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Förord 

I projektet undersöktes olika system för lagring av sockerbetor för biogas-

produktion. Projektet genomfördes i samarbete mellan JTI och SBI – Swedish 

Biogas International under åren 2014 och 2015. Johanna Olsson vid JTI har varit 

projektledare, Martin Sundberg har planerat och sammanställt lagringsförsöket  

och Marianne Tersmeden har varit utförare i lagringsförsöket. Emma Abrahamsson 

vid SBI har gjort beräkningar på kostnader och klimatbalans. 

Lagringsförsöket utfördes vid SBI Jordberga. Tack till Jerry Linder och Pia 

Ekelund för ert stora tålamod med utförandet av lagringsförsöket. Även tack till 

Staffan Stomberg för din del i försöket. 

Projektet finansierades av Energimyndigheten och SBI. 

Uppsala i september 2015 

Anders Hartman 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Ett ökat uttag av förnybara råvaror från jordbruket för bioenergi i kombination 

med en ökad global efterfrågan på livsmedel kan leda till konkurrens om odlings-

arealen i framtiden. Därför kommer det att bli allt viktigare att producera hög-

avkastande grödor för bioenergi med bra energibalans. Sockerbetor är en hög-

avkastande gröda med bra energibalans som passar bra som substrat för biogas-

produktion. För att sockerbetor ska kunna användas under en stor del av året  

för biogasproduktion behöver de långtidslagras, där en möjlig lagringsmetod  

är ensilering. Målet med projektet var att utvärdera lagringsmetoder för socker-

betor under svenska förhållanden som möjliggör användning av sockerbetor  

som biogassubstrat året runt.  Målet var även att stödja SBIs och jämförbara 

anläggningars utveckling av sin framtida produktion av biogas genom att  

använda sockerbetor. 

I projektet genomfördes lagringsförsök med sockerbetor under en lagringssäsong  

på SBI Jordbergas biogasanläggning i de befintliga plansilorna. Ett fullskale-

försök genomfördes med ensilering av 4000 ton hela sockerbetor, och ett litet 

försök med 200 ton sockerbetor genomfördes med ensilering av en blandning  

av halm och hackade sockerbetor (samensilering). Under inlagringen av socker-

betorna i plansilorna placerades provsäckar med färskt material i båda försöks-

leden. I säckarna placerades också en logger som registrerade temperaturen. 

Under uttagningen frilades säckarna och kemiska analyser utfördes på det 

ensilerade materialet. Även mängden pressvatten kvantifierades och analyserades. 

Kostnads- och klimatbalansberäkningar genomfördes för olika lagringsförfarande 

och substrat. 

Under ensileringen sjönk höjden på de hela betorna från 6,5 meter till ca 40 %  

av ursprunglig inlagringshöjd. Det första pressvattnet noterades efter ca en vecka 

efter avslutad inläggning, och avgången var sedan som kraftigast under tre veckor. 

Den beräknade pressvattenavgången uppgick i genomsnitt till 37 % av den inlagda 

mängden betor. 

Efter täckning av en plansilo är det normalt att man får en måttlig temperatur-

stegring, men vid ensileringen av de hela betorna uppmättes en kraftig ökning av 

temperaturen, som låg kvar på en hög nivå under en lång tid. Detta är en tydlig 

indikation på att förslutningen inte varit tät, varför de värmebildande processerna 

kunde upprätthållas av det syre som trängt in.  

De genomsnittliga torrsubstansförlusterna beräknades till nästan 40 %, vilket får 

betraktas som helt oacceptabelt och en tydlig indikation på aerob nedbrytning  

och att ensileringen inte lyckats. Den beräknade kostnaden per producerad mängd 

gas blev mycket hög för de hela sockerbetorna till följd av de höga lagringsför-

lusterna vid ensileringen. De höga förlusterna innebar också att den beräknade 

klimatpåverkan blev högre jämfört med exempelvis färska sockerbetor. 

Torrsubstansförlusten vid samensilering av hackade sockerbetor och halm upp- 

gick till 30 %, vilket även det är oacceptabelt högt och sannolikt orsakat av att  

luft trängde in under lagringen. Genom att halmen absorberar en del vätska, kunde 

pressvattenavgången här begränsas till 26 % av inlagd mängd. 
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Summary 

Increased use of agricultural materials for bio-energy production, in combination 

with increased global demand for food, can lead to competition for cultivated 

land. As such, it is becoming increasingly important to produce high-yield crops 

for bioenergy production that have a good energy-balance.  

Sugar beet is a high-yielding crop with good energy-balance, and is well suited as 

a substrate for biogas production. For sugar beets to be used for biogas production 

throughout the year, suitable storage is required. The goal of this project was to 

evaluate storage methods for sugar beets under Swedish conditions so that the 

beets could be used as substrate for biogas year-round. A second goal of this 

project was to support the SBI and other biogas plants to use sugar beets in future 

biogas production. 

Winter storage experiments with sugar beets were conducted in existing bunker 

silos at SBI Jordberga biogas plant. One full-scale trial was performed ensiling 

4,000 tonnes of whole sugar beet, and one small trial was performed ensiling 200 

tons of chopped sugar beets with a mixture of chopped straw (co-ensiling). During 

the filling of sugar beets in the silos, bags of sugar beets equipped with a logger 

for registration of temperature were used in both trials. After unloading, these 

bags were opened and chemical analyses were performed on the ensiled material. 

The amount of effluent was also quantified and analysed. Calculations of costs 

and climate-balances were performed for different storage methods and substrates. 

During the ensiling process, the in-silo height of the whole sugar beets decreased 

from 6.5 meters to about 40% of the original filling height. The first effluent from 

the silo was noted after about one week of ensiling, and the seepage was strongest 

during the following three weeks. The calculated effluent production averaged 

37% of the initial amount of sugar beets. 

While a moderate temperature rise is normal after covering a silo, a sharp increase 

in temperature was measured from the ensiled beets. This temperature remained 

high for a long period. This high temperature is a clear indication that sealing was 

not airtight enough, as oxygen was able to enter the silo and sustain the heat-

forming processes. 

The average loss of dry matter was estimated at nearly 40%, which is 

unacceptable and a clear indication of aerobic decomposition. As a result of the 

high storage losses during ensiling, the estimated cost per produced amount of gas 

was very high for whole sugar beets. The high losses also meant that the estimated 

climate impact was higher compared to, for example, fresh beets. 

Dry matter loss for co-ensiling chopped sugar beets with straw was 30%, which 

again is unacceptably high and likely caused by the ingress of oxygen during 

storage. As chopped straw absorbs some liquid, effluent production for the 

chopped sugar beets was limited to 26% of the initial amount. 
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Introduktion 

Ett ökat uttag av bioenergi från jordbruket i kombination med en ökad global efter-

frågan på livsmedel kan leda till konkurrens om odlingsarealen i framtiden. Därför 

kommer det att bli allt viktigare att producera bioenergi av högavkastande grödor 

med bra energibalans. Klimatförhållandena i södra Sverige passar betodling och  

idag finns landets enda sockerbruk i Örtofta i Skåne. Den genomsnittliga sockerbets-

avkastningen i Sverige är 59 ton/ha (SCB, 2013), vilket ger ett högt energiutbyte per 

hektar. Sockerbetor med blast odlade i södra Sverige har en energiskörd av 240 GJ 

per hektar och år och en energibalans (energiskörd/energi-insats) av 11. Som jäm-

förelse har majs en energiskörd av 170 GJ per hektar och år (Börjesson, 2013).  

Utbytet av biogas från en biogasanläggning behöver vara högt och kontinuerligt  

för att ha god lönsamhet. Sockerbetor är en relativt oprövad gröda till biogas-

produktion i Sverige. I Tyskland uppskattas sockerbetor odlas på minst 5000 ha  

för biogasproduktion och arealen ökar (Strube, 2013). Enligt Heilmann (2012) är  

ett av de största problemen när sockerbetor ska användas som substrat för biogas-

produktion att kunna lagra betor så man kan förse anläggningen med betor året om.  

Sockerbetor skördas i Sverige under en period av 2-3 månader under höst/vinter 

och lagras under senhösten i stukor vid fältkant i väntan på transport. Denna 

metod för lagring fungerar tillfredsställande fram tills det blir minusgrader. Detta 

medför att färska betor kan tillföras biogasanläggningen endast under frostfria 

månader under året. I en irländsk studie har Murphy och Power (2009) antagit att 

betor till biogas skulle kunna lagras enbart i stuka täckt med halm. Detta fungerar 

dock inte under svenska klimatförhållanden eftersom frostskadade betor bryts ned 

snabbt med förluster av socker och kvalitet som följd (Huijbregts m.fl., 2013).  

Vid biogasproduktion eftersträvas en substrattillförsel och substratblandning som  

är konstant över året. Det gör att sockerbetor för biogasproduktion behöver lång-

tidslagras för att kunna användas under en så stor del av året som möjligt. En 

framgångsrik metod som använts för långtidslagring av sockerbetor i exempelvis 

Tyskland är ensilering. Sockerbetor kan ensileras både som hela och sönderdelade, 

det kan ske i en stor bassäng, i slang eller plansilo. De kan ensileras både ensamma 

och iblandning med andra biogassubstrat som exempelvis majs eller halm. Att lagra 

hela sockerbetor i plansilo är en relativt ny metod.  

Vid lagring av sockerbetor är risken för förluster av socker genom betornas respira-

tion stor, liksom risken för mikrobiella angrepp. För att kontrollera effektiviteten 

vid lagring av sockerbetor behöver såväl torrsubstansförluster (ts-förluster) som 

energiförluster mätas (Weissbach m.fl., 2011).  

