana solfångare samt en tillhörande 
ackumulatortank. Vidare gjordes antagandet att solfångarna placerades i söderriktning på 
justerbara stativ som ställdes in med 45 graders vinkel relativt horisontalplanet mellan april och 
september och 65 graders vinkel från oktober till mars (Kjellsson, 2004). Två olika 
utformningar av solenergisystemet utvärderades. I den första utnyttjades hela takytan för 
solfångare och i den andra studerades en mix mellan solfångare och solceller. Skuggeffekter 
beaktades inte. Fördelningen mellan solfångare och solceller bestämdes genom att först beräkna 
ytan för solfångare. Därefter antogs att solceller placerades på den resterande arean. För att 
dimensionera solfångarnas takyta utgicks från dygnet med mest solinstrålning. Vidare gjordes 
antagandet att solfångarna skulle täcka anläggningens totala uppvärmningsbehov under detta 
dygn. Dimensioneringen utgick från det soligaste dygnet eftersom systemet då inte riskerade att 
bli överdimensionerat och generera överskottsvärme under sommarmånaderna. 

Solfångarnas effekt per m2 beräknades med hjälp av ekvation 3.6 (Jakobsson & Stålered, 2012). 
Denna ekvation innefattar olika parametrar vilka skiljer sig åt mellan olika solfångare. Med 
stöd från Jakobsson och Stålereds rapport antogs värden på dessa parametrar. Värdet på den 
maximala verkningsgraden då inga värmeförluster äger rum antogs till 75 procent. Vidare 
antogs den första och andra ordningens värmeförlustkoefficienter till 3,5 W/(K·m2) respektive 
0,02 W/(K·m2). Som ekvationen antyder är effekten även beroende av omgivningstemperaturen 
och medeltemperaturen av det värmebärande mediet. I modellen antogs fluidens 
medeltemperatur vara 40 °C vid mesofil rötning och 60 °C vid termofil rötning.  
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!!"# = !! ∙ !!"# − !! ∙ !! − !!"# − !!(!! − !!"#)!! (3.6) 

!!"#: Solfångarens värmeutbyte  [W/m2] 

!!"#:!Global solinstrålning i solfångarens normalriktning [W/m2] 

!!: Maximal verkningsgrad vid inga värmeförluster [-] 

!!: Första ordningens värmeförlustkoefficient [W/(K·m2)] 

!!: Andra ordningens värmeförlustkoefficient [W/(K·m2)] 

!!:!Medeltemperaturen av solfångarens värmebärande medium [K] 

!!"#:!Omgivningstemperatur [K]  

3.5 Värmebehov under ett år  
För att beräkna det årliga uppvärmningsbehovet behövde de timvisa transmissionsförlusterna 
genom rötkamrarnas väggar, tak och botten samt substratets uppvärmningsbehov efter 
värmeväxling summeras över året. Eftersom transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas 
botten var lika stora för varje timme kunde dessa summeras direkt. Med utgångspunkt från 
solenergisystemets modell som presenterades i avsnitt 3.4.3 Uppvärmning av substrat kunde 
även substratets uppvärmningsbehov för året bestämmas. De årliga transmissionsförlusterna 
genom rötkamrarnas väggar och tak erfordrade däremot ytterligare uträkningar för att kunna 
fastställas. Detta berodde på att beräkningarna krävde kännedom om byggnadens 
inomhustemperatur för varje timme, vilket saknades. Dessa temperaturer beräknades med 
ekvation 3.7 (Claesson, 2014). I denna stegades inomhustemperaturerna fram med hjälp av 
byggnadens termiska massa. Den termiska massan beskriver byggnadens kapacitet att lagra 
värme.  

 ! ∙ !! !"!" = !!!,!"# + !!,!ä!! − !!!,!"# + !!,!ä!! + !!,!"#$ + !!"#  (3.7) 

m: Massa för respektive väggmaterial [kg] 

!!: Specifik värmekapacitet för respektive väggmaterial  [J/kg∙K] 

!"
!"  : Temperaturgradienten för inomhustemperaturen  [K/s] 

Utifrån de erhållna inomhustemperaturerna bestämdes de årliga transmissionsförlusterna 
genom rötkamrarnas väggar och tak. Genom att lägga ihop dessa med substratets årliga 
uppvärmningsbehov och transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas botten erhölls det årliga 
uppvärmningsbehovet. Vidare summerades de timvisa värmetillskottet från solfångarna under 
året. Det årliga värmetillskotet från pelletspannan kunde sedan bestämmas. Detta motsvarade 
differensen mellan det årliga uppvärmningsbehovet och värmetillskottet från solfångarna. 
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3.6 Referensanläggning  
För att utvärdera den nya utformningen konstruerades en referensanläggning. Denna 
representerade dagens gårdsbaserade biogasanläggningar och möjliggjorde en jämförelse med 
den studerade utformningen. Referensanläggningens rötkammarvolym uppskattades vara lika 
stor som den sammanlagda volymen av samtliga rötkammare i byggnaden. Referenskammarens 
diameter och höjd antogs vara cirka 12 meter vardera. Vidare antogs att referensanläggningens 
extrautrymme placerades i en intilliggande byggnad motsvarande 20 procent av 
referenskammarens volym. Dess väggar och golv utgjordes av samma material och tjocklekar 
som rötkamrarna i modellen. Till skillnad från den konstruerade modellen bestod 
referenskammarens tak av ett dubbelmembran av gummi med ett mellanliggande luftskikt. 
Ämneskonstanter för dessa material återfinns i bilaga 1. 

Vidare antogs att substratets sammansättning var densamma som för modellen; en kombination 
mellan flyt- och fastgödsel med den genomsnittliga TS-halten 10 procent. Eftersom 
referensanläggningen utgjordes av en ensamstående cylinderformad rötkammare omfattades 
anläggningen inte av ett solenergisystem. Dessutom antogs att referensanläggningens 
uppvärmningsbehov täcktes av direktverkande el från elnätet. Samtliga uträkningar för 
referensanläggningen baserades på samma klimatdata som för den konstruerade modellen. 

3.7 Hållbarhetsanalys  
En översiktlig hållbarhetsanalys av den studerade utformningen utfördes. Denna baserades på 
överslagsberäkningar och förenklade antaganden. Analysen gav därmed endast en grov 
uppskattning om hur modellen förhöll sig till befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar ur 
hållbarhetssynpunkt. Hållbarhetsanalysen behandlade framförallt modellanläggningens 
sammanlagda koldioxidutsläpp i samband med byggmaterial och uppvärmning. Ur 
hållbarhetssynpunkt är det viktigt att materialen ger upphov till så små utsläpp av växthusgaser 
som möjligt. För att uppskatta dessa inhämtades data angående materialens totala 
växthusutsläpp i koldioxidekvivalenter i samband med utvinning av råvaror samt tillverkning. 
Dessa presenteras i tabell 3.2. Utsläppen anges i kilogram koldioxid per kilogram byggmaterial. 
Densiteten för de olika byggmaterialen återfinns i bilaga 1.  

Tabell& 3.2& Växthusutsläpp! i! koldioxidekvivalenter! för! de! valda! byggmaterialen.! Modifierad! från! AlXAmin,!
Mahmud,!&!Shahriar!(2011)!och!Antti!(2013).&&

Material!! CO2e![kg/kg]! !

Betong!! 0,24! !

Expanderad!Polystyren!! 3,30! !

Gummi!! 2,69! !

Minerit!! 0,96! !

Polyuretanskum!! 4,20! !

Rostfritt!stål!! 2,95! !
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Vid uppskattning av växthusutsläppen i samband med biogasanläggningens uppvärmning 
antogs att nettoutsläppen från pelletspannan var noll. Detta antagande grundades på att pellets 
är ett biobränsle vilket innebär att det är koldioxidneutralt förutsatt att tillväxten av ny biomassa 
sker i samma takt som förbränningen. Vidare gjordes antagandet att solenergisystemet inte gav 
upphov till utsläpp av växthusgaser då det var i drift. Som tidigare nämnts utgjordes 
uppvärmningen av referensanläggningen av direktverkande el från elnätet. Växthusutsläppen 
från elproduktionen antogs vara 0,131 kg CO2e/kWh. Denna siffra baserades på Svenska 
Miljöinstitutets uppskattning av utsläpp från den genomsnittliga nordiska elproduktionen 
(Arnell, Gode, Höglund, & Martinsson, 2012).  
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4 Resultat och diskussion  
I följande kapitel redovisas de erhållna resultaten. Dessa omfattar modellanläggningens 
utformning, solenergisystemets dimensioner, isoleringstjocklekar och det årliga värmebehovet. 
Alla resultat har en tillhörande analys där utfallen diskuteras. Samtliga resultat presenteras för 
en mesofil och termofil rötningsprocess samt för villkoret att byggnadens inomhustemperatur 
inte får underskrida 5 °C respektive 10 °C. Resultaten är baserade på klimatdata från år 2013.  

4.1 Biogasanläggningens utformning  
I tabell 4.1 redovisas den sammanlagda arean av byggnadens väggar, tak och golv för de tre 
studerade konstruktionsalternativen. Som framgår i tabellen medförde en cirkulär konstruktion 
störst omslutande arean och därmed den största materialåtgången. Detta berodde framförallt på 
att extrautrymmet avseende för- och efterbehandling samt styrutrustning placerades i en 
integrerad tillbyggnad vilket resulterade i en ineffektiv areaanvändning. En stor materialåtgång 
leder till högre materialkostnader och en större belastning på miljön. Utifrån ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det därför olämpligt att konstruera en cirkulär byggnad. 
Som tabellen visar var den sammanlagda arean av en rektangulär byggnad lika stor oavsett om 
rötkamrarna placerades snett eller parallellt. Således visar resultatet att rötkamrarnas placering 
inte hade betydelse för byggnadens materialåtgång. Det enda som skiljde de rektangulära 
utformningar åt var lokaliseringen av extrautrymmet, vilket kunde ses i figur 3.2. Valet av 
konstruktion bör därmed baseras på om ett sammanhängande eller uppdelat extrautrymme är 
mest fördelaktigt. I detta arbete baserades modellen på den parallella placeringen.  

Tabell&4.1.!Den!totala!arean!för!byggnadens!väggar,!tak!och!golv!för!de!tre!olika!konstruktionsalternativen.!&

! Rektangulär!byggnad!

Parallell!placering!

Rektangulär!byggnad,!

Sned!placering!

Cirkulär!byggnad!

Cirkulär!placering!

Total!area![m2]! 2!000! 2!000! 2!800!

Tabell 4.2 visar den valda konstruktionens dimensioner. Som framgår i tabellen är 
anläggningen relativt stor. En markareal omkring 520 m2 skulle krävas för att uppföra 
byggnaden. Referensanläggning skulle uppta en mindre markareal, cirka 220 m2. Gårdens 
tillgängliga markyta kommer såldes vara avgörande för om konstruktionen är praktiskt möjlig 
eller inte. Vidare bör poängteras att den studerade utformningen troligtvis är 
underdimensionerad eftersom konstruktionen endast innefattade en säkerhetsmarginal mellan 
rötkamrarna motsvarande 1,5 meter. Om lösningen implementeras kommer sannolikt ett större 
avstånd vara nödvändigt till följd av underhållsutrymme och risk för brand eller explosion. 

Tabell&4.2&Den!studerade!modellens!dimensioner.&

! Byggnadens!
längd!

Byggnadens!
bredd!

Byggnadens!
lägsta!höjd!

Byggnadens!
högsta!höjd!

Rötkamrarnas!
diameter!

Rötkamrarnas!
höjd!

Mått![m]! 31! 17! 8! 11! 6! 6!
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4.2 Isoleringstjocklekar  
Byggnadens och rötkamrarnas isoleringstjocklekar varierade med avseende på anläggningens 
processtemperatur samt på byggnadens minsta tillåtna inomhustemperatur. Nedan redovisas de 
erhållna isoleringstjocklekarna samt de delresultat som använts för att bestämma dessa. 
Resultaten baserades på data för timmen med extremförhållanden. För år 2013 motsvarade 
detta en temperatur på -19,8 °C och en vindhastighet på 0 m/s. Vidare antogs att pelletspannan 
på egen hand svarade för uppvärmningen av rötkamrarna samt uppvärmningen av substratet 
efter värmeväxling. I figur 4.1-4.4 visas hur rötkamrarnas och byggnadens värmeförluster 
varierade till följd av olika isoleringstjocklekar. Rötkamrarnas värmeförluster utgjordes i detta 
fall av transmissionsförluster genom väggar och tak. Byggnadens värmeförluster omfattade 
ventilationsförluster samt transmissionsförluster genom dess golv, väggar och tak. Baserat på 
byggnadens energibalans; att byggnaden och rötkamrarnas värmeförluster överensstämde i 
varje tidpunkt, kan figurerna 4.1-4.4 avläsas genom att vid en vald värmeförlust läsa av 
motsvarande isoleringstjocklekar.  

 

 
Figur&4.1.!Rötkamrarnas!och!byggnadens!värmeförluster!vid!olika!isoleringstjocklekar!för!mesofil!
processtemperatur!och!en!minsta!tillåtna!inomhustemperatur!på!5!°C.&!
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Figur&4.2.&Rötkamrarnas!och!byggnadens!värmeförluster!vid!olika!isoleringstjocklekar!för!mesofil!
processtemperatur!och!en!minsta!tillåtna!inomhustemperatur!på!10!°C.!

 
 

 
Figur&4.3.&Rötkamrarnas!och!byggnadens!värmeförluster!vid!olika!isoleringstjocklekar!för!termofil!
processtemperatur!och!en!minsta!tillåtna!inomhustemperatur!på!5!°C.!
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Figur&4.4&Rötkamrarnas!och!byggnadens!värmeförluster!vid!olika!isoleringstjocklekar!för!termofil!
processtemperatur!och!en!minsta!tillåtna!inomhustemperatur!på!10!°C.!

Ur figur 4.1-4.4 kunde observeras att en termofil anläggning erfordrade tjockare isolering för 
att erhålla samma värmeförluster som en motsvarande mesofil anläggning. Detta var ett väntat 
resultat eftersom den termofila processen arbetar vid en högre temperatur. Utifrån 
energisynpunkt vore det optimalt att välja så tjock isolering som möjligt eftersom 
transmissionsförlusterna då minimeras vilket medför ett litet uppvärmningsbehov. Däremot är 
en tjock isolering sällan en kostnadseffektiv lösning. Ur graferna kunde exempelvis avläsas att 
en förändring av isoleringens tjocklek hade liten inverkan på förlusterna för mycket tjocka 
isoleringsskikt. På omvänt sätt vore det optimalt ur materialsynpunkt att välja en tunn isolering 
för rötkamrarna och byggnaden. Om rötkamrarna och byggnaden har tunna isoleringsskikt 
krävs däremot ett större uppvärmningsbehov. En mycket tunn isolering är därför inte heller en 
kostnadseffektiv lösning.  
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4.2.1 Mesofil och termofil processtemperatur  
I tabell 4.3 och 4.4 presenteras de maximalt möjliga transmissionsförlusterna genom 
rötkamrarnas väggar och tak samt genom byggnaden för mesofil respektive termofil 
processtemperatur för timmen med extremförhållanden. Tabellerna omfattar även motsvarande 
siffror för referensanläggningen. Som syns i tabellerna är de maximala transmissionsförlusterna 
genom rötkamrarna i den konstruerade modellen och referenskammaren nästintill identiska för 
respektive processtemperatur. Överensstämmelsen beror på att anläggningarna antogs ha 
samma uppvärmningsbehov för substrat samt lika stort värmetillskott från den externa 
värmekällan. Anledningen till varför transmissionsförlusterna var lite mindre genom 
referenskammarens botten berodde på en mindre bottenarea.  

Tabell&4.3!Rötkamrarnas!och!byggnadens!maximalt!möjliga!transmissionsförluster!vid!mesofila!förhållanden.&

! Mesofil!

Modell!

Mesofil!

Referens!

Värmetillskott!från!extern!värmekälla![kWh]! +!20!! +!20!

Uppvärmningsbehov!substrat,!efter!värmeväxling![kWh]! −!6! −!6!

Transmissionsförluster!genom!rötkamrarnas!botten![kWh]! −!3!! −!2!

Maximala&värmeförluster&genom&rötkamrarnas&väggar&och&tak&[kWh]& &&11&& &&12&

Maximala&värmeförluster&genom&byggnaden&[kWh]& &&11&& &&12&

!

Tabell&4.4!Rötkamrarnas!och!byggnadens!maximalt!möjliga!transmissionsförluster!vid!termofila!förhållanden.&

! Termofil!

Modell!

Termofil!

Referens!

Värmetillskott!från!extern!värmekälla![kWh]! +!25!! +!25!

Uppvärmningsbehov!substrat,!efter!värmeväxling![kWh]! −!10! −!10!

Transmissionsförluster!genom!rötkamrarnas!botten![kWh]! −!4!! −!2!

Maximala&värmeförluster&genom&rötkamrarnas&väggar&och&tak&[kWh]& &&11&& &&13&

Maximala&värmeförluster&genom&byggnaden&[kWh]& &&11&& &&13&
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Genom att avläsa figur 4.1 och 4.2 vid värmeförlusten motsvarande 11 kWh erhölls de minsta 
möjliga isoleringstjocklekar som skulle krävas för extremtimmen givet en minsta tillåtna 
inomhustemperatur på 5 °C och 10 °C för mesofil processtemperatur. Motsvarande 
genomfördes för termofil processtemperatur genom att avläsa figur 4.3 och 4.4 vid 
värmeförlusten 11 kWh. De värden som erhölls presenteras i tabell 4.5 och 4.6. Vidare 
redovisas i tabellerna den minsta möjliga isoleringstjockleken för referensanläggningen samt de 
totala isoleringsvolymerna för varje fall. Som framgick i avsnitt 3.4 Dimensionering av 
biogasanläggningen, gjordes antagandet att isoleringstjockleken i rötkamrarnas botten samt i 
byggnadens golv var 50 mm i samtliga fall. 

Tabell&4.5!Rötkamrarnas!och!byggnadens!minsta!möjliga!isoleringstjocklekar!vid!mesofila!förhållanden,!samt!den!
totala!isoleringsvolymen.&

! Mesofil,!!

5!°C!!

Mesofil,!!

10!°C!!

Mesofil!

Referens!

Isoleringstjocklek!rötkamrarnas!väggar![mm]! 60!! 40! 90!

Isoleringstjocklek!rötkamrarnas!tak![mm]! 60!! 40! X!

Isoleringstjocklek!byggnadens!väggar![mm]! 80!! 130! X!

Isoleringstjocklek!byggnadens!tak![mm]! 160!! 260! X!

Total!isoleringsvolym![m3]! 206! 301! 38!

 
Tabell& 4.6! Rötkamrarnas! och! byggnadens!minsta!möjliga! isoleringstjocklekar! vid! termofila! förhållanden,! samt!
den!totala!isoleringsvolymen.!&

! Termofil,!!

5!°C!!

Termofil,!!

10!°C!!

Termofil!

Referens!

Isoleringstjocklek!rötkamrarnas!väggar![mm]! 100! 90! 110!

Isoleringstjocklek!rötkamrarnas!tak![mm]! 100! 90! X!

Isoleringstjocklek!byggnadens!väggar![mm]! 80! 130! X!

Isoleringstjocklek!byggnadens!tak![mm]! 160! 260! X!

Total!isoleringsvolym![m3]! 249! 348! 46!
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Tabell 4.5 och 4.6 visar att valet av minsta tillåtna inomhustemperatur hade betydelse för 
anläggningens isoleringstjocklekar och totala isoleringsvolym. En minsta inomhustemperatur 
på 10 °C fodrade en tjockare isolering på byggnaden och en tunnare isolering på rötkamrarna 
än när inomhustemperaturen var 5 °C. Vidare kunde observeras att den totala 
isoleringsvolymen var större vid 10 °C jämfört med 5 °C. Som framgår i tabellerna var den 
sammanlagda isoleringsvolymen för referensanläggningen mindre i samtliga fall. Detta berodde 
på att var referensanläggningens area var mindre i förhållande till modellanläggningens totala 
area.  

Tidigare studier pekar på att isoleringstjockleken bör vara omkring 20 cm för fristående 
mesofila rötkammare och 24 cm för termofila rötkammare (Svahn, 2006). Resultaten för 
referensanläggningen i denna studie uppfyllde inte dessa rekommendationer. Det berodde 
huvudsakligen på att en endimensionell analys genomfördes. Ett mer precist resultat skulle 
erfordra uträkningar i flera dimensioner som tog hänsyn till flera aspekter. Eftersom 
modellanläggningen och referensanläggningen baserades på samma antaganden är de dock 
jämförbara. De erhållna resultaten bedömdes därför vara tillräckliga för att få en överblick över 
modellanläggningens potential i förhållande till befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar. 

4.3 Solenergisystem 
Som tidigare nämnts utvärderades två tänkbara utformningar av solenergisystemet. Det ena 
utförandet innebar att solfångare placerades på hela takytan, motsvarande 545 m2. Den andra 
utformningen utgick från en kombination av solfångare och solceller. Denna utformning 
dimensionerades utifrån dagen då solfångarnas värmeutbyte var som störst. År 2013 ägde detta 
rum den 18 juni och solfångarna genererade då 3 kWh/m2. Det totala uppvärmningsbehovet för 
rötkamrarna under detta dygn redovisas i tabell 4.7.  

Tabell&4.7!Rötkamrarnas!uppvärmningsbehov!under!dygnet!då!solfångarnas!värmeutbyte!är!störst.!!&

! Mesofil,!

5!°C!

Mesofil,!

10!°C!

Termofil,!

5!°C!

Termofil,!

10!°C!

Transmissionsförluster!genom!rötkamrarnas!
väggar,!tak!och!golv![kWh]!

186! 193! 258! 264!

Uppvärmning!substrat![kWh]! 130!! 130!! 217! 217!

Totalt&uppvärmningsbehov&[kWh]& 316&& 323&& 475&& 480&&

Som framgår i tabellen berodde rötkamrarnas uppvärmningsbehov på de totala 
transmissionsförlusterna samt på substratets uppvärmningsbehov efter att det värmeväxlat med 
utgående rötrest. Vidare visar tabellen att en termofil process var i behov av mer värme än en 
motsvarande mesofil process. Däremot kan skillnaden i uppvärmningsbehov mellan de olika 
inomhustemperaturerna verka liten. Detta kan tyckas märkligt eftersom temperaturdifferensen 
är den drivande faktorn bakom transmissionsförluster. Anledningen resultatet var att 
isoleringstjocklekarna var olika, vilket framgick i tabell 4.5 och 4.6.  
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Den installerade arean med solfångare som fordrades för att täcka uppvärmningsbehovet under 
detta dygn presenteras i tabell 4.8. 

Tabell&4.8&Solfångararean!för!att!täcka!uppvärmningsbehovet!dygnet!då!värmeutbyte!var!störst.!&

! Mesofil!!

5!°C!!

Mesofil!!

10!°C!!

Termofil!

5!°C!

Termofil!!

10!°C!

Area!solfångare![m2]! 105!! 106!! 237!! 239!!

I tabellen framgår att byggnadens takyta var tillräckligt stor för att rymma dessa. För att 
bedöma det erhållna resultatets rimlighet gjordes en jämförelse med en liknande analys som 
genomförts av Svhan (2006). Svhan betraktade potentialen för soluppvärmda 
biogasanläggningar. I studien kom han fram till att en area motsvarande 429 m2 skulle räcka för 
att täcka uppvärmningsbehovet för en mesofil rötkammare med rötkammarvolymen 5000 m3. 
Detta motsvarar samma storleksordning som de erhållna resultaten, vilket indikerar att dessa är 
rimliga. 

I figur 4.5 visas grafer över hur ofta de två studerade utformningarna av solenergisystemet 
genererade överskottsvärme samt hur ofta pelletspannan behövde vara i drift vid mesofil 
processtemperatur. I figur 4.6 visas analoga resultat för termofil processtemperatur. I de båda 
figurerna beskriver y-axeln överskottet och underskottet från solfångarna. Nollnivån (0 kWh) 
innebär att solfångarna på egen hand precis täcker modellanläggningens totala 
uppvärmningsbehov. Positiva y-värden indikerar att solfångarna svarar för det totala 
uppvärmningsbehovet samtidigt som de ger upphov till överskottsvärme. Ju större värde, desto 
mer överskottsvärme alstras. Negativa y-värden innebär att solfångarna inte lyckas täcka 
anläggningens sammanlagda uppvärmningsbehov. Det resterande värmebehovet måste då 
täckas av pelletspannan. Tillskottet från pelletspannan motsvarar differensen mellan nollnivån 
och de negativa värdena. Ju mindre värde, desto större tillskott från pelletspannan.  

 
Figur&4.5.!Överskottet!och!underskottet!från!solfångarna!vid!mesofil!processtemperatur.!!!
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Figur&4.6&Överskottet!och!underskottet!från!solfångarna!vid!termofil!processtemperatur.&&

Utifrån figurerna kunde avläsas att ingen överskottsvärme genererades i det fall då 
solfångararean dimensionerades utifrån dygnet när deras värmeutbyte var som störst. När 
solfångarna täckte hela takytan kunde däremot avläsas att den genererande värmen överskred 
anläggningens uppvärmningsbehov under en stor del av året. För mesofil processtemperatur 
inträffade detta mellan mars och september och för termofil processtemperatur mellan april och 
september. Ett stort värmeöverskott kan vara problematiskt. För att det ska vara lönsamt att 
placera solfångare på hela taket behövs därför alternativa användningsområden för den 
genererade värmen. Det vore därför relevant att undersöka gårdarnas värmebehov utöver 
biogasanläggningens. Eventuellt skulle överskottsvärmen kunna utnyttjas för uppvärmning av 
gårdarnas tappvarmvatten.  

Vidare kunde avläsas i figurerna att pelletspannan behövde tillföra värme under hela året när 
endast en del av takytan bestods av solfångare. Tillskottet var dock litet under sommarhalvåret. 
När hela takytan användes för solfångare behövde däremot pelletspannan endast vara i drift 
mellan oktober och mars respektive mellan oktober och april beroende på processtemperatur. 
Resultatet visade således att en pelletspanna för spetsvärme var nödvändig även i det fall då 
solfångare installerades på hela taket.   

4.4 Årliga uppvärmningsbehovet  
I tabell 4.9 visas modellanläggningens sammanlagda årliga uppvärmningsbehov samt det årliga 
tillskottet från den externa värmekällan. För modellanläggningen motsvarade den externa 
värmekällan pelletspannan och för referensanläggningen el från elnätet. I tabell 4.10 visas 
analoga siffror för termofil processtemperatur. I respektive tabell presenteras resultaten för de 
olika inomhustemperaturerna samt för referensanläggningen. Som framgår av resultaten var 
tillskottet från solfångarna uppdelade i de två olika utformningarna. Detta medförde att 
tillskottet från pelletspannan i modellanläggningen också var angivet med två värden.  
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Tabell&4.9&Årligt!uppvärmningsbehov!och!tillskott!från!den!externa!värmekällan!för!mesofil!processtemperatur.&

! Mesofil,!
5!°C!

Mesofil,!
10!°C!

Mesofil,!
referens!

Transmissionsförluster![MWh]! +!81! +!83! +!77!

Uppvärmning!av!substrat!efter!värmeväxling![MWh]! +!53! +!53! +!53!

Årligt&uppvärmningsbehov&[MWh]& 134& 136& 130&&

Tillskott!från!solfångare!(del!av!takytan/hela!takytan)![MWh]!! −!55/89! −!55/90! X!

Tillskott&från&extern&värmekälla&[MWh]& 79/45& 81/46& 130&

 
Tabell&4.10&Årligt!uppvärmningsbehov!och!tillskott!från!den!externa!värmekällan!för!termofil!processtemperatur.&

! Termofil,!
5!°C!

Termofil,!
10!°C!

Termofil,!
referens!

Transmissionsförluster![MWh]! +!105! +!107! +!103!

Uppvärmning!av!substrat!efter!värmeväxling![MWh]! +!84! !+!84! +!84!

Årligt&uppvärmningsbehov&[MWh]& 189& 191& 187&

Tillskott!från!solfångare!(del!av!takytan/hela!takytan)![MWh]!! −!70/104! −!70/106! X!