Syfte och mål 

Projektets syfte är att etablera sockerbetor som en energieffektiv gröda för biogas-

produktion i Sverige genom att öka sockerbetsodlingen. Detta för att bl.a. bibehålla 

den väl etablerade infrastrukturen och samtidigt öka användningsområdet för socker-

betor. 

Målet med projektet är att utvärdera lagringsmetoder för sockerbetor under svenska 

förhållanden, som möjliggör användning av sockerbetor som biogassubstrat året runt. 

Målet är även att stödja SBI:s och jämförbara anläggningars utveckling av sin fram-

tida produktion av biogas genom att använda sockerbetor. 



10 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Lagringssystem – tidigare studier och 

erfarenheter 

Tillgängliga lagringssystem 

Generellt startar skördesäsongen för sockerbetor i september och slutar i mitten 

eller slutet av november. Sockerbetsskörden måste avslutas innan det finns risk 

för frostskador. Risken är stor för frostskador om sockerbetorna finns kvar i 

marken i december (Huijbregts m.fl., 2013). Då sockerbetorna ska användas till 

biogasproduktion kan en stor del användas färska, men en del måsta lagras om  

de ska kunna användas som biogassubstrat året runt. Nedan görs en genomgång 

av befintliga lagringstekniker för sockerbetor. 

Lagring i stuka 

De färska betorna kan lagras i en stuka under vintern. Under den kalla årstiden 

sker normalt inga förluster vid lagring i stuka. När våren närmar sig och det finns 

risk för att temperaturen stiger i stukan är denna typ av lager ej längre aktuell 

eftersom förlusterna då blir för stora. För att förlänga användningsperioden kan  

en stuklagring kombineras med exempelvis ensilering. 

En stuka bör ej överstiga 3 meter i höjd i A-form och 2 meter i höjd i kupolform 

för att möjliggöra tillräcklig ventilation och för att minska risken för skador på 

betorna (Huijbregts m.fl., 2013). Sockerbetorna som lagras i stuka kan skyddas 

för frost med exempelvis halm eller presenningar.  

Efter skörd mellanlagras även de betor som ska ensileras med fördel i stuka i 

fältkant, dels för att underlätta logistiken och dels för att ta bort en del jord från 

betorna. 

Ensilering  

Ensilering (syrefri lagring) är ett möjligt lagringssätt för sockerbetor som används 

med framgång i Tyskland. Sockerbetor som ensileras frigör en stor mängd närings-

rikt pressvatten. För samtliga ensileringsmetoder för sockerbetor måste pressaften 

kunna tas omhand, annars blir ekonomin dålig. 

Ensilering är en biologisk konserveringsmetod som innebär att mjölksyrabakterier 

under syrefria (anaeroba) förhållanden växer till, varvid det bildas mjölksyra som 

ger en pH-sänkning i materialet. Sänkningen av pH innebär att tillväxten av andra 

oönskade mikroorganismer hämmas. Förutsatt att pH sänks tillräckligt mycket  

och att en syrefria miljö kan upprätthållas, får man en produkt som tål lång lagring. 

De mjölksyrabakterier som behövs för att starta processen finns oftast naturligt  

och i tillräckligt antal på växtmaterielet. För att sedan växa till och producera syra 

behöver mjölksyrabakterierna näring, vilket huvudsakligen utgörs av lättlösliga 

kolhydrater (socker).  

Vid ensilering är det viktigt att så snabbt som möjligt skapa och upprätthålla 

anaeroba förhållanden genom en väl utförd förslutning. Det syre som finns instängd 

i porsystemet i en silo förbrukas genom växtmaterialets cellandning (respiration) 

mycket snabbt efter förslutning. Om däremot luftens syre får fortsatt tillträde, t.ex. 

på grund av bristfällig eller fördröjd förslutning, får oönskade mikroorganismer 
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möjlighet att växa till, vilket kan ge stora förluster och kvalitetsförsämringar.  

Den oönskade mikrobiella tillväxten kan vara i form av bakterier, jäst eller mögel-

svampar. Hur dessa kan påverka ensileringsprocessen beskrivs kortfattat nedan. 

Bakterier som bryter ned aminosyror under bildning av ammoniak kan utvecklas. 

Eftersom ammoniak är basiskt kommer ensilagets pH-värde att stiga, vilket i sin 

tur medför att sådana mikroorganismer som inte tål låga pH-värden får möjliget 

att växa till. 

Jästsvampar kan växa till både med och utan tillgång till syre. De jästsvampar 

som växer under aeroba förhållanden utnyttjar kolhydrater och mjölksyra som 

energikälla. När luft finns närvarande är jästsvampen okänslig för mjölksyra och 

lågt pH. Utan tillgång på syre däremot, kan jästsvampen inte överleva i en sur 

miljö. 

Mögelsvampar kan bara växa till om syre finns närvarande. Liksom jästsvampar-

na är mögelsvampar mycket toleranta mot låga pH och förbrukar kolhydrater och 

mjölksyra vid sin tillväxt. Under vissa förhållanden kan mögelsvamparna bilda 

giftiga substanser, s.k. mykotoxiner.  

Många av de mikroorganismer som aktiveras och växer till vid lufttillträde ger 

således en nedbrytning av ensilagets konserveringsskydd i form av mjölksyra.  

Om inte lufttillförseln hejdas accelererar nedbrytningen och pH kan stiga till 

värden över 7.  

Hela betor i plansilo 

Hela betor lagras in i plansilo och täcks med plast och nät för att uppnå syrefri 

miljö. Enligt tyska erfarenheter med ensilering av sockerbetor bör stukan vara  

minst 6 meter hög för att erhålla tillräcklig packning med egentyngd (Thaysen, 

pers. medd., 2014). En 11 meter hög stuka minskar till ca 7 meter på några veckor. 

Det är möjligt att kompaktera, men det behövs inte på grund av att sockerbetorna 

kompakterar sig själv. Av den inlagda mängden sockerbetor avgår ca 40 % som 

pressvatten under ensileringen (Thaysen, 2012). Avgången av pressvatten börjar 

efter några dagar och är som mest koncentrerat till de första 50 dagarna (Thaysen, 

2012). Tillvaratagande av pressvattnet för rötning är viktigt.  

Wagner m.fl. (2011) undersökte genom ensileringsförsök i 215 l plastbehållare 

ensileringsförlusterna hos hela eller sönderdelade betor. Slutsatsen var att mängd-

en pressaft var lägre från hela betor, men förlusterna ökade vid fermentationen 

och andningsförluster pga. luft mellan de hela betorna. 

För det mesta kombineras ensilering av hela betor i plansilo med inlagring av 

färska betor i stuka i anslutning till silon som används upp fram till dess att man 

börjar ta av de ensilerade sockerbetorna. 

Eftersom sockerbetorna och pressvattnet är väldigt aggressivt med lågt pH-värde, 

måste betong och asfalt i plansilon skyddas.  

Hela betor i slang 

Hela sockerbetor kan lagras i plastslangar som är gas- och vattentäta. Plastslang-

arna fylls med hjälp av en inpackningsmaskin för sockerbetor. Dessa kan ha en 

kapacitet mellan 100 och 140 ton/timme (Wagner m.fl., 2011). I varje slang kan 
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mängder på upp till 75 ton eller 240 ton lagras enligt Wagner m.fl. (2011). Dia-

metern på slangen kan vara exempelvis 2,4 meter, vilket innebär att en större yta 

behövs för lagring i slang jämfört med exempelvis lagring i plansilo. 

Uttagning sker lämpligen med en lastmaskin. Vid lagring enligt denna metod kan 

det bli svårt att samla in det pressvatten som bildas vid uttagningen.  

Samensilering  

Samensilering innebär att hackade sockerbetor blandas och ensileras tillsammans 

med ett annat torrare material som till exempel halm eller majs.  

En fördel med samensilering är att pressvattenavgången kan minska. Socker-

betorna bör vara hackade och stenar bör vara bortsorterade från sockerbetorna då  

de ska samensileras. Om sockerbetorna ska samensileras med majs måste skörde-

tidpunkterna samordnas kring oktober, vilket kan vara svårt att genomföra i prak-

tiken, dessutom ökar de logistiska kraven på samordnad skörd och inläggning 

(Heilmann, 2012). Majsen skördas optimalt tidigare än sockerbetorna och tidigare- 

lagd betskörd sänker betornas avkastning. Det kan också vara en utmaning att av-

göra vilka proportioner som är lämpliga vid samensilering vid inlagringen, samt 

svårt att ändra proportionerna av det samensilerade materialet vid inmatning i 

biogasreaktorn. I försök i Tyskland med samensilering inblandades exempelvis 

halm i hackade sockerbetor med 13 % på ts-basis (Thaysen, pers. medd., 2014). 

Betmassa i bassäng 

Vid lagring av sockerbetor i öppen bassäng krossas sockerbetorna och matas ner i 

en stor bassäng. Om behov finns kan betmassan sedan pumpas direkt in i biogas-

reaktorn. En nackdel är dock att betmassan ofta skiktar sig i bassängen, vilket 

innebär att det är svårt att få ut allt material. Ytterligare en nackdel med denna 

lagringsmetod är att den kräver investeringar i fasta byggnationer, vilket minskar 

flexibiliteten.  