Tillskott&från&extern&värmekälla&[MWh]& 119/85& 121/85& 187&

Som framgår i tabellerna överensstämde nästan det årliga uppvärmningsbehovet för 
referensanläggningen och modellanläggningen i de olika fallen. Det bör däremot understrykas 
att flera aspekter som skulle kunna ha en gynnsam effekt på modellanläggningen försummades. 
Bland annat spillvärme från de processer och den utrustning som förväntas placeras i 
extrautrymmet. Även spillvärme från omrörare och pumpar försummades samt dess elbehov. 
Om dessa aspekter hade beaktats skulle sannolikt modellens årliga tillskott från pelletspannan 
varit lägre än vad de erhållna resultaten visade. Det beror på att spillvärmen har en positiv 
inverkan på modellens värmebalans eftersom den bidrar till byggnadens uppvärmning. Detta 
minskar i sin tur rötkamrarnas och substratets beroende av externt värmetillskott från 
pelletspannan. Eftersom den studerade modellen ännu befinner sig i idéfasen är det svårt att 
bedöma vilka komponenter och processer som skulle kunna placeras i byggnaden och i 
rötkamrarna. Av den anledningen är det i dagsläget mycket svårt att uppskatta mängden 
spillvärme som förväntas utvecklas.   

I tabell 4.9 och 4.10 syns även att värmetillskottet från den externa värmekällan var större i 
referensanläggningen jämfört med modellanläggningen i samtliga fall. Detta berodde på att 
beräkningarna för referensanläggningen inte innefattade solfångare. Till skillnad från 
solfångare är kostnaden för pellets och el beroende av hur ofta den externa värmekällan måste 
bidra till anläggningens uppvärmning. Detta innebär att modellanläggningens driftkostnad 
stiger med ökat tillskott från pelletspannan. Utifrån detta resonemang kan solfångare på hela 
takytan i modellanläggningen anses vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Däremot är det 
viktigt att ha i åtanke att solfångare medför en investeringskostnad som ökar med arean. Som 
tidigare framförts resulterade solfångare på hela takytan även i ett värmeöverskott som måste 
beaktas. I annat fall finns risk för att solfångarna utgör en högre kostnad än nytta.  
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4.5 Hållbarhetsanalys  
Figur 4.7 och 4.8 visar grafer över de totala växtgasutsläppen som modellanläggningen 
respektive referensanläggningen bedömdes generera från och med att de sattes i drift och under 
25 år framöver. Utsläppen är angivna som koldioxidekvivalenter, CO2e.  
 

 
Figur&4.7&Totala!växthusgasutsläpp!under!en!25!års!period!för!mesofil!processtemperatur.&&

 
Figur&4.8&Totala!växthusgasutsläpp!under!en!25!års!period!för!termofil!processtemperatur.!

I figurerna syns att modellanläggningen gav upphov till stora utsläpp av växthusgaser i 
samband med byggnationen jämfört med referensanläggningen. Detta berodde framförallt på 
att mer material erfordrades för att konstruera en byggnad med flera mindre rötkammare 
jämfört med en stor enskild rötkammare. Eftersom tillverkning av material vanligtvis medför 
utsläpp avspeglades detta i modellanläggningens utsläppskurvor. Vidare framgick av de 
horisontella linjerna i graferna att inga ytterligare utsläpp genererades då modellanläggningen 
var i drift. Däremot syns att de sammanlagda växthusgasutsläppen ökade kontinuerligt för 
referensanläggningen till följd av att denna anläggning utnyttjade direktverkande el från elnätet 
till uppvärmning.  
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Figur 4.7 och 4.8 visar att modellanläggningens bidrag till en ökad växthuseffekt var större 
jämfört med referensanläggningens ur ett kortsiktigt perspektiv. Efter omkring 8 respektive 6 år 
visar däremot resultaten att referensanläggningen hade genererat lika stora utsläpp som 
modellanläggningen. Detta innebar att de sammanlagda utsläppen var lägre ur ett långsiktigt 
perspektiv då anläggningen konstruerades i enlighet med den nya utformningen. Utifrån en 
ekologisk hållbar synvinkel indikerar därför resultaten att det är fördelaktigt att placera flera 
mindre rötkammare i en byggnad. Det bör påpekas att dessa resultat baserades på att 
referensanläggningens uppvärmningsbehov helt täcktes av direktverkande el från elnätet. Som 
framgick i avsnitt 2.5 Solen som energikälla är det vanligt att olja eller den producerade 
biogasen också bidrar till uppvärmningen. Om biogas hade beaktats skulle troligtvis utsläppen 
av växthusgaser för referensanläggningen varit lägre samtidigt som mindre biogas skulle kunna 
utnyttjas till annat och generera en inkomst. Om hänsyn hade tagits till olja skulle 
referensanläggningen gett upphov till större utsläpp än vad som framgår i figur 4.7 och 4.8.   
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5 Känslighetsanalys 
I följande avsnitt presenteras en känslighetsanalys om huruvida de antaganden som gjorts 
påverkat resultaten. En känslighetsanalys är viktig för att bedöma resultatets känslighet för 
variationer av olika indata. Enbart de parametrar som bedömdes ha störst inverkan belyses.  

5.1 Substratets uppvärmning  
Substratets uppvärmningsbehov är beroende av flera olika parametrar. Bland annat har 
substratets sammansättning och TS-halt inverkan på dess specifika värmekapacitet vilket i sin 
tur påverkar uppvärmningsbehovet. En annan parameter av betydelse är värmeväxlarens 
verkningsgrad. Även temperaturen på substratet som matas in i värmeväxlaren påverkar dess 
behov av uppvärmning. I arbetet har dessa parametrar baserats på åtskilliga antaganden. Detta 
medför att uppvärmningsbehovet som substratet skulle kräva i verkligheten sannolikt avviker 
från de siffror som presenterats i rapporten. För att få en uppfattning om i vilken 
storleksordning som ovanstående parametrar påverkade resultatet valdes två ut för vidare 
analys; TS-halten och värmeväxlarens verkningsgrad. Angående TS-halten genomfördes 
beräkningar för olika halter och resultatet visade att valet av TS-halt hade relativt stor 
påverkan. Ju högre TS-halt, desto lägre uppvärmningsbehov erfordrades. För en mesofil 
process minskade det årliga uppvärmningsbehovet med 10 MWh då TS-halten ökade från 5 till 
25 procent. På motsvarande sätt minskade det årliga uppvärmningsbehovet med 15 MWh vid 
termofil processtemperatur.  

Figur 5.1 visar hur substratets årliga uppvärmningsbehov varierade när värmeväxlarens 
verkningsgrad förändrades. Känslighetsanalysen visar att värmeväxlarens verkningsgrad hade 
stor inverkan på uppvärmningsbehovet. En biogasanläggning utan värmeväxlare skulle 
resultera i ett årligt uppvärmningsbehov motsvarande 350 MWh och 550 MWh för mesofil 
respektive termofil processtemperatur. I jämförelse med den valda värmeväxlaren vars 
verkningsgrad var 85 procent, är detta ett betydligt större uppvärmningsbehov. En modell utan 
värmeväxlare skulle således resultera i tjockare isolering och en pelletspanna med större effekt. 
Detta skulle i sin tur leda till i högre kostnader.  

 

Figur&5.1&Substratets!uppvärmningsbehov!efter!värmeväxling!för!olika!verkningsgrad!på!värmeväxlaren.!!!

0!

100!

200!

300!

400!

500!

600!

0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100!U
pp

vä
rm

ni
ng
sb
eh

ov
!su

bs
tr
at
!

[M
W
h]
!

Verkningsgrad!värmeväxlare![%]!

Årligt!uppvärmningsbehov!för!substrat!eser!värmeväxling!

Mesofil!
Termofil!



S. Jarmander 
I. Sjöberg  

~!47!~!
 

5.2 Klimatdata 
Klimatuppgifter från Gladhammars mätstation beträffande lufttemperatur, solinstrålning, 
vindriktning och vindhastighet utgjorde central indata till modellen. Eftersom det förekommer 
naturliga variationer av klimatdata från år till år kan beräkningarnas utfall skilja sig åt mellan 
olika år. För att få en uppfattning om i vilken utsträckning dessa variationer påverkar resultaten 
genomfördes beräkningar för år 2009, 2011 och 2013. Skillnaden mellan de studerade åren 
visade sig vara liten. Utifrån genomförd känslighetsanalys bedömdes därmed den årliga 
variationen i klimatdata vara försumbar. I Sverige förekommer även regionala 
klimatvariationer. Att enbart dimensionera modellanläggningen utifrån ett geografiskt område, 
Gladhammar, kan således anses missvisande. För att förstå klimatets påverkan på modellens 
konstruktion beräknades därmed det årliga uppvärmningsbehovet som skulle erfordras om 
modellanläggningen var belägen i Malmö eller Kiruna. I tabell 5.1 visas uppvärmningsbehoven 
för de olika städerna för mesofil processtemperatur samt minsta tillåtna inomhustemperatur på 
5 °C.!!

Tabell& 5.1& Anläggningens! årliga! uppvärmningsbehov! i! Malmö,! Gladhammar! och! Kiruna! för! mesofil!
processtemperatur!och!minsta!tillåtna!inomhustemperatur!på!5!°C&

! Malmö! Gladhammar! Kiruna!

Totalt!uppvärmningsbehov![MWh]! 132! 134! 144!

Som framgår i tabellen hade den geografiska lokaliseringen betydelse för anläggningens totala 
uppvärmningsbehov. Däremot var skillnaden så liten att resultaten för Gladhammar bedömdes 
ge en godtagbar uppskattning av modellanläggningens dimensioner i svenskt klimat.  

5.3 Endimensionell analys  
Det faktum att en endimensionell analys genomfördes istället för att studera problemet utifrån 
flera dimensioner är en grov förenkling som har inverkan på resultaten. Troligtvis är 
värmeförlusterna i verkligheten större än vad de erhållna resultaten visade. Det berodde på att 
värmeförluster i olika riktningar försummades då värmeöverföringsproblemet angreps utifrån 
en endimensionell modell. I beräkningarna gjordes exempelvis antagandet att förlusterna 
genom rötkamrarnas botten och byggnadens golv enbart gick rakt ner i marken. Detta är ett 
förenklat antagande eftersom värmeförlusterna i själva verket sprids genom marken samtidigt 
som de sprids till den omgivande luften. Eftersom en endimensionell analys genomfördes för 
både modellanläggningen och referensanläggningen är de dock jämförbara. De erhållna 
resultaten uppskattades därför vara tillräckliga för att få en förståelse för modellanläggningens 
potential gentemot befintliga småskaliga biogasanläggningar. 
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6 Slutsats 
I nedanstående kapitel redogörs för slutsatser om huruvida den uppställda modellen för 
småskalig biogasproduktion förhåller sig till befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar.   
Slutsatserna baseras på de erhållna resultaten och känslighetsanalysen. Samtliga slutsatser 
har en direkt koppling till det syfte och de mål som presenterades i inledningen.  

• Materialåtgången ökar. Att fördela rötkammarvolymen på fler mindre rötkammare och 
sedan placera dessa i en byggnad erfordrade mer material jämfört med vad som krävdes för 
en enskild rötkammare. Beroende på byggnadens inomhustemperatur visade resultaten att 
den totala isoleringsvolymen för mesofil processtemperatur var mellan 170-260 m3 större 
för den nya utformningen jämfört med referensanläggningen. På motsvarande sätt var den 
sammanlagda isoleringsvolymen cirka 200-300 m3 större för modellanläggningen då 
processen genomfördes vid termofil processtemperatur. Med utgångspunkt från resultaten 
kunde konstateras att det fanns ett samband mellan den totala materialåtgången och den 
minsta tillåtna inomhustemperaturen i byggnaden. Ju högre temperatur, desto mer material 
krävdes. För att minimera materialåtgången var det därmed lämpligast att dimensionera 
biogasanläggningen vid lägsta möjliga inomhustemperatur.  

 
• Det är fördelaktigt ur energisynpunkt att placera flera mindre rötkammare i en isolerad 

byggnad. Resultaten indikerade att uppvärmningsbehovet knappt skiljde sig åt mellan den 
nya utformningen och motsvarande referensanläggning. Detta berodde på att olika 
isoleringstjocklekar antogs för de olika fallen. Om utformningen betraktades utifrån ett 
helhetsperspektiv där solenergisystemetet inkluderades kunde det däremot anses 
fördelaktigt ur energisynpunkt att placera flera mindre rötkammare i en och samma 
byggnad. Detta berodde på att solenergisystemet bidrog till att det årliga värmetillskottet 
från den externa värmekällan blev lägre för den nya utformningen jämfört med 
referensanläggningen. De erhållna resultaten visade att det årliga värmetillskottet var cirka 
50 MWh lägre för mesofil rötning och 70 MWh lägre för termofil rötning.  

 
• Solenergisystemet bidrar till att lösningen bli mer energieffektiv. Resultaten pekade på att 

solfångarna var den enskilt största bidragande faktorn till att flera mindre rötkammare i en 
byggnad är en fördelaktig lösning ur energisynpunkt jämfört med befintliga gårdsbaserade 
anläggningar. Att placera solfångare på anläggningens tak visade sig även ha en positiv 
effekt på utformningen ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv eftersom solen är en 
förnybar energikälla. Givet de antaganden som gjorts indikerade resultaten att spetsvärme 
från pelletspannan var nödvändig oavsett om solfångare täckte hela taket eller delar av 
taket. Utifrån detta kunde konstateras att det inte var energimässigt optimalt att installera 
solfångare på hela taket om överskottsvärmen inte kunde tas om hand. Om processen sker 
under mesofila förhållanden visade resultaten att ingen överskottsvärme genererades då 
cirka 100 m2 solfångare installerades, vilket motsvarade 20 procent av takytan. På 
motsvarande sett genererades ingen överskottsvärme för termofil processtemperatur då 
solfångarna täckte cirka 45 procent av taket, 240 m2.  
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Sammantaget dras slutsatsen att utformningen bestående av flera mindre rötkammare i en 
byggnad har potential att bli en hållbar lösning för biogasproduktion på gårdsnivå. Som de 
erhållna resultaten indikerade var de totala utsläppen av växthusgaser under de första åren 
större för den nya utformningen jämfört med referensanläggningen. De sammanlagda utsläppen 
var däremot lägre ur ett långsiktigt perspektiv då biogasanläggningen konstruerades i enighet 
med den nya utformningen. Efter cirka 7 år bedömdes den nya utformningen vara bättre än 
referensanläggningen ur utsläppssynpunkt. Eftersom hållbarhetsanalysen var översiktlig är det 
dock för tidigt att fastslå om konstruktionen är optimalare ur ett hållbarhetsperspektiv jämfört 
med befintliga gårdsbaserade biogasanläggningar. För att dra en sådan slutsats krävs ytterligare 
studier. I nästkommande kapitel presenteras ett antal förslag på framtida arbete.  
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7 Framtida arbete 
I detta kapitel redovisas förslag på framtida studier och forskning som berör den studerade 
modellen av en gårdsbaserad biogasanläggning. Enbart ett urval av framtida arbetsområden 
presenteras.  