En fördel med bassänglagring är att det inte krävs något kontinuerligt arbete som 

är fallet vid ensilering i plansilo. Dessutom går inget pressvattnet förlorat från 

sockerbetorna vid denna typ av lagringssystem. Lagring i bassäng kan dock leda 

till gasförluster. Erfarenheter från Tyskland har visat på förluster om kring 10 % 

med täckning och 20-25 % utan täckning (Thaysen, pers. medd., 2014). Det en 

fördel att ha så liten öppen yta som möjligt för att miminera förluster, d.v.s. det är 

bra med ett djupt lager.  

Rengöring, stenborttagning 

Borttagning av stenar och sand är en av de största utmaningarna när betor ska 

användas som biogassubstrat (Heilmann, 2012; Schaffner m.fl., 2011). Finkorniga 

jordpartiklar, såsom lera och mjäla, förblir i suspension i biogasanläggningarnas 

pumpar och rör och följer sedan till största delen med till rötresten. Sand däremot 

tenderar att sedimentera. På betor som odlas på sandiga jordar är det dock inte 

mycket jord som fastnar på betorna. Den medföljande jorden kan med gott resultat 

avlägsnas med tillgänglig utrustning för torr- och våtrengöring. Stenar kan vålla 

stora skador på efterföljande sönderdelnings- och doseringsutrustning.  
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Den tyska maskintillverkaren Grimme lanserade 2012 en maskin som både av-

skiljer stenar och sönderdelar betorna, Grimme BeetBeater. Kapaciteten är dock 

relativt låg, ca 5 ton i timmen vid 5 % sten, och matchar inte kapaciteten vid skörd 

och eventuell inläggning för ensilering. Maskinen är därför i första hand använd-

bar i samband med att betorna ska sönderdelas innan inmatningen i rötkammaren. 

Stenavskiljningen består ett patenterat akustiskt system (KEinstein), och kräver 

således inget vatten.  

Det finns idag tillgängliga maskiner på marknaden för tvättning av sockerbetor till 

biogasproduktion. Flera av maskinerna kombinerar sten- och jordborttagning. De 

mest effektiva maskinerna, både med avseende på tidsåtgång och logistik, är de 

där skörd och tvätt samkörs. Sockerbetan går först igenom en torrtvättning för att 

ta bort den största andelen jord och stenar. Därefter kommer ett vått tvättsteg dels 

för att få bort resterande andel jord, men främst för att möjliggöra en separering 

av stenar från betan genom att låta betan flyta och stenarna sjunka. Våt tvättning 

av sockerbetan tillkommer som en extra kostnadspost, därför rekommenderas att 

endast köra torr tvättning när andelen stenar och/eller sand är låg. 

Metod och genomförande 

I projektet genomfördes lagringsförsök med sockerbetor på SBI Jordbergas bio-

gasanläggning i de befintliga plansiloerna. Försöket inleddes under hösten 2014 

då SBI för första gången lagrade sockerbetor för biogasproduktion. De sista 

proverna togs ut i maj 2015. Ett stort försök genomfördes med ensilering av hela 

betor i full skala och ett litet försök genomfördes med ensilering av en blandning 

av halm och hackade sockerbetor.  

Totalt kontrakterade SBI Jordberga 13 sockerbetsodlare för att leverera in socker-

betor, vilket motsvarade kring 100 hektar med sockerbetor. De 100 hektaren med 

sockerbetor låg på ett medelavstånd på 8 km från Jordberga, med det längsta 

avståndet på 2,5 mil från anläggningen.  

SBI Jordberga producerar varje år 11,7 miljoner Nm
3
 biometan och 110 000 ton 

biogödsel. Råvaran utgörs av 100 000 ton grönmassa per år.  

En del av sockerbetorna lagrades färska i stuka på SBI Jordberga, motsvarande 

2250 ton.  

På SBI Jordberga finns fyra stora plansilofack som är 100 meter djupa och 

38 meter breda, figur 1. Inför vintern 2014/15 var ett helt fack fyllt med majs-

ensilage, ett helt fack fyllt med helsädesensilage, ett fack var till hälften fyllt  

med majs och till hälften fyllt med hela sockerbetor och ett fack delvis fyllt med 

helsädesensilage samt ett litet försök med samensilering av sockerbetor och halm.  
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Figur 1. Innehållet i de fyra olika plansilofacken på SBI Jordberga samt måttangivelser för 
längd och bredd på facken.  

Lagringsförsök 

Hela sockerbetor 

Tidigt under hösten 2014 fylldes plansilofacket där de hela betorna skulle lagras 

med majs. Successivt togs majsen ut och matades in i biogasanläggningen för att 

göra plats åt sockerbetorna. När inlagringen av sockerbetorna startade fanns det 

fortfarande kvar majs längst in i facket, som då täcktes över och förslöts innan 

inlagringen av sockerbetorna startade. Lagringsutrymmet för sockerbetorna var 

38x drygt 20 meter. 

Efter det att sockerbetorna skördats lagrades de i högar vid fält under en dryg 

veckas tid innan de började köras in till SBI Jordberga och fyllas i plansilofacket. 

Efter det att sockerbetorna legat i stukan vid fältkanten och rensades och lastades  

de med ett rensverk. Sockerbetorna tvättades ej innan ensileringen. 

Inläggning  

Inlagringen av de hela sockerbetorna i plansilofacket startade den 12 november och 

pågick till och med den 24 november. Plansilon täcktes sedan den 25 november.  

För att utvärdera ensileringen och hur betornas sammansättning förändrades under 

lagringen gjordes analyser av dels det färska utgångsmaterialet från inläggningen, 

dels de ensilerade betorna efter olika lång lagring. Från de färska betorna togs sam-

manlagt tre representativa prover under inläggningen den 17, 19 och 24 november. 

Dessa dagar gjordes också sammanlagt 18 stycken provsäckar med hela betor iord-

ning, som efter märkning placerades på olika ställen i silon (buried bag method). 

De provsäckar som användes var stora tvättpåsar i nylonväv som vardera fylldes 

med ca 10 kg hela betor. I varje nätsäckplacerades även en temperaturlogger (Tiny 

Tag Aquatic) som programmerades för att samla data varannan timme under hela 

lagringsperioden. För att lättare kunna lokalisera nätsäckarna vid uttagningen knöts 
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såväl ett snöre som ett gult varningsband i plast fast vid varje säck och drogs åt 

sidan upp på siloväggen, figur 2.  

 

Figur 2. Vid inläggningen av provsäckar med betor fästes band som drogs åt sidan och 
lades upp på siloväggen. 

Säckarna placerades på tre ställen i silons längdled, så att de första skulle påträffas 

relativt omgående efter silons öppnande och de sista någon gång i mitten av maj.  

I varje sådan sektion placerades sex stycken säckar fördelade enligt figur 3. De 

sex säckar som placerades längst in i silon betecknades med A, de i mitten med B 

och de längst ut med C. 

 

Figur 3. Placering av nätsäckar med betor och logger i en silosektion. De undre säckarna 
placerades ca en meter från botten och den övre ca två meter från ytan. De yttre prov-
säckarna placerades ca 6,5 meter från vardera siloväggen. 

Betorna lagrades in i silon till ca 6,5 meter höjd. Eftersom siloväggarnas höjd var 

4 meter, fick man åt sidorna lägga betorna med sluttning till denna höjd, figur 4. 

Totalt fylldes silon med ca 4 000 ton sockerbetor.    

X 

X X 

X X 

X 

38 m 
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Figur 4. Inläggning av hela sockerbetor. Fyllningshöjden var ca 6,5 meter och åstadkoms 
med hjälp av en lastare försedd med schaktblad på en förlängd arm. På sidorna skymtar 
sidoplasten som nämns längre fram i texten.   

Eftersom stora mängder pressvatten avgår vid ensilering av hela betor, är det för 

att få en positiv energibalans viktigt att detta samlas upp och rötas. I projektet 

ville vi därför kvantifiera mängden pressvatten och dess potentiella biogasutbyte. 

För detta användes 1 m
3
 cipax-tankar (1x1x1 m) där toppen kapats så att de var 

öppna upptill. I samband med inläggningen ställdes fyra sådana tankar ut i silon 

vilka sedan blev fyllda och övertäckta med betor. Hypotesen var att det press-

vatten som samlades upp härrörde från den 6,5 m
3
 stora betstapeln ovanför varje 

tank. Tankarna placerades två och två i silons djupled, ca 10 meter in från silo-

väggen. I botten av tankarna anslöts en slang som drogs ut till silons framkant,  

där den märktes upp och en avstängningsanordning monterades. Under ca en 

månad efter det att silon täckts kontrollerades dagligen (arbetsdagar) pressvatten-

avgången från cipax-tankarna. Därefter gjordes denna kontroll en gång i veckan 

under en treveckorsperiod. I de fall pressvatten fanns noterades mängden från 

varje tank och ett delprov togs ut och frystes in för senare analys. Denna rutin 

fortgick så länge nämnvärda mängder pressvatten avgick.  