Till följd av att detta projekt haft begränsade resurser och avgränsad tidsåtgång har det inte 
varit möjligt att inkludera alla aspekter av den studerade utformningen. För vidare studier 
skulle konstruktionen behöva analyseras ur hållfasthetssynpunkt. Dessutom är en utförlig 
riskanalys nödvändig, speciellt med tanke på brand- och explosionsrisken i byggnaden. 
Riskanalysen bör bland annat ta hänsyn till befintliga rekommendationer och lagar som 
behandlar explosion- och brandrisk i samband med lätt antändbara ämnen. Även lagar 
beträffande minsta tillåtna skyddsavstånd mellan olika anläggningsdelar måste beaktas. 
Dessutom bör ytterligare studier angående utformningens ekologiska, sociala och ekonomiska 
hållbarhet genomföras. För att utformningen ska vara hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv är 
det exempelvis viktigt att de gårdar som väljer att investera får en rimlig avkastning.  

Utöver de idéer som presenterats i rapporten finns det flera utvecklingsområden som bör 
utredas för att förbättra modellen. En tänkbar lösning är att koppla samman 
uppgraderingsanordningen med rötningsprocessen inne i byggnaden. Som framgick i avsnitt 
2.1.2 Biogasens användning, komprimeras biogasen i samband med uppgradering varvid värme 
utvecklas. Om kompressionen skulle äga rum inne i byggnaden, skulle spillvärmen kunna bidra 
till byggnadens uppvärmning och därmed ha en gynnsam effekt på den studerade modellens 
energibalans. En grov uppskattning visade att spillvärmen från en eventuellt integrerande 
uppgraderingsprocess har betydande inverkan och bör inte försummas. Vidare studier inom 
detta område bör därför utföras. På liknande sätt skulle en framtida studie med fördel inkludera 
spillvärmen från övriga komponenter i anläggningen. Även möjligheten att sammankoppla 
rötkamrarna på ett effektivare sätt för att optimera processen bör undersökas.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Ämneskonstanter 
I tabell 9.1 presenteras ämneskonstanter för de byggmaterial som användes i beräkningarna. 
Ämneskonstanterna för luft varierade till följd av temperatur. Från Cengel & Ghajar (2011) 
erhölls ämneskonstanter för ett antal temperaturer mellan -30 °C och 60 °C. För att få fram 
värden för specifika temperaturer användes interpolation. I tabell 9.2 visas ämnesdata för       
-30 °C respektive 60 °C, det vill säga inom det intervall som interpolationen genomfördes.  

Tabell&9.1&Ämneskonstanter!för!anläggningens!byggmaterial.!Data!hämtad!från!Cengel!&!Ghajar!(2011)!

!

Material!

!

Värmekonduktivitet,!
k![W/m∙K]!

!

Emissionstal,!!!
Specifik!

värmekapacitet,!!!!
[J/kg∙K]!

!

Densitet,!!!
[kg/m3]!

Betong! 1,68! X! 840! 1!900! !

Expanderad!Polystyren! 0,04! X! X! 16! !

Gummi! 0,13! 0,6! X! 1!100! !

Jord! 2,0! X! X! 1!600! !

Minerit!! 0,25! X! 900! 1!600! !

Polyuretanskum!! 0,024! X! 1!500! 24! !

Rostfritt!stål!! 15,6! 0,86! X! 7!900! !

 

Tabell&9.2!Ämneskonstanter!för!luft.!Data!hämtad!från!Cengel!&!Ghajar!(2011).!

! !

Värmekonduktivitet,!
k![W/m∙K]!

Specifik!
värmekapacitet,!!!!

[J/kg∙K]!

Kinematisk!
viskositet,!!!

[m2/s]!

!

Densitet,!
!![kg/m3]!

!

Prantl,!Pr!

Luft! 0,021X0,028! 1007! 1,08∙10X5X1,90∙10X5! 1,45X1,06! 0,74X0,72!
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Bilaga 2: Rötkamrarnas transmissionsförluster  
Nedanstående beskrivning syftar på en rötkammare. För att erhålla transmissionsförlusterna 
genom samtliga rötkammare multiplicerades med faktorn 6. Transmissionsförlusterna genom 
rötkammarens väggar och tak beräknades enligt ekvation 9.1 (Cengel & Ghajar, 2011). 
Transmissionsförlusterna genom rötkammarens golv beräknades med ekvation 9.2 (Cengel & 
Ghajar, 2011). 

 !! =
!!−!!,!
!!,!"!  (9.1) 

  !! = !!−!!
!!,!"!  (9.2) 

!!:!Rötkammarens värmeförlust [W] 

!!: Rötkammarens processtemperatur [K] 

!!,!: Byggnadens inomhustemperatur [K] 

!!: Marktemperatur [K] 

!!,!"!:!Total termisk resistans  [K/W] 

För väggarna beräknades den totala termiska resistansen enligt ekvation 9.3 (Cengel & 
Ghajar, 2011).  

  !!,!"! = ln!(!2 !1)
2!"!! + ln!(!3 !2)

2!"!!"
+ ln!(!4 !3)

2!"!!" + ln!(!5 !4)
2!"!!"

+ 1
ℎ!,!!!,!  (9.3) 

!!: Rötkammarens inre radie  [m] 

!!: Radien till och med gummimattan  [m] 

!!: Radien till och med innersta plåten  [m] 

!!: Radien till och med isoleringen (polyuretanskum) [m] 

!!: Radien till och med yttersta plåten  [m]  

!!: Värmekonduktivitet för gummimattan  [W/m·K] 

!!": Värmekonduktivitet för plåten  [W/m·K] 

!!": Värmekonduktivitet för isoleringen (polyuretanskum) [W/m·K] 

!: Rötkammarens höjd  [m] 

!!,!: Rötkammarens mantelarea   [m2] 

ℎ!,!: Konvektionskoefficient på rötkammarens mantelarea [W/ m2·K] 
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För taket beräknades den totala termiska resistansen enlig ekvation 9.4 (Cengel & Ghajar, 
2011). 

  !!,!"! =
L!

!22!!!
+ L!"
!32!!!"

+ L!"
!42!!!"

+ L!"
!52!!!"

+ 1
ℎ!,!!!,!  (9.4) 

L!: Gummimattans tjocklek  [m] 

L!": Plåtens tjocklek  [m] 

L!": Isoleringstjockleken (polyuretanskum)  [m] 

!!,!: Rötkammarens takarea  [m2] 

ℎ!,!: Konvektionskoefficient på utsidan av rötkammarens tak [W/ m2·K] 

För botten beräknades den totala termiska resistansen enligt ekvation 9.5 (Cengel & Ghajar, 
2011).  

  !!,!"! =
L!

!!,!∙!!
+ L!"
!!,!∙!!"

+ L!"
!!,!∙!!"

+ L!
!!,!∙!!

 (9.5) 

!!": Värmekonduktivitet för isoleringen (expanderad polystyren) [W/m·K] 

!!": Värmekonduktivitet för betong  [W/m·K] 

!!: Värmekonduktivitet för mark   [W/m·K] 

L!": Isoleringstjockleken (expanderad polystyren)  [m] 

L!": Betongens tjocklek   [m] 

L!: Markens tjocklek   [m] 

!!,!: Rötkammarens bottenarea   [m2] 

Egenkonvektion 
Egenkonvektion förekom på utsidan av rötkamrarna. Konvektionskoefficienten för 
egenkonvektion beräknades med ekvation 9.6 (Cengel & Ghajar, 2011). 
Konvektionskoefficienten var olika för rötkamrarnas mantelyta och tak, vid beräkning av 
dessa användes olika karakteristiska längder. För mantelarean var denna längd rötkamrarnas 
höjd. För taket var den karakteristiska längden takarean dividerat på dess omkrets.  

  ℎ! =
!!∙Nu
!  (9.6)  

!!: Värmekonduktivitet för luft  [W/m·K] 

L: Karakteristisk längd  [m] 

Nu: Nusselts tal  [-] 
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Nusselts tal är olika beroende på geometri. En vertikal cylinder brukar betraktas som en plan 
vertikal platta vilket var fallet för rötkamrarnas mantelarea. Nusselts tal för mantelarean 
beräknades med hjälp av ekvation 9.7 (Cengel & Ghajar, 2011). 

  Nu = ! 0,825+ ! 0,387Ra1/6

1+(0,492/Pr!)
9/16 8/27

!

!!!!!!!!!!! (9.7) 

Ra: Rayleighs tal  [-] 

Pr!: Prandtls tal för luft  [-] 

För en horisontell platta brukar Nusselts tal beräknas enligt ekvation 9.8 (Cengel & Ghajar, 
2011). Denna användes för att ta fram Nusselts tal för taket.   

  Nu = 0,27 ∙ Ra!/! (9.8) 

Rayleighs tal beräknades enligt ekvation 9.9 (Cengel & Ghajar, 2011). 

  Ra = Gr ∙ Pr! (9.9) 

Gr: Grashofs tal  [-] 

Grashofs tal beräknades enligt ekvation 9.10 (Cengel & Ghajar, 2011). 

  Gr = !∙!!∙(!!,!−!!)!3
!!2

 (9.10) 

!: Tyngdacceleration  [m/s2]  

!!: Volymexpansionskoefficient för rötkammaren  [1/K] 

!!,!: Temperaturen på utsidan av rötkammaren  [K] 

!!: Kinematiks viskositet för luft  [m2/s] 

Volymexpansionskoefficienten beräknades genom ekvation 9.11 (Cengel & Ghajar, 2011). 

 !! = 2
!!,!+!! (9.11) 
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Bilaga 3: Byggnadens transmissionsförluster  
Eftersom geometrin på byggnadens väggar skiljde sig åt beräknades transmissionsförlusterna 
genom respektive vägg ut separat, för att sedan summeras. De sammanlagda förlusterna 
genom varje vägg respektive taket beräknades med hjälp av ekvation 9.12 (Cengel & Ghajar, 
2011). För att beräkna transmissionsförlusterna genom byggnadens golv användes ekvation 
9.13 (Cengel & Ghajar, 2011). 

 !! =
!!,!−!!"#
!!,!"!

 (9.12) 

 !! =
!!,!−!!
!!,!"!

 (9.13) 

!!:!Byggnadens värmeförlust [K] 

!!"#: Omgivningstemperatur  [K] 

!!,!"!:! Byggnadens totala termisk resistans 

För varje vägg samt taket beräknades den totala termiska resistansen enligt ekvation 9.14 
(Cengel & Ghajar, 2011). 

  !!,!"! = !!"
!!∙!!"

+ !!"
!!∙!!"

+ !!
!!∙!!

+ !!"
!!∙!!"

+ 1
ℎ!∙!!

 (9.14)  

!!": Värmekonduktivitet för minerit  [W/m·K]  

!!": Mineritens tjocklek   [m] 

!!: Luftspaltens tjocklek   [m] 

!!: Area på aktuell vägg eller tak  [m2] 

ℎ!: Kombinerad värmekoefficient på utsidan av aktuell vägg eller tak  [W/ m2·K] 

Den kombinerade värmekoefficienten inkluderar effekter från både konvektion och strålning. 
Denna beräknades enligt ekvation 9.15.  

  ℎ! = !ℎ!,! + !ℎ!,! (9.15) 

ℎ!,!: Konvektionskoefficient för byggnadens utsida   [W/ m2·K] 

ℎ!,!: Strålningskoefficienten för byggnadens utsida   [W/ m2·K] 

För golvet beräknades den totala termiska resistansen enligt ekvation 9.16 (Cengel & Ghajar, 
2011).  

  !!,!"! =
L!

!!,!∙!!
+ L!"
!!,!∙!!"

+ L!"
!!,!∙!!"

+ L!
!!,!∙!!

+ 1
ℎ!∙!!,!

 (9.16) 

!!,!: Byggnadens golvarea   [m2] 

ℎ!: Konvektionskoefficient för byggnadens golv   [W/ m2·K] 
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Strålning 
Strålning förekom på utsidan av byggnaden och strålningskoefficienten beräknades med 
ekvation 9.17 (Cengel & Ghajar, 2011).  

  ℎ!,! = !! ∙ ! ∙ !!,!! + !!"#! ∙ !!,! + !!"#   (9.17) 

!: Emissonstalet för plåt  [-] 

!: Stefan-Boltzmanns konstant   [W/m·K]  

!!,!: Temperaturen på utsidan av aktuell vägg eller tak [K] 

Konvektion  
Beroende på vindhastigheten kunde egenkonvektion, påtvingad konvektion eller en 
kombination av dessa förekomma på utsidan av byggnaden. Konvektionskoefficienten 
beräknades med hjälp av ekvation 9.18 (Cengel & Ghajar, 2011). På golvet antogs 
egenkonvektion. Denna Konvektionskoefficient beräknades med ekvation 9.19.  

  ℎ!,! =
!!∙Nu!,!

!  (9.18)  

  ℎ! =
!!∙Nu!,!

!  (9.19)  

Nu!,!: Nusselts tal för egenkonvektion, påtvingad konvektion eller en kombination [-] 

Nu!,!: Nusselt tal för egenkonvektion   [-] 

Enbart egenkonvektion förekom då Gr/Re2 >10 och enbart påtvingad konvektion uppträdde 
då Gr/Re2 < 0.1. I annat fall förekom en kombination av egenkonvektion och påtvingad 
konvektion. Nusselts tal för kombinerad konvektion beräknades enligt 9.20 (Cengel & 
Ghajar, 2011). 

  Nu!,! = ! Nu!,!! + !Nu!,!!!
! !

 (9.20)  

Nu!,!: Nusselt tal för påtvingad konvektion  [-] 

Påtvingad konvektion  
Den påtvingade konvektionen bestämdes genom att först beräkna Reynolds tal, enligt 
ekvation 9.21 (Cengel & Ghajar, 2011).  

  Re = !∙!
!!

  (9.21) 

Re: Reynolds tal   [-] 

V: Vindhastighet längs aktuell vägg eller tak   [m/s] 

Olika korrelationer för Nusselts tal användes beroende på Reynolds tal. Dessa visas i ekvation 
9.22 och 9.23 (Cengel & Ghajar, 2011).   

  Nu!,! = 0,664 ∙ Re!,! ∙ Pr!! !!!! Pr! !> 0,6 (9.22) 
  Re < 5 ∙ 10! 

  Nu!,! = 0,037 ∙ Re!,! − 871 ∙ Pr!!/! 0,6 ≤ Pr! ≤ 60 (9.23) 
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  5 ∙ 10!!≤ Re ≤ 10! 

Egenkonvektion  
Ekvation 9.7 som presenterades i Bilaga 2: Rötkamrarnas transmissionsförluster användes 
för att beräkna Nusselts tal, Nu!,! , för byggnadens väggar och tak. Vidare beräknades 
Nusselts tal för golvet med hjälp av ekvation 9.24 eller 9.25, beroende på Rayleighs tal 
(Cengel & Ghajar, 2011).  

  Nu!,! = 0,54 ∙ Ra! ! 10! ≤ Ra ≤ 10! (9.24) 

 Nu!,! = 0,15 ∙ Ra! ! 10!≤ Ra ≤ 10!! (9.25) 

Rayleighs tal beräknades enligt ekvation 9.9 som presenterades i Bilaga 2: Rötkamrarnas 
transmissionsförluster.  

För byggnadens väggar beräknades Grashofs tal med hjälp av ekvation 9.26 (Cengel & 
Ghajar, 2011).  

  Gr = !∙!!∙(!!,!−!!"#)∙!3
!!2

  (9.26) 

För byggandens tak beräknades Grashofs tal med hjälp av ekvation 9.27 (Cengel & Ghajar, 
2011). 

 Gr = cos!(!2−θ)∙!∙!!∙(!!,!−!!"#)∙!
3

!!2
 (9.27) 

!!: Volymexpansionskoefficient för byggnadens väggar och tak     [1/K] 

θ:!Takvinkel   [Radianer] 

För byggnadens golv beräknades Grashofs med hjälp av ekvation 9.28 (Cengel & Ghajar, 
2011).   

  Gr = !∙!!,!∙(!!,!−!!,!)∙!
3

!!2
 (9.28) 

!!,!: Temperaturen på byggnadens golv   [K] 

!!,!: Volymexpansionskoefficient för byggnadens golv  [1/K] 

Volymexpansionskoefficienterna för byggnaden beräknades enligt ekvation 9.29 och 9.30.  

  !! = 2
!!,!+!!"#

 (9.29) 

 !! = 2
!!,!+!!"#

 (9.30) 
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Bilaga 4: Matlabprogram 
Nedan presenteras de matlabprogram som använts för att beräkna resultaten. Flera olika fall 
simulerades. Koderna nedan syftar endast på fallet; år 2013, mesofil processtemperatur och 
minsta tillåtna inomhustemperaturen 5 °C.   

Beräkning av vindhastighet 
close all, clear all, clc 
%Beräknade vindhastigheten längs byggnadens väggar 
Vhastighet=xlsread('klimatdatagladhammar','2013V', 
'E12:E8769'); %Vinddata för aktuellt fall 
Vriktningfil=xlsread('klimatdatagladhammar','2013V', 
'C12:C8769'); %Vinddata för aktuellt fall 
%Vindhastighet i riktning Norr(N) öster(E) söder(S) väster(V) 
%Det vill säga längst med byggnadens väggar 
Ntabell=[]; 
Etabell=[]; 
Stabell=[]; 
Vtabell=[]; 
for i=1:length(Vriktningfil) 
 Vriktning=Vriktningfil(i);    
if Vriktning==0 
    N=Vhastighet(i); 
    E=Vhastighet(i); 
    S=Vhastighet(i); 
    V=Vhastighet(i); 
elseif (0<Vriktning) && (Vriktning<=90) 
    N=Vhastighet(i).*cos(Vriktning.*pi/180); 
    E=Vhastighet(i).*sin(Vriktning.*pi/180); 
    S=0; 
    V=0; 
elseif (90<Vriktning) && (Vriktning<=180) 
    N=0; 
    E=Vhastighet(i).*sin((180-Vriktning).*pi/180); 
    S=Vhastighet(i).*cos((180-Vriktning).*pi/180); 
    V=0; 
elseif (180<Vriktning) && (Vriktning<=270) 
    N=0; 
    E=0; 
    S=Vhastighet(i).*sin((270-Vriktning).*pi/180); 
    V=Vhastighet(i).*cos((270-Vriktning).*pi/180); 
elseif (270<Vriktning) && (Vriktning<=360) 
    N=Vhastighet(i).*cos((360-Vriktning).*pi/180); 
    E=0; 
    S=0; 
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    V=Vhastighet(i).*sin((360-Vriktning).*pi/180); 
end 
Ntabell=[Ntabell;N]; 
Etabell=[Etabell;E]; 
Stabell=[Stabell;S]; 
Vtabell=[Vtabell;V]; 
end   
VE=Etabell+Vtabell; 
NS=Ntabell+Stabell; 
vind=[VE NS]; 
 

Beräkning av utformningens dimensioner  
close all, clear all, clc 
%Beräknar rötkamrarnas och byggnadens dimensioner för 3 olika 
utformningar 
takvinkel=10*pi/180; %Takvinkel 10 grader 
x=1.5; %Säkerhetsmarginal 1.5 meter 
  
V=1000/5; %Volym en rötkammare m^3 
Dr=(V*4/pi)^(1/3); %Rötkamrarnas diameter 
H=Dr; %Rötkamrarnas höjd 
  
%Beräkning fall 1 rektangulär byggnad med parallellt placerade 
rötkammare 
Lbl1=(3*Dr+4.*x); %Byggnadens längd 
Lbb1=(2*Dr+3.*x); %Byggnadens bredd 
Hbk1=H+x; %Byggnaden lägsta tillåtna höjd 
Hbh1=tan(takvinkel).*Lbb1; 
Vb1=(Lbl1.*Lbb1.*Hbk1)+((Lbb1.*Hbh1)./2.*Lbl1);%Byggnadens 
volym 
  
%20 av totalvolym utgörs av utrymme till styrutrustning och 
pumpar. Lägger till denna volym 
Vbtot1=Vb1./0.8;  
Vbtill1=Vbtot1.*0.2;  
Lbltil1=Vbtill1./(Lbb1.*(Hbk1+(Hbh1./2))); 
Lbl1=Lbl1+Lbltil1; 
  
%Byggnadens area 
Alh=Lbl1*(Hbk1+Hbh1); 
Alk=Lbl1*Hbk1; 
Ak=Lbb1*(Hbk1+Hbh1/2); 
Abvaggar1=2.*Hbk1.*(Lbb1+Lbl1)+(Hbh1.*Lbb1)+(Hbh1.*Lbl1); 
Abtak1=(Lbb1./cos(takvinkel)).*Lbl1; 
Abgolv1=Lbl1.*Lbb1; 
Ab1=Abvaggar1+Abtak1+Abgolv1 
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%Beräkning fall 2: rektangulär byggnad med sneda placerade 
rötkammare 
Lbl2=(3*Dr+4.5.*x+Dr/2); %Byggnadens längd 
Lbb2=(Dr+2.*x)+sqrt((Dr+x).^2-(((Dr+x).^2)./4));%Byggnadens 
bredd 
Hbk2=H+x; %Byggnaden kortast tillåtna höjd 
Hbh2=tan(takvinkel).*Lbb2;  
Vb2=(Lbl2.*Lbb2.*Hbk2)+((Lbb2.*Hbh2)./2.*Lbl2);%Byggnadens 
volym 
  
%Utrymme som finns för styrutrustning och pumpar 
Vextra12=(Lbl2-(3.*Dr+4.*x)).*(Lbb2-
(Dr+2.*x)).*(Hbk2+(0.5.*tan(takvinkel).*(Lbb2-(Dr+2.*x)))); 
Vextra22=(Lbl2-(3.*Dr+4.*x)).*(Lbb2-
(Dr+2.*x)).*((tan(takvinkel).*(Lbb2-(Dr+2.*x)))+Hbk2.*0.5); 
Vextradel2=Vextra12+Vextra22; 
  
%20 av totalvolym utgörs av utrymme till styrutrustning och 
pumpar. Lägger till denna volym 
if Vextradel2./Vb2<0.2 
disp('lägger till volym fall 2') 
Vbr2=Vb2-Vextradel2; 
Vbtot2=Vbr2./0.8; 
Vbtill2=Vbtot2.*0.2; 
Vbtille2=(Vbtill2-Vextradel2); 
Lbltill2=Vbtille2./(Lbb2.*(Hbk2+(Hbh2./2))); 
Lbl2=Lbl2+Lbltill2; 
end 
%Byggnadens area 
Abvaggar2=2.*Hbk2.*(Lbb2+Lbl2)+(Hbh2.*Lbb2)+(Hbh2.*Lbl2); 
Abtak2=(Lbb2./cos(takvinkel)).*Lbl2; 
Abgolv2=Lbl2.*Lbb2; 
Ab2=Abvaggar2+Abtak2+Abgolv2 
 

%Beräkning av fall 3 cirkulär byggnad med cirkulärt placerade 
rötkammare 
Rb3=1.5.*Dr+2.*x; %Byggnadens radie 
Hbk3=Dr+x; %Byggnadens lägsta tillåtna höjd 
Hbh3=tan(takvinkel).*Rb3; 
Vb3=Rb3.^2.*pi.*(Hbk3+(Hbh3+Hbk3)./3); %Byggnadens volym 
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%20 av totalvolym utgörs av utrymme till styrutrustning och 
pumpar. Lägger till denna volym 
Vbtot3=Vb3./0.8;  
Vbtill3=Vbtot3.*0.2;  
Hbextradel3=2.5; %Antar höjden 2.5 m 
Lbextradel3=sqrt(Vbtill3./Hbextradel3); 
  
%Byggnadens area 
Aextradel3=(2.*Lbextradel3.^2)+3.*(Lbextradel3.*Hbextradel3); 
Abvaggar3=2.*Rb3.*pi.*Hbk3-(Lbextradel3.*Hbextradel3); 
Abtak3=pi.*Rb3.*(sqrt(Hbh3^2+Rb3^2)); 
Abgolv3=pi.*Rb3.^2; 
Ab3=Abvaggar3+Abtak3+Abgolv3+Aextradel3 
 

Transmissionsförluster genom rötkamrarnas botten 
clear all, close all, clc 
%Beräknade transmissionsförluster genom rötkamrarnas botten 
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
Lm=1.7;  %Markens tjocklek  
km=2; %Värmekonduktivitet för mark  
Lbe=0.1;  %Betongens tjocklek  
kbe=1.68; %Värmekonduktivitet för betong 
Lep=0.05; %Isoleringstjockleken (expanderad polystyren)  
kep=0.040; %Värmekonduktivitet för isoleringen (expanderad 
polystyren) 
  

%Hämtar värde för rötkammarens diameter 
Dr=xlsread('byggnaden','hus', 'B10'); 
Arb=pi*(Dr/2)^2; 
  

Tm=4+273.15;%Marktemperatur 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur (37/55) 
  

%Total termisk resistans genom rötkammarens botten 
Rg=Lg/(Arb*kg); 
Rm=Lm/(Arb*km); 
Rep=Lep/(Arb*kep); 
Rbe=Lbe/(Arb*kbe); 
Rrtot=Rm+Rbe+Rep+Rg; 
  
Qr=6*Tr-Tm)/Rrtot; %Transmissionsförluster under en timme 
Qrtot=Qr*8760; %Transmissionsförluster under ett år 
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Beräkning av isoleringstjocklekar 
clear all, close all, clc 
%Beräknar transmissions- och ventilationsförluster samt 
plottar detta som funktion av isoleringstjocklek 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur 
Tbi=10+273.15; %Byggnadens inomhustemperatur 
Tomgt=xlsread('klimatdatagladhammar', 
'2013T','C11:C8770')+273.15; 
Tomg=min(Tomgt); %Lägsta omgivningstemperatur   
Tm=4+273.15; %Marktemperatur 
  
cpluft=1007; 
t=273.15+[-30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60]; 
Densitet1=[1.451 1.394 1.341 1.292 1.269 1.246 1.225 1.204 
1.184 1.164 1.145 1.127 1.109 1.092 1.059]; 
v=(10^-5).*[1.087 1.169 1.252 1.338 1.382 1.426 1.470 1.516 
1.562 1.608 1.655 1.702 1.750 1.798 1.896]; 
k=[0.02134 0.02211 0.0228 0.02364 0.02401 0.02439 0.02476 
0.02514 0.02551 0.02588 0.02625 0.02662 0.02699 0.02735 
0.02808]; 
Pr=[0.7425 0.7408 0.7387 0.7362 0.7350 0.7336 0.7323 0.7309 
0.7296 0.7282 0.7268 0.7255 0.7241 0.7228 0.7177]; 
g=9.82; 
  
kpo=0.024; %Värmekonduktivitet för isoleringen(polyuretanskum) 
kpl=15.6; %Värmekonduktivitet för plåten 
Lpl=0.8e-3; %Plåtens tjocklek    
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
  
Lm=1.7;  %Markens tjocklek  
km=2; %Värmekonduktivitet för mark  
Lbe=0.1;  %Betongens tjocklek  
kbe=1.68; %Värmekonduktivitet för betong 
Lep=0.05; %Isoleringstjockleken (expanderad polystyren)  
kep=0.040; %Värmekonduktivitet för isoleringen (expanderad 
polystyren) 
  
kmi=0.25; %Värmekonduktivitet för minerit 
Lmi=0.008; %Mineritens tjocklek  
Ll=0.022; %Luftspaltens tjocklek  
  