Täckning, förslutning 

Efter avslutad inläggning täcktes silon den 25 november. Innan fyllningen av  

silon påbörjades, hade en sidoplast som gick ner några meter i silon lagts över 

sidoväggar och i bakkant mot det kvarvarande majsensilaget. När silon fyllts veks 

denna sidoplast upp över betorna, och täckte då 6-7 meter in från kanterna. Silon 

förslöts fullständigt med ytterligare två våder 18 meter bred plastfolie som lades 

tvärs över silon med 2-3 meters överlapp mellan våderna. Både sido- och täck-

plast hade en tjocklek på 0,115 mm (Triosun, Trioplast). Därefter täcktes hela 

ytan med ett ensilagenät, dels för att förhindra vindfladder, dels som skydda mot 

fåglar. Även detta lades i två våder tvärs över silon, där skarven drogs ihop med 

buntband varje meter. Längs sidoväggarna och i bakkant placerades en samman-

hängande rad med sandsäckar. I silons framkant lades stora fyrkantbalar med 

halm för att hålla fast plast och nät, figur 5. Slutligen drogs spännband fästade  

i siloväggarna tvärs över silon, för att få ett ytterligare skydd mot vindfladder.  
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Figur 5. Silon med hela sockerbetor efter avslutad inläggning. Till vänster syns två av de 
slangar som var anslutna till cipax-tankarna för att samla upp pressvatten.   

Uttagning 

Någon gång under mellandagarna i slutet av december gjordes en kort oplanerad 

öppning av silon och en mindre mängd betor togs ut. Öppningen berodde på att  

de färska betorna tillfälligt var slut. Efter uttagningen täcktes silon åter, varefter 

den ”riktiga” uttagningen startade 6 mars 2015 och avslutades den 28 maj. 

När nätsäckarna efterhand påträffades noterades datum och betornas vikt i proto-

koll. Därefter placerades de i frys för att senare tinas upp och provberedas. Prov-

beredningen innebar att betorna först homogeniserades i en matberedare, varefter 

ett representativt prov togs ut som återigen placerades i frys för senare analys. 

Även proven med de färska betorna hade i samband med inläggningen beretts på 

samma sätt, figur 6.  

 

Figur 6. Malning av färska sockerbetor i matberedare i samband med inläggningen. 
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Hackade sockerbetor och halm 

Detta var ett mindre försök, där ca 200 ton betor hackades och sedan blandades 

med hackad halm. Blandningen lades i en avgränsad del av ett plansilofack, figur 

7. Förutom en del av siloväggen bestod avgränsningarna i bakkant och den andra 

långsidan av två lager med staplade fyrkantbalar av halm. Balarna staplades till  

en höjs av drygt 2,5 meter och hölls på plats av cementblock på utsidan, figur 7. 

Den avgränsade bottenytan på lagringsutrymme var ca 24 x 4,5 meter.  

 

Figur 7. Avgränsad del av silofack för samensilering av sockerbetor och halm. 

Hela silodelen fylldes den 4 december. Betorna hackades med en Grimme 

BeetBeater, som också har en funktion för stenavskiljning, figur 8. Vetehalm hade i 

förväg hackats upp med en halmhack och lagts i anslutning till silon. Målsättningen 

var att inblandningen av halm skulle vara 13 % av totalmängden på torrsubstansbas. 

Innan försöket hade vikterna av hackad halm respektive betor som fick plats i en 

lastarskopa bestämts. Utifrån detta fylldes en Samson fastgödselspridare omväxl-

ande med respektive material för att få rätt proportioner. När fastgödselspridaren 

var full kördes den in i fickan och materialet matades ut. Visuellt bedömdes bland-

ningen av de två materialen vara god.   

 

Figur 8. Hackning av betor med Grimme BeetBeater.  

För att utvärdera ensileringen och hur materialets sammansättning förändrades under 

lagringen gjordes analyser av dels det färska utgångsmaterialet från inläggningen, 

dels det ensilerade materialet efter olika lång lagring. Detta gjordes med samma 

nätsäcksmetodik som i försöket med hela sockerbetor. Till varje prov vägdes och 

blandades 6 kg bethackelse och halm i avsedda proportioner. I detta försök användes 
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sex stycken provsäckar med temperaturlogger, som placerades i centrum av stacken 

jämnt fördelade utmed silons längd, figur 9.  

 

Figur 9. Inläggning av provsäck i försöket med samensilering av hackade betor och halm. 

För att samla upp och kvantifiera pressvattenmängden användes samma metodik 

med Cipax-tank som i försöket med hela sockerbetor. Här användes dock endast 

en tank som placerades centralt i silon. 

Efter avslutad inläggning och packning var höjden på materialet ca 3,5 meter. 

Packningen gjordes genom att trycka ned materialet med lastarskopan. Silon 

förslöts den 5 december med samma metodik och material som för de hela 

sockerbetorna, dock utan spännband tvärs över silon. Eftersom överytan här  

var betydligt mindre, kunde en heltäckande plastfolie användas vid täckningen.  

Två representativa prover togs av halmen för att bestämma dess strålängdsfördel-

ning. Detta gjordes med JTI:s sorteringsmaskin som finns beskriven av Gale och 

O´Dogherty (1982). Resultatet av denna analys anges som halvviktslängd (mm), 

vilket är den längd som delar provet i två viktsmässigt lika stora delar. 

Uttagningen startade den 17 mars 2015 och avslutades den 28 maj. När nätsäckarna 

efterhand påträffades hanterades och bereddes proverna enligt samma rutiner som  

i försöket med hela sockerbetor. 

Kemiska analyser  

Analyserna av de homogeniserade proverna utfördes av laboratoriet vid 

Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, Uppsala. Såväl färska som 

ensilerade betor analyserades med avseende på halter av torrsubstans (ts), aska, 

råprotein, fett, NDF (neutral detergent fiber), flyktiga fettsyror (VFA), mjölksyra, 

etanol, ammoniumkväve (NH4) samt pH-värde. I pressvattnet analyserades före-

gående nämnda parametrar, förutom flyktiga fettsyror (VFA), mjölksyra och 

etanol, samt COD (Chemical Oxygen Demand) både på filtrerat och ofiltrerat 

prov. Den sistnämnda analysen utfördes vid JTI. Analyserna utfördes som enkel-

bestämningar, förutom COD som bestämdes med två upprepningar. 
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Under uppvärmningen som görs för att bestämma ts-halten avgår inte bara vatten 

utan även flyktiga substanser (syror och alkoholer), vilka också ska räknas in i 

torrsubstansen. För att kompensera för detta, korrigerades de analyserade ts-

halterna enligt en beräkningsmetod föreslagen av Weissbach och Strubelt (2008), 

vilken är framtagen specifikt för ensilerade sockerbetor. Därefter korrigerades 

också värdena på de parametrar som baseras på ts-halt.     

Valet av vilka parametrar som skulle ingå i de kemiska analyserna gjordes dels 

med tanke på att kunna utvärdera ensileringen, dels för att få de parametrar som 

behövs som indata till beräkningarna av teoretisk biogaspotential.  

Pressvatten 

Inför de kemiska analyserna av pressvattnet gjordes en inventering av de prover 

som fanns insamlade. Det visade sig då att prover saknades för några av de datum 

då pressvatten registrerats. Orsaken till detta är oklar. Från tanken i silon med hela 

betor saknades prover som representerade knappt 22 % av den totala mängden 

pressvatten. Motsvarande procenttal för hackade betor och halm var 6,5. I båda 

fallen var det prover efter den kraftiga pressvattenavgången som saknades. Från 

de befintliga proverna skapades ett samlingsprov för varje tank genom att blanda 

delproven i proportion till de totalmängder som noterats för respektive tillfälle. 

Detta gjordes eftersom sammansättningen i det pressvatten som produceras först, 

med största sannolikhet är annorlunda från den i den senare fasen. Samtidigt inne-

bär detta att de samlingsprover som analyserats inte är helt representativa för hela 

pressvattenmängden. Detta gäller speciellt för de hela betorna där de saknade 

proverna representerade en relativt stor andel av totalmängden.   

Teoretiskt biogasutbyte 

Utifrån analysen av bland annat fett, protein, TS och aska i materialet beräknades 

det teoretiska biogasutbytet. Kolhydratinnehållet beräknandes utifrån mängd VS, 

fett och protein i materialet. Den teoretiska metanpotentialen beräknades i förhåll-

ande till mängd kolhydrater, fetter och proteiner vid fullständig anaerob nedbryt-

ning av dessa fraktioner (Carlsson & Uldal, 2009).  

Ekonomi och klimatpåverkan 

Resultaten från lagringsförsöken användes som indata i analyser både med av-

seende på ekonomi och på klimatpåverkan. Systemet som analysen baserades på 

redovisas i figur 10. I klimatberäkningarna inkluderades uppgraderingen av bio-

gasen i systemgränsen.   
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Figur 10. Systemgränser för ekonomi- och klimatberäkningarna.  

Några olika alternativ för lagring och med olika substrat inkluderades i beräk-

ningarna, figur 11. Som nollalternativ (Alt. 0) användes inga sockerbetor, utan 

enbart helsäd och majs. I alternativ 1 användes endast färska sockerbetor. Alter-

nativ 2.1 till 2.3 representerade fall med lyckad ensilering och alternativ med 

endast färska sockerbetor, både färska och ensilerade sockerbetor samt alternativ 

med samensilering av sockerbetor och halm. Alternativ 3.1 till 3.3 avser motsvar-

ande alternativ som under 2, men för misslyckad ensilering. I beräkningarna sär-

skiljdes ”lyckad” och ”misslyckad” ensilering beroende på hur höga lagringsför-

lusterna av TS-halten var. Lagringsförlusterna för ”lyckad ensilering” för ensiler-

ade hela betor och samensilering sockerbetor och halm sattes till 15 % av ts. För 

helsädes- och majsensilaget sattes lagringsförlusten till 8 % av ts.  Eftersom de 

färska sockerbetorna ej lagrades under en längre tid och endast under kalla vinter-

månader antogs förlusten till 0 % av ts. Värdena för lagringsförlusterna för 

”misslyckad ensilering” togs från lagringsförsöket.  