E=0.6; %Emissonstalet för plåt 
sbk=5.67e-8; %Stefan-Boltzmanns konstant  
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%Hämtar värde för rötkammarens diameter 
Dr=xlsread('byggnaden','hus', 'B10'); 
H=Dr; 
  
%Hämtar värden för byggnadens dimensioner 
Lbl=xlsread('byggnaden','hus','B4'); 
Lbb=xlsread('byggnaden','hus','C4'); 
Hbk=xlsread('byggnaden','hus','D4'); 
Hbh=xlsread('byggnaden','hus','E4'); 
Hb=xlsread('byggnaden','hus','F4'); 
Abt=xlsread('byggnaden','hus','B7'); 
Agolv=xlsread('byggnaden','hus','C7'); 
Alh=xlsread('byggnaden','hus','E7'); 
Alk=xlsread('byggnaden','hus','F7'); 
Ak=xlsread('byggnaden','hus','G7'); 
takvinkel=10*pi/180; 
Agolv=Agolv-6*pi*(Dr/2)^2; 
  
%Beräkning av transmissionsförlusterna genom rötkamrarnas 
mantelyta och tak 
Lport=[0:0.001:0.3]'; %Isoleringstjockleken (polyuretanskum) 
Qrmt=[]; 
Qrtt=[]; 
for i=1:length(Lport) 
    Lpor=Lport(i) %Isoleringstjockleken (polyuretanskum) 
     
 %Beräkning av transmissionsförluster genom rötkamrarnas 
mantelyta 
 r1=Dr/2; 
 r2=r1+Lg; 
 r3=r2+Lpl; 
 r4=r3+Lpor; 
 r5=r4+Lpl; 
 

 %Termisk resistans mantelytan 
 Rg=log(r2/r1)/(2*pi*(H)*kg); 
 Rpl=log(r3/r2)/(2*pi*(H)*kpl); 
 Rpor=log(r4/r3)/(2*pi*(H)*kpo); 
 Rplu=log(r5/r4)/(2*pi*(H)*kpl); 
 Rrt=Rg+Rpl+Rpor+Rplu;  
  
iteration=0; %Räknar alla iterationer 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
steg=0.01; %Steg som temperaturen på utsidan av rötkammaren 
ökar med 
Trs=Tbi; 
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while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Trs=Trs+steg; 
Qrmk=(Tr-Trs)/Rrt; %Konduktion genom rötkammarens mantelyta 
  
Tf=((Trs+Tbi))./2; %Filmtemperatur rötkammarens mantelyta 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens mantelyta 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
Gr=(g.*beta.*(Trs-Tbi).*(H).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=kl*Nu/H; 
Arm=Dr*pi*H; 
Rrmk=1/(hbk*Arm); 
Qrmu=(Trs-Tbi)/Rrmk; %Konvektion mantelyta 
  
skillnad=abs(Qrmk-Qrmu); %skillnaden mellan konvektion och 
konduktion 
end 
Qrm=(Tr-Tbi)/(Rrt+Rrmk); 
Qrmt=[Qrmt;Qrm]; 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkamrarnas tak 
%Termisk resistans rötkamrarnas tak 
Rg=Lg/(r2^2*pi*kg); 
Rpl=Lpl/(r3^2*pi*kpl); 
Rpor=Lpor/(r4^2*pi*kpo); 
Rplu=Lpl/(r5^2*pi*kpl); 
Rrt=Rg+Rpl+Rpor+Rplu; 
  
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
steg=0.01; %Steg som temperaturen på utsidan av rötkammaren 
ökar med 
Trs=Tbi; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Trs=Trs+steg; 
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Qrtk=(Tr-Trs)/Rrt; %Konduktion genom rötkammarens tak 
  
Tf=((Trs+Tbi))./2; %Filmtemperatur rötkammarens tak 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
Art=r5^2*pi; 
p=Dr*pi; %Omkrets 
Gr=(g.*beta.*(Trs-Tbi).*(Art/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=0.27*Ra^(1/4); 
ht=kl*Nu/(Art/p); 
Rrtk=1/(ht*Art); 
Qrtu=(Trs-Tbi)/Rrtk; %Konvektion rötkammarens tak 
  
skillnad=abs(Qrtk-Qrtu);%Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qrt=(Tr-Tbi)/(Rrtk+Rrt); 
Qrtt=[Qrtt;Qrt]; 
end 
Qr=Qrtt+Qrmt; 
Qrtabell=6.*Qr;%Totala transmissionsförluster genom 
rötkamrarnas mantelyta och tak 
  

%Beräkning av transmissions- och ventilationsförluster genom 
byggnaden 
Lpobvt=[0:0.001:0.3]'; %Isoleringstjockleken (polyuretanskum) 
Qbyggnadt=[]; 
for i=1:length(Lpobvt) 
    Lpobv=Lpobvt(i) 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens långsida 
med högst höjd 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
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    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
     
%Termisk resistans byggnadens långsida med högst höjd 
Rpl=Lpl/(Alh*kpl); 
Rlufts=Ll/(Alh*kluft); 
Rpor=Lpobv/(Alh*kpo); 
Rmi=Lmi/(Alh*kmi); 
Rlhl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qlhl=(Tbi-Tbu)/Rlhl; %Konduktion genom byggnadens långsida med 
högst höjd 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur byggnadens långsida med 
högst 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens långsida med högst 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  

%Egenkonvektion vid byggnadens långsida med högst 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).*(Hb).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=(NU.*kl)./(Hb); 
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rlhk=1/(hb*Alh); 
Qlhk=(Tbu-Tomg)/Rlhk;%Konvektion vid byggnadens långsida med 
högst höjd 
  

skillnad=abs(Qlhl-Qlhk); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qlh=(Tbi-Tomg)/(Rlhk+Rlhl); 
  

%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens långsida 
med kort höjd 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
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    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
%Termisk resistans genom byggnadens långsidan med kort höjd 
Rpl=Lpl/(Alk*kpl); 
Rlufts=Ll/(Alk*kluft); 
Rpor=Lpobv/(Alk*kpo); 
Rmi=Lmi/(Alk*kmi); 
Rlkl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qlkl=(Tbi-Tbu)/Rlkl; %Konduktion genom byggnadens långsida med 
kort höjd 
  

Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur långsidan med kort höjd 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens långsidan med kort höjd 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkonvektion byggnadens långsida kort höjd 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).*(Hbk).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=(NU.*kl)./(Hbk); 
  
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs;%Kombinerad värmekoefficient  
Rlkk=1/(hb*Alk); 
Qlkk=(Tbu-Tomg)/Rlkk;%Konvektion vid byggnadens långsida med 
kort höjd 
  
skillnad=abs(Qlkl-Qlkk); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qlk=(Tbi-Tomg)/(Rlkk+Rlkl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens kortsida 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
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    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
%Termisk resistans genom byggnadens kortsida 
Rpl=Lpl/(Ak*kpl); 
Rlufts=Ll/(Ak*kluft); 
Rpor=Lpobv/(Ak*kpo); 
Rmi=Lmi/(Ak*kmi); 
Rkl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qkl=(Tbi-Tbu)/Rkl; %Konduktion genom byggnadens kortsida 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur vid byggnadens kortsida 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens kortsida 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkonvektion byggnadens kortsida 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).* ((2.*Hbk+Hbh)/2).^3)./(vl^2);  
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=(NU.*kl)./((2*Hbk+Hbh)/2); 
  
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rkk=1/(hb*Ak); 
Qkk=(Tbu-Tomg)/Rkk; %Konvektion vid byggnadens kortsida 
  
skillnad=abs(Qkl-Qkk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qk=(Tbi-Tomg)/(Rkk+Rkl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens tak 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
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    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
%Termisk resistans genom byggnadens tak 
Rpl=Lpl/(Abt*kpl); 
Rlufts=Ll/(Abt*kluft); 
Rpor=(2*Lpobv)/(Abt*kpo); 
Rmi=Lmi/(Abt*kmi); 
Rtl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qkl=(Tbi-Tbu)/Rtl; %Konduktion genom byggnadens tak 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur byggnadens tak 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkonvektion byggnadens tak 
Gr=(cos((pi/2)-takvinkel)*g.*beta.*(Tbu-Tomg).* 
((sqrt(Lbb^2+Hbh^2)).^3))./(vl^2);  
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=(NU.*kl)./(sqrt(Lbb^2+Hbh^2)); 
  
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rtk=1/(hb*Abt); 
Qtk=(Tbu-Tomg)/Rtk;%Konvektion vid byggnadens tak 
  
skillnad=abs(Qkl-Qtk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qt=(Tbi-Tomg)/(Rtk+Rtl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens golv 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tgolv=Tbi; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tgolv=Tgolv+steg; 
%Termisk resistans genom byggnadens golv 
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Rm=Lm/(Agolv*km); 
Rep=Lep/(Agolv*kep); 
Rbe=Lbe/(Agolv*kbe); 
Rkl=Rm+Rbe+Rep; 
Qgl=(Tgolv-Tm)/Rkl;%Konduktion genom byggnadens golv 
  
Tf=((Tbi+Tgolv))./2; %Filmtemperatur vid byggnadens golv 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens golv 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkonvektion byggnadens golv 
p=2*Lbl+2*Lbb; %Omkrets 
Gr=(g.*beta.*(Tbi-Tgolv).*(Agolv/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
if Ra<=10^7 
Nu=0.54*Ra^(1/4); 
hg=kl*Nu/(Agolv/p); 
else 
Nu=0.15*Ra^(1/3); 
hg=kl*Nu/(Agolv/p); 
end 
Rkg=1/(hg*Agolv); 
Qgk=(Tbi-Tgolv)/Rkg; %Konvektion vid byggnadens golv 
  
skillnad=abs(Qgl-Qgk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qg=(Tbi-Tm)/(Rkl+Rkg); 
  
%Beräkning av ventilationsförluster 
Densitet=interp1(t, Densitet1, Tbi); 
Vent=Densitet*cpluft*(0.35e-3*Agolv); %Ventilation 
  
%Totala transmissions- och ventilationsförluster genom 
byggnaden 
Qbyggnad=Qt+2*Qk+Qlk+Qlh+Qg+(Tbi-Tomg)*Vent; 
Qbyggnadt=[Qbyggnadt;Qbyggnad]; 
end 
plot(Lport*10^3, Qrtabell*10^-3, 'r',Lpobvt*10^3, 
Qbyggnadt*10^-3, 'b') 
axis([0 300 0 90]) 
xlabel('Isoleringstjocklek [mm]') 
ylabel('Värmeförluster [kWh]') 
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title('Mesofil processtemperatur Byggnadens inomhustemperatur: 
5 °C') 
grid on 
 

Årliga transmissionsförluster 
clear all, close all, clc 
%Beräknade det årliga transmissionsförluster 
Lpor=0.055 %Isoleringstjocklek rötkammare 
Lpob=0.077 %Isoleringstjocklek byggnaden 
  
Tomgt=xlsread('klimatdatagladhammar', 
'2013T','C11:C8770')+273.15;%Omgivningstemperatur 
Tm=4+273.15;%Marktemperatur 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur 
Tbi=10+273.15; %Antar byggnadens inomhustemperatur 
  
vindVE=xlsread('kexvind','Kirunav', 'B5:B8764'); 
%Vindhastighet i väst och östlig riktning 
vindNS=xlsread('kexvind','Kirunav', 'C5:C8764'); 
%Vindhastighet i nord och sydlig riktning 
  
cpluft=1007; 
t=273.15+[-30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60]; 
Densitet1=[1.451 1.394 1.341 1.292 1.269 1.246 1.225 1.204 
1.184 1.164 1.145 1.127 1.109 1.092 1.059]; 
v=(10^-5).*[1.087 1.169 1.252 1.338 1.382 1.426 1.470 1.516 
1.562 1.608 1.655 1.702 1.750 1.798 1.896]; 
k=[0.02134 0.02211 0.0228 0.02364 0.02401 0.02439 0.02476 
0.02514 0.02551 0.02588 0.02625 0.02662 0.02699 0.02735 
0.02808]; 
Pr=[0.7425 0.7408 0.7387 0.7362 0.7350 0.7336 0.7323 0.7309 
0.7296 0.7282 0.7268 0.7255 0.7241 0.7228 0.7177]; 
g=9.82; 
  
kpo=0.024; %Värmekonduktivitet för isoleringen 
(polyuretanskum) 
kpl=15.6; %Värmekonduktivitet för plåten 
Lpl=0.8e-3; %Plåtens tjocklek    
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
Lm=1.7;  %Markens tjocklek  
km=2; %Värmekonduktivitet för mark  
Lbe=0.1;  %Betongens tjocklek  
kbe=1.68; %Värmekonduktivitet för betong 
Lep=0.05; %Isoleringstjockleken (expanderad polystyren)  
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kep=0.040; %Värmekonduktivitet för isoleringen (expanderad 
polystyren) 
  
kmi=0.25; %Värmekonduktivitet för minerit 
Lmi=0.008; %Mineritens tjocklek  
Ll=0.022; %Luftspaltens tjocklek  
  
E=0.6; %Emissonstalet för plåt 
sbk=5.67e-8; %Stefan-Boltzmanns konstant  
  
%Hämtar värde för rötkammarens diameter 
Dr=xlsread('byggnaden','hus', 'B10'); 
H=Dr; 
  
%Hämtar värden för byggnadens dimmensioner 
Lbl=xlsread('byggnaden','hus','B4'); 
Lbb=xlsread('byggnaden','hus','C4'); 
Hbk=xlsread('byggnaden','hus','D4'); 
Hbh=xlsread('byggnaden','hus','E4'); 
Hb=xlsread('byggnaden','hus','F4'); 
Abt=xlsread('byggnaden','hus','B7'); 
Agolv=xlsread('byggnaden','hus','C7'); 
Alh=xlsread('byggnaden','hus','E7'); 
Alk=xlsread('byggnaden','hus','F7'); 
Ak=xlsread('byggnaden','hus','G7'); 
takvinkel=10*pi/180; 
Agolv=Agolv-6*pi*(Dr/2)^2; 
  
r1=Dr/2; 
r2=r1+Lg; 
r3=r2+Lpl; 
r4=r3+Lpor; 
r5=r4+Lpl; 
  
cpbe=840; 
Densitetbe=1900; 
cppo=1.5e3; 
Densitetpo=24; 
cpmi=900; 
Densistetmi=1600; 
  
mcpbe=cpbe.*Densitetbe.*Agolv.*Lbe; 
mcppo=cppo.*Densitetpo.*(Abt+Alh+Alk+2*Ak).*Lpob; 
mcpmi=cpmi.*Densistetmi.*(Abt+Alh+Alk+2*Ak).*Lmi; 
mcp=mcppo+mcpmi+mcpbe; 



S. Jarmander 
I. Sjöberg  

~!77!~!
 