 

Figur 11. De olika alternativen som inkluderades i beräkningarna. 

Gasproduktion 

Inmatning 

Förbehandling 

Lagring 

Inläggning 

Förbehandling 

Transport 

Skörd/rensning 

Inköpt råvara 

Biogasanläggningen 

Rötkamrarna 

Plansilolager 



22 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

De olika systemstegen för beräkningsalternativen redovisas i figur 12. Vid skörd 

grovrensas sockerbetorna på åkern innan de transporteras in till anläggningen. 

Både de hela ensilerade sockerbetorna och de färska sockerbetorna behöver 

hackas innan de matas in i rötkamrarna. Alla grödorna matas in i rötkamrarna  

och gas produceras från dem.   

 

Figur 12. Redovisning av systemstegen för de olika alternativen. 

Den pressvattenavgång som användes i beräkningarna var den som beräknades 

utifrån lagringsförsöken. För de färska sockerbetorna, helsädes- och majsensilaget 

antogs pressvattengången till 0 %.  

I beräkningarna antogs att allt pressvatten samlades upp och matades in i processen 

och genererade gas, således inte en förlust. 

Klimatbalans 

De olika lagringsförfarandena, figur 11, utvärderades med avseende på klimatpå-

verkan genom att utsläppet av växthusgaser beräknades per MJ energi i den produ-

cerade biogasen. För att kunna jämföra hur mycket de olika växthusgaserna (CO2, 

N2O etc.) bidrog till klimatpåverkan gjordes en omräkning med en viktningsfaktor 

med den gemensamma basen kg koldioxidekvivalenter (CO2e) (Myhre m.fl., 2013). 

För mer detaljerad beskrivning av metod och genomförande för klimatbalansberäk-

ningarna se bilaga 1. 

Kostnader lagringssystem 

De olika lagringsförfarandena, figur 11, utvärderades ekonomiskt genom att 

kostnaderna för att producera 1 Nm
3
 uppgraderad biogas beräknades.  Kostnader-

na som inkluderades var inköp av grödan, skörd, rensning, transport till biogas-

anläggningen, inläggning och lager i plansilo, förbehandling samt inmatning i 

rötkammare. Driftkostnaderna av rötkamrarna och uppgraderingen där biogasen 

produceras och uppgraderas inkluderades inte i kostnadsberäkningen då den anses 

vara densamma för alla lagringsförfaranden. Färska sockerbetor lagras inte mer  

än maximalt några dagar på anläggningen, vilket inte medför några kostnader för 

lagring och täckning etc. Verkliga kostnader kommer från SBI Jordbergas biogas-

anläggning och presenteras i enheten kronor per ton våtvikt (vv). Kostnaderna för 

inköp, hantering och lagring för grödorna var alltså för en storskalig anläggning 
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som producerar ca 12,6 miljoner fordonsgas per år, och kan inte rakt av appliceras 

på småskalig biogasproduktion. I tabell 1 presenteras totalkostnaden för inköp, 

hantering och lagring för de olika lagringsfallen.  

Tabell 1. Totalkostnad för inköp, hantering och lagring.  

Substrat Totalkostnad
a
, kr/ton vv 

Färska sockerbetor 400 

Ensilerade sockerbetor 400 

Ensilerade sockerbetor/halm 420 

Ensilerad helsäd 500 

Ensilerad majs 540 

a) Kostnad för inköp, hantering och lagring 

I bilaga 2 redovisas de ts- och VS-halter samt biogasutbyte som har använts i 

beräkningarna.  

Pressvattenavgången innebär en hanteringskostnad. I beräkningarna antogs att 

pressvattnet inte hade några ts-förluster. Dock hittades inga litteraturuppgifter  

som angav några ts-förluster för pressvatten.  

Volymerna av grödor i respektive lagringsförfarande bestämdes så att gasproduk-

tionen i respektive förfarande skulle bli lika hög.  

I försöket matades sockerbetorna in otvättade i rötkamrarna, vilket resulterade i att 

jord och stenar från betorna följde med betorna in i rötkamrarna. Möjlighet finns 

att tvätta betorna innan de matas in i rötkamrarna, men kostnaden för det inklud-

erades inte i beräkningarna. Om betorna inte tvättas måste rötkamrarna tömmas  

på sand efter ett antal år, kostnaderna för det inkluderades inte i beräkningarna.  

Lagring av sockerbetor kräver behandlad/emaljerad betong eftersom både socker-

betorna och pressvattnet är korrosivt och har lågt pH. Det medför extra kostnader 

vid byggnation av lager jämfört med om andra substrat hade används för biogas-

produktion. Den extra kostnaden inkluderades inte i beräkningarna.  

Kostnader för avskrivning av lagringsutrymmet på anläggningen inkluderades inte 

i beräkningarna.  

Resultat och diskussion 

Hela sockerbetor 

Efter drygt 3,5 månader från det att sockerbetorna lagrades in i slutet av november 

var höjden på de ensilerade sockerbetorna knappt 2,5 meter. Höjden på betorna 

hade således sjunkit till ca 40 % av ursprunglig inlagringshöjd.  

Totalt återfanns 12 av de 18 provsäckarna som placerats i silon. Från yttersta C-

ledet återfanns fyra av sex säckar, från mellersta B-ledet återfanns samtliga säckar 

och från innersta A-ledet återfanns två av sex säckar.  

Det var väldigt svårt att hitta de 18 provsäckarna i plansilon, säckarna doldes väl 

bland de andra ensilerade sockerbetorna, figur 13. Den första säcken återfanns den 

11 mars och den sista säcken den 5 maj.  
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De långa snören som fästs vid säckarna vid inläggningen hade i många tillfällen 

slitits av och underlättade inte vid finnandet av provsäckarna. Flera olika personer 

körde lastmaskinen som plockade av de ensilerade sockerbetorna, vilket ibland 

kunde försvåra återfinnandet av provsäckarna.   

 

Figur 13. Återfunnen provpåse i silon med ensilerade hela sockerbetor. 

Inmatningen av betor i rötkamrarna från det att man började ta av de ensilerade 

sockerbetorna fram till det att de tog slut, varierade något över tid, figur 14. I snitt 

var inmatningshastigheten (detsamma som uttagningshastigheten från plansilon) 

21,8 ton/dygn. Under januari hade man driftstörningar på en av anläggningens tre 

rötkammare, vilket medförde att inmatningen blev något lägre än planerat. Möjligt-

vis berodde driftstörningen på att en för stor andel pressvatten från de ensilerade 

sockerbetorna hade matats in för snabbt. Pressvattnet innehåller en stor andel lätt-

nedbrytbara sockerarter och utgör därför en väldigt snabb energikälla till de biogas-

producerade mikroorganismerna i rötkamrarna, samt ger vattnet ett lågt pH-värde 

(mätningar av SBI visade på pH mellan 3 och 4). En sådan snabb omsättning av 

energi kan störa mikroorganismerna och skapa processtörning. Pressvattnet kan 

alltså inte fullt ut användas som spädvatten i processen, utan måste doseras in i 

mindre mängder. Mot slutet av inmatningen ökades mängden som matades in per 

dygn för att betorna skulle ta slut då de började lukta och få försämrad kvalitet.  
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Figur 14. Inmatningshastigheten i rötkamrarna under den tid som ensilerade betor från 
plansilon matades in. 

Kemiska analyser 

Resultaten från analyserna av de tre proverna med färska betor tagna i samband 

med inläggningen redovisas i tabell 2. Överlag var det en liten variation mellan  

de enskilda proverna. 

Tabell 2. Kemiska analyser av färska betor innan ensilering. Medelvärden av 3 prover 
samt min-maxvärde och standardavvikelse (SD). 

 Medel Min-max SD 

Ts-halt, % 
a
 22,1 21,6 - 22,4 0,4 

Aska, % av ts 4,5 3,5 - 5,9 1,3 

VS, % av ts 95,3 94 - 96 1,3 

pH-värde 5,8 5,8 - 5,9 0,0 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach och Strubelt, 2008  

Analysresultaten från de ensilerade betorna uppvisade däremot en mycket stor 

variation mellan enskilda prov. Något tydligt mönster beroende på var proverna 

legat i silon kunde dock inte urskiljas. Analysresultaten redovisas därför som 

medelvärden av alla de 11 prover som återfunnits under uttagningen, tabell 3. 

Resultat för enskilda prover redovisas i Bilaga 2.  
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Tabell 3. Kemiska analyser av hela ensilerade betor efter lagring. Medelvärden av  
11 prover samt min-maxvärde och standardavvikelse (SD). 

 Medel Min-max SD 

Ts-halt, % 
a
 18,5 10 - 25 5,1 

Aska, % av ts 20,9 16 - 28 3,2 

VS, % av ts 
b
 79,1 72 - 84 3,2 

pH-värde 3,5 3,2 - 4,4 0,4 

NH3-N, % av tot-N 0,9 0,2 - 2,5 0,9 

Smörsyra, % av FM 0,0 0,01 - 0,3 0,1 

2,3-Butandiol, % av ts 2,6 0,1 - 7,4 2,1 

Mjölksyra, % av ts 3,4 0,9 - 5,9 1,5 

Ättiksyra, % av ts 3,1 0,3 - 5,7 1,7 

Etanol, % av ts 1,1 0,1 - 2,5 0,8 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach och Strubelt, 2008 

b) VS (Volatile Solids - glödförlust) är den organiska delen av torrsubstansen och har beräknats 
utifrån torrsubstans- och askhalt 

Jämfört med de färska betorna var halterna av aska höga samtidigt som halterna 

VS var låga. Detta indikerar tydligt att mycket jord funnits på betorna vid in-

läggningen. Förutom två prov var pH-värdet lågt med värden på strax över 3.  