  
Qbtabell=[]; 
Qventttabell=[]; 
Qrtabell=[]; 
Tinnetabell=[]; 
timme=0 
for i=1:length(Tomgt) 
    timme=timme+1 
    Tomg=Tomgt(i); 
VE=vindVE(i); %vindhastighet i väst och öst riktning 
NS=vindNS(i); %vindhastighet i nord och syd riktning 
Tinnetabell=[Tinnetabell; Tbi]; 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkamrarnas 
mantelyta 
%Termisk resistans mantelytan 
Rg=log(r2/r1)/(2*pi*H*kg); 
Rpl=log(r3/r2)/(2*pi*H*kpl); 
Rpor=log(r4/r3)/(2*pi*H*kpo); 
Rplu=log(r5/r4)/(2*pi*H*kpl); 
Rrt=Rg+Rpl+Rpor+Rplu; 
  
iteration=0; %Räknar alla iterationer 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; %Steg som temperaturen på utsidan av rötkammaren 
ökar med 
Tru=Tbi; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
Qtml=(Tr-Tru)/Rrt; %Konduktion genom rötkammarens mantelyta 
  
Tf=((Tru+Tbi))./2; %Filmtemperatur rötkammarens mantelyta 
  

%Ämneskonstanter vid rötkammarens mantelyta 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
%Egenkovektion rötkammarens mantelyta  
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tbi).*H.^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
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Nu=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8/
27)))).^2; 
hbk=kl*Nu/H; 
Arm=Dr*pi*H; 
Rrmk=1/(hbk*Arm); 
Qtu=(Tru-Tbi)/Rrmk; %Konvektion mantelyta 
  
skillnad=abs(Qtml-Qtu); 
end 
Qrm=(Tr-Tbi)/(Rrt+Rrmk); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkamrarnas tak 
%Termisk resistans rötkamrarnas tak 
Rg=Lg/(r2^2*pi*kg); 
Rpl=Lpl/(r3^2*pi*kpl); 
Rpor=Lpor/(r4^2*pi*kpo); 
Rplu=Lpl/(r5^2*pi*kpl); 
Rrt=Rg+Rpl+Rpor+Rplu; 
  
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; 
Tru=Tbi; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
Qrtk=(Tr-Tru)/Rrt; %Konduktion genom rötkammarens tak 
  
Tf=((Tru+Tbi))./2; %Filmtemperatur rötkammarens tak 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
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Art=r5^2*pi; 
p=Dr*pi; %Omkrets 
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tbi).*(Art/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nu=0.27*Ra^(1/4); 
ht=kl*Nu/(Art/p); 
Rrtk=1/(ht*Art);  
Qttu=(Tru-Tbi)/Rrtk; %Konvektion rötkammarens tak 
  
skillnad=abs(Qrtk-Qttu); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qrt=(Tr-Tbi)/(Rrtk+Rrt); 
Qr1=Qrt+Qrm; 
Qr=6.*Qr1; %Totala transmissionsförluster genom rötkamrarnas 
mantelyta och tak 
Qrtabell=[Qrtabell;Qr]; 
  
%Beräkning av transmissions- och ventilationsförluster genom 
byggnaden 
  

%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens långsida 
med högst höjd 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
     
%Termisk resistans byggnadens långsida med högst höjd 
Rpl=Lpl/(Alh*kpl); 
Rlufts=Ll/(Alh*kluft); 
Rpor=Lpob/(Alh*kpo); 
Rmi=Lmi/(Alh*kmi); 
Rlhl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qlhl=(Tbi-Tbu)/Rlhl; %Konduktion genom byggnadens långsida med 
högst höjd 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur byggnadens långsida med 
högst 



Ny utformning för gårdsbaserad biogasproduktion 

 

~!80!~!
 

%Ämneskonstanter vid byggnadens långsida med högst 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion byggnadens långsidor 
% Nordlig vägg eller sydlig vägg, räknar ut Reynolds och 
Nusselts tal  
Rel=(VE.*Lbl)./vl; 
if Rel<5e5 
    NUl=0.664.*Rel.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    NUl=(0.037.*(Rel.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
  
%Egenkonvektion vid byggnadens långsida med högst 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).*(Hb).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
  
f=Gr./(Rel^2); %Undersöker om påtvingad- resp. egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    NU=NUl; %Påtvingad konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./Lbl; 
elseif f>10 
    NU=Nue; %Egenkonvektion 
    hbk=(NU.*kl)./(Hb); 
else 
    NU=(NUl.^3+Nue.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad och egen konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./((Hb+Lbl)/2); 
end 
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rlhk=1/(hb*Alh); 
Qlhk=(Tbu-Tomg)/Rlhk; %Konvektion vid byggnadens långsida med 
högst höjd 
  
skillnad=abs(Qlhl-Qlhk); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qlh=(Tbi-Tomg)/(Rlhk+Rlhl);  



S. Jarmander 
I. Sjöberg  

~!81!~!
 

%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens långsida 
med kort höjd 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
    kluft=interp1(t, k, Tbu); 
%Termisk resistans genom byggnadens långsidan med kort höjd 
Rpl=Lpl/(Alk*kpl); 
Rlufts=Ll/(Alk*kluft); 
Rpor=Lpob/(Alk*kpo); 
Rmi=Lmi/(Alk*kmi); 
Rlkl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qlkl=(Tbi-Tbu)/Rlkl;%Konduktion genom byggnadens långsida med 
kort höjd 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur långsidan med kort höjd 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens långsidan med kort höjd 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion byggnadens långsidor 
% Nordlig vägg eller sydlig vägg, räknar ut Reynolds och 
Nusselts tal  
Rel=(VE.*Lbl)./vl; 
if Rel<5e5 
    NUl=0.664.*Rel.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    NUl=(0.037.*(Rel.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
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%Egenkonvektion byggnadens långsida kort höjd 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).*(Hbk).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
  
f=Gr./(Rel^2); %Undersöker om påtvingad- resp. egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    NU=NUl;%Påtvingad konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./Lbl; 
elseif f>10 
    NU=Nue; %Egenkonvektion 
    hbk=(NU.*kl)./(Hbk); 
else 
    NU=(NUl.^3+Nue.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad och egen konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./((Hbk+Lbl)/2); 
end 
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rlkk=1/(hb*Alk); 
Qlkk=(Tbu-Tomg)/Rlkk; %Konvektion vid byggnadens långsida med 
kort höjd 
  
skillnad=abs(Qlkl-Qlkk); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qlk=(Tbi-Tomg)/(Rlkk+Rlkl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens kortsida 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
     kluft=interp1(t, k, Tbu); 
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%Termisk resistans genom byggnadens kortsida 
Rpl=Lpl/(Ak*kpl); 
Rlufts=Ll/(Ak*kluft); 
Rpor=Lpob/(Ak*kpo); 
Rmi=Lmi/(Ak*kmi); 
Rkl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qkl=(Tbi-Tbu)/Rkl; %Konduktion genom byggnadens kortsida 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur vid byggnadens kortsida 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens kortsida 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion byggnadens kortsidor 
%Östlig eller västlig vägg, räknar ut Reynolds och Nusselts 
tal  
Rek=(NS.*Lbb)./vl; 
if Rek<5e5 
    NUk=0.664.*Rek.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    NUk=(0.037.*(Rek.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
  
%Egenkonvektion byggnadens kortsida 
Gr=(g.*beta.*(Tbu-Tomg).* ((2.*Hbk+Hbh)/2).^3)./(vl^2);  
Ra=Gr.*Prl; 
Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
  
f=Gr./(Rek^2); %Undersöker om påtvingad- resp egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    NU=NUk;%Påtvingad konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./Lbb; 
elseif f>10 
    NU=Nue; %Egenkonvektion kortsida 
    hbk=(NU.*kl)./((2*Hbk+Hbh)/2); 
else 
    NU=(NUk.^3+Nue.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad och egen konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./((((2*Hbk+Hbh)/2)*Lbb)/2); 
end 
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hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rkk=1/(hb*Ak); 
Qkk=(Tbu-Tomg)/Rkk; %Konvektion vid byggnadens kortsida 
  
skillnad=abs(Qkl-Qkk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qk=(Tbi-Tomg)/(Rkk+Rkl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens tak 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tbu=Tomg; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tbu=Tbu+steg; 
     kluft=interp1(t, k, Tbu); 
%Termisk resistans genom byggnadens tak 
Rpl=Lpl/(Abt*kpl); 
Rlufts=Ll/(Abt*kluft); 
Rpor=(2*Lpob)/(Abt*kpo); 
Rmi=Lmi/(Abt*kmi); 
Rtl=Rpl+Rlufts+Rpor+Rmi; 
Qkl=(Tbi-Tbu)/Rtl;%Konduktion genom byggnadens tak 
  
Tf=((Tomg+Tbu))./2; %Filmtemperatur byggnadens tak 
  

%Ämneskonstanter vid byggnadens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion byggnadens tak 
%Räknar ut Reynolds och Nusselts tal  
Rel=(VE.*Lbl)./vl; 
if Rel<5e5 
    NUl=0.664.*Rel.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    NUl=(0.037.*(Rel.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
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%Egenkonvektion byggnadens tak 
Gr=(cos((pi/2)-takvinkel)*g.*beta.*(Tbu-Tomg).* 
((sqrt(Lbb^2+Hbh^2)).^3))./(vl^2);  
Ra=Gr.*Prl; 
Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
  
f=Gr./(Rel^2); %Undersöker om påtvingad- resp egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    NU=NUl; %Påtvingad konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./Lbl; 
elseif f>10 
    NU=Nue; %Egenkonvektion 
    hbk=(NU.*kl)./(sqrt(Lbb^2+Hbh^2)); 
else 
    NU=(NUl.^3+Nue.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad och egen konvektion 
    hbk=(NU.*kl)./((sqrt(Lbb^2+Hbh^2)+Lbl)/2); 
end 
hbs=E.*sbk.*(Tbu.^2+Tomg.^2).*(Tbu+Tomg); %Strålning 
hb=hbk+hbs; %Kombinerad värmekoefficient  
Rtk=1/(hb*Abt); 
Qtk=(Tbu-Tomg)/Rtk; %Konvektion vid byggnadens tak 
  
skillnad=abs(Qkl-Qtk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qt=(Tbi-Tomg)/(Rtk+Rtl); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadens golv 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
Tgolv=Tbi; 
steg=0.001; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tgolv=Tgolv+steg; 
%Termisk resistans genom byggnadens golv 
Rm=Lm/(Agolv*km); 
Rep=Lep/(Agolv*kep); 
Rbe=Lbe/(Agolv*kbe); 
Rkl=Rm+Rbe+Rep; 
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Qgl=(Tgolv-Tm)/Rkl; %Konduktion genom byggnadens golv 
  
Tf=((Tbi+Tgolv))./2; %Filmtemperatur vid byggnadens golv 
  
%Ämneskonstanter vid byggnadens golv 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkonvektion byggnadens golv 
p=2*Lbl+2*Lbb; %Omkrets 
Gr=(g.*beta.*(Tbi-Tgolv).*(Agolv/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
if Ra<=10^7 
Nu=0.54*Ra^(1/4); 
hg=kl*Nu/(Agolv/p); 
else 
Nu=0.15*Ra^(1/3); 
hg=kl*Nu/(Agolv/p); 
end 
Rkg=1/(hg*Agolv); 
Qgk=(Tbi-Tgolv)/Rkg; %Konvektion vid byggnadens golv 
  
skillnad=abs(Qgl-Qgk); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qg=(Tbi-Tm)/(Rkl+Rkg); 
  
%Totala transmissionsförluster genom byggnaden 
Qb=Qt+2*Qk+Qlk+Qlh+Qg 
Qbtabell=[Qbtabell;Qb]; 
  
%Beräkning av ventilationsförluster 
Densitet=interp1(t, Densitet1, Tbi); 
Vent=Densitet*cpluft*(0.35e-3*Agolv);  
Qvent=(Tbi-Tomg)*Vent %Ventilation 
Qventttabell=[Qventttabell;Qvent]; 
  
%Beräkning av byggnadens inomhustemperatur nästföljande timme 
Tbi=Tbi+3600*(Qr-Qb-Qvent)/mcp; 
end 
Qrtot=sum(Qrtabell) 
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Beräkning av substratets uppvärmningsbehov 
clear all, close all, clc 
%Beräkning av substratets uppvärmningsbehov 
tsi=273.15+37; 
TS=10; 
Cpsubstrat=((100-TS)*4180+TS*1050)/100; 
m=(1.2.*(47000+2800)/2)/(24*3600); 
   
Qtabell=[]; 
timmetot=[1:8760]'; 
for i=1:length(timmetot) 
    timme=timmetot(i); 
    if timme<=3624 
        tsu=5+273.15; 
    elseif timme>3624 && timme<=5832 
        tsu=10+273.15; 
    else 
        tsu=7+273.15; 
    end 
    Qs=0.15.*Cpsubstrat.*m.*(tsi-tsu); 
  Qtabell=[Qtabell;Qs];   
end 
Qmin=min(Qtabell); 
Qmax=max(Qtabell); %Extremfallet 
Q=sum(Qtabell); %Totalt under året 
 

Beräkning av solfångare 
clear all, close all, clc 
%Beräkning och dimensionering av solfångare 
Tomgt=xlsread('klimatdatagladhammar','2013T','C11:C8771')+273.
15; 
Tm=40+273.15; 
Gs=xlsread('Sol','sol','B2:B8761'); 
Gmax=max(Gs) 
  
n0=0.75; %Maximal verkningsgrad vid inga värmeförluster 
a1=3.5; %Första ordningens värmeförlustkoefficient 
a2=0.02; %Andra ordningens värmeförlustkoefficient 
Wv=n0.*Gs-a1.*(Tm-Tomgt)-a2.*(Tm-Tomgt).^2; 
Wtabell=[]; 
for i=1:length(Wv) 
    W=Wv(i); 
if W>0 
    W=Wv(i); 
else 



Ny utformning för gårdsbaserad biogasproduktion 

 

~!88!~!
 

    W=0; 
end 
Wtabell=[Wtabell;W]; 
end 
W=Wtabell; 
Wmax=max(W) 
Wmin=min(W) 
  
A=105; %Area solfångare 
Qsol=A*sum(W) 
 

Beräkning av isoleringstjocklek referensanläggningen 
clear all, close all, clc 
%Beräknade isoleringstjocklek för referensanläggningen 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur 
Tomgt=xlsread('klimatdatagladhammar', 
'2013T','C11:C8770')+273.15; 
Tomg=min(Tomgt); 
  
cpluft=1007; 
t=273.15+[-30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60]; 
v=(10^-5).*[1.087 1.169 1.252 1.338 1.382 1.426 1.470 1.516 
1.562 1.608 1.655 1.702 1.750 1.798 1.896]; 
k=[0.02134 0.02211 0.0228 0.02364 0.02401 0.02439 0.02476 
0.02514 0.02551 0.02588 0.02625 0.02662 0.02699 0.02735 
0.02808]; 
Pr=[0.7425 0.7408 0.7387 0.7362 0.7350 0.7336 0.7323 0.7309 
0.7296 0.7282 0.7268 0.7255 0.7241 0.7228 0.7177]; 
g=9.82; 
  
kpo=0.024; %Värmekonduktivitet för isoleringen 
(polyuretanskum) 
kpl=15.6; %Värmekonduktivitet för plåten 
Lpl=0.8e-3; %Plåtens tjocklek    
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
Lluft=0.02; %Luft mellan dubbelmembranet 
  
E=0.6; %Emissonstalet för plåt 
sbk=5.67e-8; %Stefan-Boltzmanns konstant  
Eg=0.86; %Emissonstalet för gummi 
  
V=1200; %Volym referensrötkammaren 
Dr=(V*4/pi)^(1/3); %Rötkammarens diameter 
H=Dr; %Rötkammarens höjd 
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Lpot=[0:0.001:0.3]'; 
Qrmt=[]; 
Qrtt=[]; 
for i=1:length(Lpot) 
    Lpo=Lpot(i) 
r1=Dr/2; 
r2=r1+Lg; 
r3=r2+Lpl; 
r4=r3+Lpo; 
r5=r4+Lpl; 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkammarens 
mantelyta 
%Termisk resistans mantelytan 
Rg=log(r2/r1)/(2*pi*(H)*kg); 
Rpl=log(r3/r2)/(2*pi*(H)*kpl); 
Rpo=log(r4/r3)/(2*pi*(H)*kpo); 
Rplu=log(r5/r4)/(2*pi*(H)*kpl); 
Rr=Rg+Rpl+Rpo+Rplu;  
  
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; %Steg som temperaturen på utsidan av rötkammaren 
ökar med 
Tru=Tomg; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
Qrml=(Tr-Tru)/Rr; %Konduktion genom rötkammarens mantelyta 
  
Tf=((Tru+Tomg))./2; %Filmtemperatur rötkammarens mantelyta 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens mantelyta 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Egenkovektion rötkammarens mantelyta  
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tomg).*H.^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
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Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
h=kl*Nue/H; 
hrad=Epl.*sbk.*(Tru.^2+Tomg.^2).*(Tru+Tomg); %Strålning 
h=h+hrad; %Kombinerad värmekoefficient  
Arm=Dr*pi*H; 
Rkonv=1/(h*Arm); 
Qru=(Tru-Tomg)/Rkonv; %Konvektion vid rötkammarens mantelyta  
skillnad=abs(Qrml-Qru); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qrm=(Tr-Tomg)/(Rr+Rkonv); 
Qrmt=[Qrmt;Qrm]; 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkammarens tak 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; 
Tru=Tomg+4; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
kluft=interp1(t, k, Tru);  
  
%Termisk resistans rötkammarens tak 
Rg=Lg/(r2^2*pi*kg); 
Rluft=Lluft/(r4^2*pi*kluft); 
Rg2=Lg/(r5^2*pi*kg); 
Rr=Rg+Rg2+Rluft; 
Qrtl=(Tr-Tru)/Rr; %Konduktion genom rötkammarens tak 
  
Tf=((Tru+Tomg))./2; %Filmtemperatur vid rötkammarens tak 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
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%Egenkonvektion genom rötkammarens tak 
At=r5^2*pi; 
p=Dr*pi; 
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tomg).*(At/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nuet=0.27*Ra^(1/4); 
ht=kl*Nuet/(At/p); 
hradt=Eg.*sbk.*(Tru.^2+Tomg.^2).*(Tru+Tomg); %Strålning 
h=h+hradt; %Kombinerad värmekoefficient  
Rkonvtak=1/(h*At); 
Qttu=(Tru-Tomg)/Rkonvtak; %Konvektion vid rötkammarens tak 
  
skillnad=abs(Qrtl-Qttu); %Studerar skillnaden mellan 
konvektion och konduktion 
end 
Qrt=(Tr-Tomg)/(Rkonvtak+Rr); 
Qrtt=[Qrtt;Qrt]; 
end 
Qr1=Qrtt+Qrmt; 
plot(Lpot*10^3, Qr1*10^-3) 
xlabel('Isoleringstjocklek [mm]') 
ylabel('Värmeförluster [kWh]') 
title('Referens Mesofil') 
grid on 
 

Beräkning av årliga transmissionsförluster 
clear all, close all, clc 
%Beräknade det årliga transmissionsförluster 
Lpo=0.09 %Isoleringstjocklek rötkammare 
Tomgt=xlsread('klimatdatagladhammar', 
'2013T','C11:C8770')+273.15; 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur 
  
vindt=xlsread('klimatdatagladhammar', '2013V','E12:E8771') 
%Vindhastighet 
  
cpluft=1007; 
t=273.15+[-30 -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60]; 
v=(10^-5).*[1.087 1.169 1.252 1.338 1.382 1.426 1.470 1.516 
1.562 1.608 1.655 1.702 1.750 1.798 1.896]; 
k=[0.02134 0.02211 0.0228 0.02364 0.02401 0.02439 0.02476 
0.02514 0.02551 0.02588 0.02625 0.02662 0.02699 0.02735 
0.02808]; 
Pr=[0.7425 0.7408 0.7387 0.7362 0.7350 0.7336 0.7323 0.7309 
0.7296 0.7282 0.7268 0.7255 0.7241 0.7228 0.7177]; 
g=9.82; 
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kpo=0.024; %Värmekonduktivitet för isoleringen 
(polyuretanskum) 
kpl=15.6; %Värmekonduktivitet för plåten 
Lpl=0.8e-3; %Plåtens tjocklek    
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
Lluft=0.02; %Luft mellan dubbelmembranet 
  
E=0.6; %Emissonstalet för plåt 
sbk=5.67e-8; %Stefan-Boltzmanns konstant  
Eg=0.86; %Emissonstalet för gummi 
  
V=1200; %Volym referensrötkammaren 
Dr=(V*4/pi)^(1/3); %Rötkammarens diameter 
H=Dr; %Rötkammarens höjd 
  
r1=Dr/2; 
r2=r1+Lg; 
r3=r2+Lpl; 
r4=r3+Lpo; 
r5=r4+Lpl; 
  
Qreftabell=[]; 
timme=0; 
for i=1:length(Tomgt) 
    timme=timme+1 
    Tomg=Tomgt(i); 
vind=vindt(i) 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkammarens 
mantelyta 
%Termisk resistans mantelytan 
Rg=log(r2/r1)/(2*pi*H*kg); 
Rpl=log(r3/r2)/(2*pi*H*kpl); 
Rpo=log(r4/r3)/(2*pi*H*kpo); 
Rplu=log(r5/r4)/(2*pi*H*kpl); 
Rr=Rg+Rpl+Rpo+Rplu;  
  
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; %Steg som temperaturen på utsidan av rötkammaren 
ökar med 
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Tru=Tomg; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
Qtml=(Tr-Tru)/Rr; %Konduktion genom rötkammarens mantelyta 
  
Tf=((Tru+Tomg))./2; %Filmtemperatur rötkammarens mantelyta 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens mantelyta 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion rötkammarens mantelyta  
Rem=(vind*H)/vl; 
if Rem<5e5 
    Nup=0.664.*Rem.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    Nup=(0.037.*(Rem.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
  
%Egenkovektion rötkammarens mantelyta  
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tomg).*(H).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nue=(0.825+((0.387.*Ra.^(1./6))./((1+(0.492./Prl).^(9/16)).^(8
/27)))).^2; 
f=Gr/(Rem^2); %Undersöker om påtvingad- resp egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    Nu=Nup; %Påtvingad konvektion 
elseif f>10 
    Nu=Nue; %Egenkonvektion 
else 
    Nu=(Nup.^3+Nue.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad- och egenkonvektion 
end 
h=kl*Nu/H; 
hrad=E.*sbk.*(Tru.^2+Tomg.^2).*(Tru+Tomg); %Strålning 
h=h+hrad; %Kombinerad värmekoefficient  
Arm=Dr*pi*H; 
Rkonv=1/(h*Arm); 
Qtu=(Tru-Tomg)/Rkonv; %Konvektion vid rötkammarens mantelyta  
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skillnad=abs(Qtml-Qtu); %Studerar skillnaden mellan konvektion 
och konduktion 
end 
Qrm=(Tr-Tomg)/(Rr+Rkonv); 
  
%Beräkning av transmissionsförluster genom rötkammarens tak 
iteration=0; 
skillnad2=10e21; 
skillnad=10e10; 
skillnadtabell=[]; 
steg=0.01; 
Tru=Tomg; 
while skillnad2>skillnad && iteration<10000 
    iteration=iteration+1; 
    skillnad2=skillnad; 
    Tru=Tru+steg; 
kluft=interp1(t, k, Tru);  
  
%Termisk resistans rötkammarens tak 
Rg=Lg/(r2^2*pi*kg); 
Rluft=Lluft/(r4^2*pi*kluft); 
Rg2=Lg/(r5^2*pi*kg); 
Rr=Rg+Rg2+Rluft; 
Qrtl=(Tr-Tru)/Rr; %Konduktion genom rötkammarens tak 
  
Tf=((Tru+Tomg))./2; %filmtemperatur yttervägg 
  
%Ämneskonstanter vid rötkammarens tak 
vl=interp1(t, v, Tf); 
kl=interp1(t, k, Tf);   
Prl=interp1(t, Pr, Tf); 
beta=1/Tf; 
  
%Påtvingad konvektion rötkammarens tak 
Ret=(vind*Dr)/vl; 
if Ret<5e5 
    Nup=0.664.*Ret.^0.5.*Prl.^(1/3); 
else 
    Nup=(0.037.*(Ret.^0.8)-871).*Prl.^(1/3); 
end 
  



S. Jarmander 
I. Sjöberg  

~!95!~!
 

%Egenkonvektion genom rötkammarens tak 
At=r5^2*pi; 
p=Dr*pi; 
Gr=(g.*beta.*(Tru-Tomg).*(At/p).^3)./(vl^2); 
Ra=Gr.*Prl; 
Nuegent=0.27*Ra^(1/4); 
f=Gr/(Ret^2); %Undersöker om påtvingad- resp egenkonvektion 
kan försummas 
if f<0.1 
    Nu=Nup; %Påtvingad konvektion 
elseif f>10 
    Nu=Nuegent; %Egenkonvektion 
else 
    Nu=(Nup.^3+Nuegent.^3).^(1/3); %Nusselts tal  sammansatt 
påtvingad och egen konvektion 
end 
ht=kl*Nu/(At/p); 
hradt=Eg.*sbk.*(Tru.^2+Tomg.^2).*(Tru+Tomg); %Strålning 
h=ht+hradt; %Kombinerad värmekoefficient  
Rkonvtak=1/(h*At); 
Qttu=(Tru-Tomg)/Rkonvtak; %Konvektion vid rötkammarens tak 
  
skillnad=abs(Qrtl-Qttu); 
end 
Qrt=(Tr-Tomg)/(Rkonvtak+Rr); 
Qref=Qrt+Qrm 
Qreftabell=[Qreftabell;Qref]; 
end 
Qtransmisson=sum(Qreftabell) 
 

Transmissionsförluster genom referensanläggningens botten 
clear all, close all, clc 
%Beräknade transmissionsförluster genom referensanläggningens 
botten 
kg=0.13; %Värmekonduktivitet för gummimattan 
Lg=8e-3; %Gummimattans tjocklek  
Lm=1.7;  %Markens tjocklek  
km=2; %Värmekonduktivitet för mark  
Lbe=0.1;  %Betongens tjocklek  
kbe=1.68; %Värmekonduktivitet för betong 
Lep=0.05; %Isoleringstjockleken (expanderad polystyren)  
kep=0.040;  %Värmekonduktivitet för isoleringen (expanderad 
polystyren) 
  



Ny utformning för gårdsbaserad biogasproduktion 

 

~!96!~!
 

V=1200; 
Dr=(V*4/pi)^(1/3); 
Arb=pi*(Dr/2)^2; %Area rötkammarens botten 
  
Tm=4+273.15; 
Tr=37+273.15; %Rötkammarens processtemperatur 
  
%Termisk resistans rötkammarens botten 
Rg=Lg/(Arb*kg); 
Rm=Lm/(Arb*km); 
Rep=Lep/(Arb*kep); 
Rbe=Lbe/(Arb*kbe); 
Rtot=Rm+Rbe+Rep+Rg; 
Qr=(Tr-Tm)/Rtot %Transmissionsförluster under en timme 
Q=8760*Qr %Transmissionsförluster under ett år 

 