I två prover noterades dock högre värden på 4 respektive 4,4. Detta tyder på att  

en ensileringsprocess med mjölksyrabildning ägt rum. Halterna av mjölksyra är 

dock relativt låga (jämfört med vallensilage). Att pH-värdena ändå är så låga 

beror sannolikt på att sockerbetor har ett mycket litet innehåll av buffrande sub-

stanser som motverkar pH-sänkning. De flesta proverna hade påfallande höga 

halter av 2,3-Butandiol. När det gäller vallfoder anses koncentrationer över 1 % 

av ts som höga (Pauly, pers. medd., 2015 ). Butandiol bildas främst av entero-

bakterier (tarmbakterier) som återfinns i stort antal bland annat i jord. Eftersom 

enterobakterier har sin optimala tillväxt vid pH-värden omkring 7, är de som regel 

endast aktiva under en begränsad period strax efter inläggningen. När pH-värdet 

sjunkit till 4,4 - 4,5 upphör deras tillväxt (Lindgren, 1990). En hög halt av 

butandiol kan därför ses som en indikation på att sänkningen av pH-värdet gått 

långsamt, och därför gett utrymme för enterobakterierna att växa till. En snabb 

sänkning av pH-värdet (snabb tillväxt av mjölksyrabakterier) är av stor betydelse 

för att förhindra tillväxt av andra oönskade mikroorganismer, och därmed 

ensilagets kvalitet (Sundberg, 2003). 

Skillnaderna i halt av aska och VS mellan de färska och ensilerade betorna, kan 

till stor del förklaras av de olika rengöringsrutiner som tillämpades på de betor 

som representerade färskt vara och de som placerades i nätsäckar.   

De sockerbetor som maldes färska och frystes in för analys tvättades innan de 

maldes. Däremot tvättades ej de sockerbetor som lades direkt i provsäckar för 

inläggning i plansilon. Detta medför en viss osäkerhet vid jämförelse av analys-

resultaten mellan färska och lagrade sockerbetor.  
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Pressvatten 

I silon med hela betor fungerade uppsamlingen av pressvatten i endast en av de 

fyra tankarna. I de resterande tre blev de uppsamlade mängderna mycket små, 

vilket troligen berodde på att pressvattnet från tankarna inte kunde rinna av på  

det sätt som var tänkt. Från den tank där avrinningen fungerade blev den samman-

lagda pressvattenmängden drygt 3,5 m
3
. Det första pressvattnet noterades efter ca 

en vecka efter avslutad inläggning, och avgången var sedan som kraftigast under 

en treveckorsperiod. Resultat från kemiska analyser av pressvattnet återfinns i 

tabell 4. 

Tabell 4. Kemiska analyser av pressvatten från silon med hela betor (n=1).  

 pH Ts-halt, % 
a
 

Pressvatten 3,5 11,3 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar med schablonvärdet 1,4 procentenheter  

Den uppsamlade mängden pressvatten i Cipax-tanken kan orimligen hänföras till 

den kvadratmeterstora stapeln av betor ovanför. En beräkning visar att mängden 

pressvatten då skulle utgöra i storleksordningen 74 % av de inlagda betornas vikt, 

vilket kan förkastas mot bakgrund av de viktsförändringar som registrerats mellan 

inläggning och uttagning av provsäckarna med betor. En rimligare siffra redovisas 

längre fram i avsnittet ”Förluster av torrsubstans”.  

Temperaturmätning 

Liksom för resultaten från de kemiska analyserna, fanns inte heller för temperatur-

registreringarna något systematiskt mönster beroende på säckarnas placering i silon. 

När silon täcktes och förslöts var temperaturen på i stort sett alla mätplatser mellan 

10 och 15 ºC. Därefter var det generella mönstret att temperaturen ökade till ca 

45 ºC, där den låg på en relativt stabil nivå fram till slutet av januari, varefter 

temperaturen långsamt sjönk. Ett exempel på registrerat temperaraturförlopp i en  

av provsäckarna som legat i silon visas i figur 15. Denna säck hörde till dem som 

placerades längst in i silon och således lades in först och togs ut sist.  I diagrammet 

finns även tidpunkter för inläggningsstart, silotäckning och öppning markerade, 

liksom även omgivningstemperaturen under den aktuella perioden.  Data för utom-

hustemperatur har hämtats från LantMet:s väderstation i Anderslöv ca 5 km nord-

väst om Jordberga. Registrerade temperaturer för samtliga provsäckar återfinns i 

bilaga 3.  
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Figur 15. Exempel på registrerat temperaraturförlopp i en av provsäckarna i silon. 

Efter täckning av en plansilo är det normalt att man får en måttlig temperatur-

stegring. Detta beror på att det syre som finns instängt i porsystemet i silon 

förbrukas, dels genom växtcellernas respiration, dels genom tillväxt av aeroba 

(syrekrävande) mikroorganismer. Båda dessa processer innebär att kolhydrater 

bryts ner och att värme bildas. Om förslutningen blir tät förbrukas det syre som 

finns i porsystemet mycket snabbt. Den värme som då bildas ger bara en måttlig 

temperaturökning på några grader, vilket inte är tillräckligt för att ge någon nega-

tiv effekt på ensileringsresultatet. Om däremot luftens syre får fortsatt tillträde,  

på grund av t.ex. bristfällig eller fördröjd förslutning, kan växterna fortsätta att 

respirera samtidigt som aeroba mikroorganismer får fortsatta möjligheter att  

växa till.  

I silon med hela betor pågick temperaturstegringen under ca en vecka efter  

slutlig täckning och förslutning. Att värme producerades under så pass lång tid  

är en tydlig indikation på att förslutningen inte varit tätslutande, varför de värme-

bildande processerna har kunnat upprätthållas av det syre som trängt in. Inte 

förrän efter ca två månader efter täckning börjar temperaturen stagnera, vilket  

kan bero på att betorna har nått en packningsgrad som försvårar infiltration av 

luft. Den höga och långvariga temperaturstegringen kan sannolikt ha gett ut-

rymme för tillväxt av bakterier av släktet Bacillus. Dessa bakterier är vanliga i 

jord och mycket värmetoleranta (Pauly, pers. medd., 2015).   

Med facit i hand finns det starka skäl att tro att en stor del av luftinträngningen 

skett i skarven mellan de två våder av plastfolie som användes vid förslutningen. 

Även om skarven utförts med 2-3 meters överlapp, är det med den ojämna yta 

som betorna utgör vanskligt att få tätning mellan skikten, speciellt vid kraftiga 

vindbelastningar kan det vara svårt att undvika att luft pumpas in och ut ur lagret.  
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Om man blir tvungen att skarva täckplasten rekommenderas i Sverige minst två 

meters överlapp, samt att man tynger ned överlappningen med t.ex. sandsäckar 

(Josefsson, pers. medd., 2015). Enligt samma källa är den bredaste täckplasten för 

plansilor som finns att tillgå i Sverige 20 meter. Från Tyskland uppges dock att 

täckplaster på över 38 meters bredd finns att tillgå (Thaysen, pers. medd., 2015).  

Förluster av torrsubstans 

På underlag av analyserad ts-halt och noterad vikt av betor i provsäckarna vid 

inläggning och uttagning, samt ts-halt i pressvattnet, gjordes en balansräkning för 

att kvantifiera förlusterna av torrsubstans under ensilering och lagring. I denna 

beräkning erhölls även hur mycket pressvatten som avgått från respektive prov. 

Resultaten från balansräkningen återfinns i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade värden på förluster av torrsubstans (ts) under ensilering och lagring 
samt pressvattenavgång. Medelvärden av 11 prover samt min-maxvärde och standard-
avvikelse (SD). 

 Medel Max-min SD 

Förlust av ts, % av inlagd mängd ts 38 22-61 12 

Pressvattenavgång, % av inlagd 
mängd våt vara 

37 21-51 8 

Torrsubstansförlusterna varierade mycket mellan de enskilda proverna. Det prov 

som uppvisade störst förluster (61 %) var detsamma som också hade avvikande 

värden i de kemiska analyserna – lägsta ts-halten, högsta pH-värdet och högsta 

halten smörsyra. De genomsnittliga förlusterna på nästan 40 % får betraktas som 

helt oacceptabla och är en tydlig indikation på aerob nedbrytning och att ensiler-

ingen inte lyckats. Förlusterna utifrån de mängder sockerbetor som faktiskt lag-

rades in i plansilon och som faktiskt matades in i rötkamrarna (inklusive press-

vatten) beräknades till 39 %, vilket stämmer väl med resultatet från försöket.   

Den beräknade pressvattenavgången på i genomsnitt 37 % av den inlagda mängd-

en betor, stämmer väl överens med de uppgifter som återfunnits i litteraturen och 

vid personliga kontakter.  

Visuella observationer under uttagning 

Under uttagningen upptäcktes synlig påväxt av jäst- eller mögelsvampar på socker-

betorna i silon, figur 16.  
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Figur 16. Ensilerade sockerbetor i plansilon med påväxt av jäst- eller mögelsvampar, 
14/4. 

Vid hackningen av de ensilerade sockerbetorna i Grimme BeetBeatern syntes 

tydligt att olika betor hade varierande invändig färg, bild 17. Detta kan indikera 

att ensileringen har lyckats olika bra i de enskilda betorna. Eventuellt kan det 

förklara den stora spridningen i de kemiska analyserna. 

 

Figur 17. Varierande invändig färg på de hackade ensilerade betorna, 14/4. 

Lagret sockerbetor närmast ytan av lagret hade en mörkare färg, vilket tyder på  

en luftinträngning i materialet ovanifrån, figur 18.  
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Figur 18. Mörkare färg i lagret sockerbetor närmast ytan i plansilon, 13/5. 

Hackade sockerbetor och halm 

SBI Jordberga började ta av samensileringsledet den 17 mars, då noterades en 

höjd på samensileringsledet på 1,7 meter. Av de sex provsäckar som lades in i 

samensileringsledet återfanns tre av säckarna, övriga råkade av misstag matas  

in i rötkammaren, figur 19.  

 

Figur 19. Återfunnen provpåse samensileringen. 

Strålängdsanalyserna på de två prover från halmen som användes i samensilerings-

ledet resulterade i halvviktslängder på 45 respektive 59 mm, med ett medelvärde på 

52 mm.  
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Då kapaciteten på Grimme BeetBeatern var 5 ton i timmen är det inte praktiskt 

genomförbart att samensilerade de mängder sockerbetor som man vill göra på SBI 

Jordberga. Detta för att förslutningen av silon ska ske så snabbt som möjligt. Om 

4000 ton sockerbetor ska sönderdelas tar det 800 dygn om man räknar med att 

Grimme BeetBeater är igång 24 timmar per dygn.  

Kemiska analyser 

Resultaten från analyserna av de proven med dels enbart färska hackade betor, 

dels blandningen av betor och halm tagna i samband med inläggningen redovisas  

i tabell 6. Askhalten i provet med hela betor var högre än i proven tagna vid in-

läggningen av hela betor (tabell 2). Detta tyder på att de färska hackade betorna  

i samensileringen inte var lika väl rengjorda. Ytterligare en skillnad var att pH-

värdet var avsevärt mycket lägre i de hackade betorna. Ett så pass lågt värde som 

4,4 tyder på att en mjölksyrajäsning redan ägt rum i materialet.  I provet där halm 

blandats in blev som förväntat den analyserade ts-halten något högre än det med 

enbart betor. Att också askhalten ökade så kraftigt och att pH-värdet blev lägre 

med halminblandning var dock oväntat.  

Tabell 6. Kemiska analyser av dels färska betor, dels betor/halm innan ensilering (n=1).  

 Ts-halt, % 
a
 Aska, % av ts VS, % av ts pH-värde 

Enbart betor 24,2 6,2 93,8 4,4 

Betor och halm 25,5 10,1 89,9 4,2 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach och Strubelt, 2008  

Analysresultaten från de tre ensilerade proven redovisas som medelvärden i  

tabell 7. Resultaten uppvisade liten variation, och något mönster beroende på var 

proverna legat i silon fanns inte. Resultat för enskilda prover redovisas i Bilaga 2. 

Tabell 7. Kemiska analyser av samensilerade hackade betor och halm efter lagring. 
Medelvärden av 3 prover samt min-maxvärde och standardavvikelse (SD).  

 Medel Min-max SD 

Ts-halt, % 
a
 23,0 22 - 23 0,7 

Aska, % av ts 14,2 12 - 16 1,8 

VS, % av ts 
b
 85,8 84 - 96 1,8 

pH-värde 3,3 3,3 - 3,3 0,0 

NH3-N, % av tot-N 2,2 1,8 - 2,7 0,4 

Smörsyra, % av FM 0,0 0,01 – 0,01 0,0 

2,3-Butandiol, % av ts 0,3 0,2 - 0,3 0,0 

Mjölksyra, % av ts 6,3 3,0 - 9,4 3,2 

Ättiksyra, % av ts 6,2 5,0 - 8,5 2,0 

Etanol, % av ts 9,4 8,2 - 10,4 1,1 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach och Strubelt, 2008  

b) VS (Volatile Solids - glödförlust) är den organiska delen av torrsubstansen och har beräknats 
utifrån torrsubstans- och askhalt 
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Jämfört med de ensilerade hela betorna var de analyserade halterna av mjölksyra, 

ättiksyra och etanol högre. Den högre etanolhalten kan indikera en mer omfattande 

aktivitet av jästsvampar. Däremot var halten av 2,3-Butandiol lägre än i de hela 

ensilerade betorna. Genomgående låga pH-värden indikerar att en ensilerings-

process ägt rum.          

Pressvatten  

I silon med samensilering av hackade betor och halm blev pressvattenavgången 

knappt 400 liter, betydligt mindre än i silon med hela betor. Även här producerades 

den största mängden pressvatten under de första veckorna efter inläggning. Resultat 

från de kemiska analyserna av pressvattnet återfinns i tabell 8. 

Tabell 8. Kemiska analyser av pressvatten från silon med hela betor (n=1).  

 pH Ts-halt 
a
 

Pressvatten 3,8 11,3 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar med schablonvärdet 1,4 % -enheter  

Jämfört med pressvattnet från silon med hela betor var pH-värdet högre, medan 

ts-halten var exakt densamma.  

Temperaturmätning 

Temperaturregistreringar från de tre provsäckarna som återfunnits i silon med 

samensilerade betor och halm visas i figur 20. I diagrammet finns även tidpunkter 

för inläggning/täckning (samma dag) och öppning markerade, liksom även omgiv-

ningstemperaturen under den aktuella perioden.   

 

Figur 20. Temperaturregistreringar från de tre provsäckarna som återfunnits i silon. 
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När silon täcktes var temperaturen i alla provsäckar under 10 ºC. Liksom i silon 

med hela betor steg temperaturen snabbt efter täckning, men i detta fall till en 

lägre nivå på ca 30 ºC. Temperaturstegringen pågick här under ca två veckor, 

vilket var längre än för de hela betorna. På samma sätt som i silon med hela betor 

började temperaturen långsamt sjunka i början på februari.  

Även om temperaturstegringen i samensilerade betor/halm var måttligare, var den 

ändå så pass kraftig att den inte enbart kan ha orsakats av det vid täckningen inne-

slutna syret. Även det faktum att den pågick under så pass lång tid, är en tydlig 

indikation på att förslutningen inte heller här varit tillräckligt tät.   

Förluster av torrsubstans 

En balansräkning för att kvantifiera förluster av torrsubstans under ensilering och 

lagring utfördes på samma sätt som för de hela betorna. Resultaten från balans-

räkningen återfinns i tabell 9. 

Tabell 9. Beräknade värden på förluster av torrsubstans (ts) under ensilering och lagring 
samt pressvattenavgång. Medelvärden av tre prover samt min-maxvärde och standard-
avvikelse (SD). 

 Medel Max-min SD 

Förlust av ts, % av inlagd mängd ts 30 26-32 3,5 

Pressvattenavgång, % av inlagd 
mängd våt vara 

26 22-30 4,0 

Även om förlusterna av torrsubstans i de samensilerade betorna var något lägre  

än i de hela, är den genomsnittliga nivån på 30 % fortfarande oacceptabelt hög. 

Den höga förlustsiffran verifierar misstankarna om att luft trängt in och orsakat 

aerob nedbrytning av materialet.  

Pressvattenavgången minskade betydligt vid samensileringen med halm, vilket 

var förväntat. 

Visuella observationer under uttagning 

Ytlagret på det samensilerade materialet var fuktigare och därmed mörkare i färgen 

jämfört med materialet längre ner i högen.  
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Figur 21. Fuktigt ytlager i det samensilerade ledet, 13/5. 

Under uttagningen av samensileringen av halm och sockerbetor tillväxte svamp  

i ytan på vissa ställen, figur 22.  

 

Figur 22. Tillväxt av svamp i ytan av det samensilerade materialet. 

Teoretiskt biogasutbyte 

Den teoretiska metanproduktionen presenteras i tabell 10. Resultaten från 

beräkningarna visar på en liten variation mellan de olika substraten.  
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Tabell 10. Beräknad teoretisk metanproduktion för de olika materialen presenterat som 
medel, Nm

3
 CH4/ton VS. 

Substrat Medel Min-max SD 

Färska hela  
sockerbetor (n=3) 

426 425-426 0,6 

Hela ensilerade 
sockerbetor (n=11) 

437 431-452 6,4 

Färska sockerbetor/ halm 
samensilering (n=1) 

428 428 0 

Samensilerade 
sockerbetor/halm (n=3) 

432 432-432 0 

Pressvatten hela 
sockerbetor (n=1) 

423 423 0 

D: o samensilerade 
sockerbetor/halm (n=1) 

423 423 0 

Klimatbalansberäkning 

Beräkningarna av klimatgasutsläppet för de olika lagringssystemen visade att 

inmatning av sockerbetor gav en mindre klimatpåverkan jämfört med matning  

av helsädes- och majsensilage så länge sockerbetorna inte har för höga lagrings-

förluster, figur 23. Anledningen till det är att odling och skörd av majs och helsäd 

har en större klimatpåverkan än odling och skörd av sockerbetor.  

Den beräknade klimatpåverkan från de ensilerade sockerbetorna blev högre än  

för de färska sockerbetorna eftersom de höga förlusterna innebär att större mängd 

sockerbetor behövs för att producera samma volym gas. Behovet av fler socker-

betor medförde en högre klimatpåverkan eftersom större volym ska odlas, 

skördas, transporteras, förbehandlas m.m.   

 

Figur 23. Klimatpåverkan (g CO2eq/MJ) för de olika lagringsförfarandena. 
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Kostnader lagringssystem 

Kostnaderna för inköp, hantering och lagring av sockerbetor för att producera 

1 Nm
3
 uppgraderad gas var lägst när färska sockerbetor användes för biogas-

produktion, figur 24. Detta berodde främst på att färska sockerbetor inte har några 

lagringsförluster. Kostnaderna blev högst vid användning av ensilerade socker-

betor, där lagringsförlusterna var stora.  

Kostnadsberäkningarna visade också att det ekonomiskt endast var fördelaktigt  

att använda sockerbetor jämfört med majs och helsäd om sockerbetorna inte hade 

några lagringsförluster av torrsubstans. Resultatet visar också att en lyckad ensil-

ering är avgörande för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att använda socker-

betor jämfört med majs- och helsädesensilage.  

 

Figur 24. Ekonomiskt resultat (kr/Nm
3
 uppgraderad gas) för produktion av 1 Nm

3
 

uppgraderad gas för de olika lagringsförfarandena.  

Slutsatser 

Varken ensileringen av hela sockerbetor eller hackade sockerbetor och halm gav 

ett tillfredsställande resultat. Förlusterna av torrsubstans uppgick till 38 respektive 

30 %, vilket är oacceptabelt högt. De höga förlusterna orsakades sannolikt av att 

luft trängde in under lagringen. 

De höga lagringsförlusterna vid ensileringen innebar att den beräknade kostnaden 

per producerad mängd gas blev mycket hög. Den lägsta kostnaden erhölls för de 

färska sockerbetorna, men sockerbetor kan då endast användas under en del av 

året.  

Det blir en försvårande omständighet för biogasanläggningen att ta tillvara de stora 

mängderna pressvatten som kommer under en kort tid. Pressvattnet kan inte matas 

in i den takt i rötkammaren som det bildas utan att allvarligt störa processen. 

System för lagring behövs därför.    

Den beräknade klimatpåverkan från de ensilerade sockerbetorna blev högre än  

för de färska sockerbetorna eftersom de höga förlusterna innebär att större mängd 

sockerbetor behövs för att producera samma volym gas. 
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Metod och genomförande klimatbalansberäkning 

I beräkningarna av klimatpåverkan från sockerbetor användes de växthusgas-

utsläpp som är beräknade för Jordberga biogasanläggningen för Hållbarhets-

kriterierna för 2014. Energigas Sveriges Excelverktyg för HBK-redovisning 

användes (Energigas, 2014). Jordberga biogasanläggning driftsattes sommaren 

2014. Volymerna för de grödor som användes i lagringsförfarandena justerades  

så att samma volym gas producerades i alla beräkningsfallen. Denna volym gas 

motsvarade ca 11 % av den gasproduktion som Jordberga biogasanläggning gjorde 

under 2014. Växthusgasutsläppen för Jordberga anläggningen 2014 multiplicerades 

därför med 11 % för att endast inkludera de utsläppsvärden som kom från socker-

betorna i beräkningarna. Vidare användes sockerbetor för gasproduktion endast 

under halva året. Eftersom Jordberga anläggningen hade driftstart efter halva 2014 

så antogs att utsläppsvärdena för det halvåret kunde likställas med den tidsperiod 

under året då sockerbetor användes i gasproduktionen. En felkälla i beräkningarna 

var dock att växthusgasutsläppsvärdena togs från första uppstartstiden av anlägg-

ningen, vilket kan skilja mot utsläppsvärdena för en anläggning i full och kontinu-

erlig drift.  

De parametrar som påverkar växtgasutsläppet och som är inkluderade i beräkningen 

är: odling och transport av grödan, el, bränsle till arbetsmaskiner, värme, insats-

varor och metanförlust. För växthusgasutsläppen i samband med odling användes 

schablonvärden från Energigas Sveriges Excelverktyg för HBK-redovisning 

(Energigas, 2014). Växthusgasutsläppen för transporter beräknades med avseende 

på körsträcka, transport sätt och bränsle. El, bränsle till arbetsmaskinen, värme  

och insatsvaror (vatten och järnklorid) baserades på verkliga uppmätta värden från 

Jordberga anläggningen under 2014. För metanförlusten användes ett defaultvärde  

i rågasanläggningen och ett verkligt uppmätt värde i uppgraderingsanläggningen. 

Antalet CO2e för respektive enhet är rådata som är hämtad från Energigas Sveriges 

Excelverktyg för HBK-redovisning (Energigas, 2014). 
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Indata kostnadsberäkningar  

Tabell 11. TS-halt (%) för de olika substraten före lagring. 

Substrat TS-halt före 
ensilering, % 

TS-halt efter 
ensilering, % 

Referens 

Sockerbetor 22 18,5 Egna 
analysresultat Helsäd 44 41 

Majs 33 33 

Halm 80 - Carlsson, M. & M. 
Uldal (2009) 

Sockerbetor/halm  23 Egna 
analysresultat 

 

Tabell 12. VS-halt (%) för de olika substraten före lagring. 

Substrat VS-halt före 
ensilering, % 

VS-halt efter 
ensilering, % 

Referens 

Sockerbetor 93 79 Egna 
analysresultat Helsäd 90 90 

Majs 90 90 

Halm 90 - Carlsson, M. & M. 
Uldal (2009) 

Sockerbetor/halm - 86 Egna 
analysresultat 

 

Tabell 13. Biogasutbyte för de olika substraten. 

Substrat Biogasutbyte, CH4 Nm
3
/ton TS Referens 

Färska sockerbetor 376 

95% av teoretiskt 

biogasutbyte* 

Ensilerade sockerbetor 386 

95% av teoretiskt 

biogasutbyte* 

Samensilering sockerbetor/halm 355 

95% av teoretiskt 

biogasutbyte* 

Helsädesensilage 265 

Carlsson och 

Uldal (2009) 

Majsensilage 300 

Carlsson och 

Uldal (2009) 

Pressvatten från sockerbetorna 376 

95% av teoretiskt 

biogasutbyte* 

* Utifrån teoretiskt biogasutbyte beräknades ett biogasutbyte som är jämförbart med 
biogasutbytet vid praktisk drift på en biogasanläggning. Det teoretiska biogasutbytet 
multipliceras med 95 % eftersom inte allt innehåll i sockerbetorna kan brytas ner, t.ex. fibrer. 
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Hela betor 

Analyser av enskilda prov från färska betor vid inläggning (F), samt ensilerade betor (A, B 
och C). 
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F1 22,1   4 96 5,8 2,4 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

F2 22,5   6 94 5,8 2,6 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 

F3 21,6   4 96 8,9 2,3 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

A1 23,3 19 81 3,3 2,5 0,01 1,1 5,9 4,6 1,5 

A2 23,6 20 80 3,3 1,2 0,01 2,1 4,2 3,2 0,4 

B1 15,2 16 84 3,2 0,5 0,01 4,0 4,4 4,6 2,2 

B2 24,5 18 82 3,4 0,9 0,01 1,1 3,2 4,4 0,8 

B3 10,1 28 72 4,4 0,4 0,30 2,0 1,4 1,3 0,2 

B4 24,8 19 81 3,3 2,5 0,01 0,1 2,5 2,0 1,5 

B5 20,3 21 79 3,3 0,2 0,01 2,0 3,2 3,3 1,1 

C1 16,7 21 79 3,7 0,4 0,01 0,8 5,1 1,5 0,9 

C2 16,6 23 77 3,5 0,4 0,08 3,8 3,9 5,7 2,5 

C3 15,8 21 79 4,0 0,3 0,01 7,4 0,9 0,3 0,1 

C4 12,6 23 77 3,6 0,2 0,04 4,5 3,1 3,3 1,0 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach & Strubelt, 2008.  
b) VS (Volatile Solids - glödförlust) är den organiska delen av torrsubstansen och har beräknats 
utifrån torrsubstans- och askhalt. 

Hackade betor och halm 

Analyser av enskilda prov från enbart färska betor vid inläggning (F), blandning av 
halm/betor FH, samt ensilerade betor/halm (1-3). 

Prov T
s
-h

a
lt
, 

%
 a

 

A
s
k
a

, 
%

 a
v
 t
s
 

V
S

, 
%

 a
v
 t

s
 b

 

p
H

-v
ä

rd
e
 

N
H

3
-N

, 
%

 a
v
 t
o

t-
N

 

S
m

ö
rs

y
ra

, 
%

 a
v
 F

M
 

2
,3

-B
u

ta
n

d
io

l,
 %

 a
v
 t

s
 

M
jö

lk
s
y
ra

, 
%

 a
v
 t
s
 

Ä
tt

ik
s
y
ra

, 
%

 a
v
 t
s
 

E
ta

n
o

l,
 %

 a
v
 t
s
 

F 24,2 6 94 4,4 0,9 0,01 0,03 0,5 0,3 0,1 

FH 25,5 10 90 4,2 1,8 0,01 0,03 1,0 0,8 0,2 

1 22,3 14 86 3,3 2,2 0,01 0,3 9,4 5,2 10,4 

2 23,5 12 88 3,3 1,8 0,01 0,3 6,3 8,5   8,2 

3 23,4 16 84 3,3 2,7 0,01 0,2 3,0 5,0   9,6 

a) Korrigerat för flyktiga föreningar enligt Weissbach & Strubelt, 2008.  
b) VS (Volatile Solids - glödförlust) är den organiska delen av torrsubstansen och har beräknats 
utifrån torrsubstans- och askhalt. 
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