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Abstract 
 
Benchmarking of co-digestion and incineration of horse 
and zoo manure 
 
Owners of stables and owners of zoos have difficulty finding an economically sustainable 
deposition of their produced manure. More than two million tons of horse manure are 
produced in urban environments in Sweden every year. If the manure cannot be used as 
fertilizer on farm land it is classified as a waste fraction and should be handled according 
to current regulations. The manure is a valuable waste fraction that contains both energy 
and nutrients. If the manure cannot be spread on farm land more applications need to be 
identified, where the energy and nutrients in the manure can be used. The focus in this 
study is to investigate possible applications for the usage of horse and zoo manure within 
Borås municipality where, among other things, a waste water treatment plant and a 
combined heat and power plant are available. Horse and zoo manure have been 
investigated in the following applications: co-digestion with sewage sludge at a waste 
water treatment plant (lab experiments), co-digestion with food waste (theoretical), co-
incineration with waste (full scale) and co-incineration with biomass (theoretical). 
Potential quantity of manure and economical and legal aspects have been studied as well.  
 
There is no compilation of the number of horses in the country which makes it hard to 
estimate the true quantity of manure. The quantity of manure from the zoos are somewhat 
easier to estimate since the zoo owners are fewer and have knowledge of their manure 
production. 
 
The co-digestions experiments in this study showed that addition of horse manure to 
digestion can be of interest in many ways, among other things it can give a more stable 
biogas production and a possible decrease in the Cd/P-ratio in the end product. Horse 
manure turned out to have a faster degradation rate compared to zoo manure, however the 
degradation rate was lower than that of sewage sludge. Zoo manure gave a relatively low 
biogas production compared to horse manure at thermophilic conditions.  
 
The co-incineration trial with waste and manure gave no negative effect with regard to 
emissions and operation. However, the amount of manure added to the incineration trial 
was low. The theoretical studies regarding the co-incineration with biomass, showed two 
potential alternatives that need to be investigated further.  
 
Interesting aspects to look further upon, based on this study, are for example: 

• Laws and regulations in the EU regarding manure.  
• Co-digestion of manure and sewage sludge in a larger scale.  
• Laws and regulations and costs regarding incineration of manure with biomass. 

Key words: co-digestion, co-incineration, sludge, horse manure, zoo manure, anaerobic 
digestion model, ADM1 
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Sammanfattning  
 
Stallägare och djurparksägare har svårt att finna ekonomisk hållbar avsättning för upp-
kommen gödsel. Drygt två miljoner ton hästgödsel produceras i stads- och tätortsmiljöer i 
Sverige. Om inte gödseln används som gödselmedel på åkermark klassificeras den som 
ett avfall och ska hanteras enligt gällande regelverk. Gödseln är ett värdefullt avfall som 
innehåller både energi och näringsämnen. Om inte gödseln kan spridas på  åkermarker 
måste fler användningsområden identifieras där gödselns energi och näringsinnehåll kan 
tas tillvara.  
 
Fokus i denna studie ligger på att undersöka möjliga användningsområden för häst- och 
djurparksgödsel inom Borås kommun där bland annat avloppsreningsverk och värmeverk 
finns. Häst- och djurparksgödsel har undersökts i följande applikationer: samrötning på 
avloppsreningsverk med slam (labbförsök och modellering), samrötning på samrötnings-
anläggning (teoretiskt), samförbränning i avfallsförbränningsanläggning (fullskala) och 
samförbränning i biobränslepanna (teoretiskt). Möjlig gödselpotential, ekonomiska och 
lagtekniska aspekter har studerats inom projektet.  
 
Det finns inget samlat register över antal hästar i landet vilket gör det svårt att uppskatta 
den verkliga gödselpotentialen. Potentialen för djurparksgödsel är enklare att uppskatta då 
djurparkerna har kontroll över sina gödselmängder.  
 
Samrötningsförsöken visade att tillsats av hästgödsel som substrat till rötning kan vara 
intressant ur flera aspekter bland annat stabilare biogasproduktion och möjlig minskning 
av Cd/P-kvoten i slutprodukten. Hästgödsel visade en snabbare nedbrytningshastighet 
jämfört med djurparksgödsel dock var nedbrytningshastigheten lägre än vad den är för 
slam. Djurparksgödsel gav upphov till relativt låg biogasproduktion vid termofil process.  
 
Samförbränningsförsöken i avfallspannan visade ingen negativ effekt avseende 
emissionsnivåer och drift. Dock var inbladningen av gödsel låg i försöken.  
 
Teoretiska studier kring samförbränning med biobränsle visade på två potentiella alterna-
tiv som behöver utredas vidare. Dessa är samförbränning av gödsel och biobränsle i en 
biobränslepanna respektive i en samförbränningspanna avsedd för gödsel och biobränsle. 
Lagstiftningen och tillstånd kring detta behöver utredas vidare samt emissioner kopplade 
till förbränning av häst- och djurparksgödsel.  
 
Intressanta områden att gå vidare med utifrån denna studie är bland annat: 

• Kartlägga och utreda lagstiftning och regelverk inom EU vad gäller naturgödsel 
för att finna kopplingar till Sverige.   

• Samrötning av gödsel och slam i större skala för att utreda verkliga effekter och 
ekonomiska aspekter.  

• Studie av regelverk och kostnader för att samförbränna gödsel i en biobränsle-
panna. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund till projektet 
Det har blivit allt svårare för stallägare och djurparksägare att finna avsättning för sin 
gödsel vilket kan bero på de ändringar som skett i lagstiftningen de senaste åren. 75 % av 
Sveriges hästar finns i anslutning till städer och tätorter vilket innebär att det produceras 
drygt två miljoner ton hästgödsel i anslutning till stadsmiljö (Malgeryd & Persson, 2013). 
Om inte gödseln används som gödselmedel på åkermark klassificeras den som ett avfall. 
Det är ett värdefullt avfall som innehåller både energi och näringsämnen. I stads- och 
tätortsmiljöer finns det få åkermarker att tillgå varför fler användningsområden behöver 
identifieras där energi och näringsinnehåll kan tas tillvara.  
  
Med avsikten att hitta bra lösningar för omhändertagande och nyttiggörande av häst- och 
djurparksgödsel i statsnära miljöer genomförs denna studie av Borås Energi och Miljö 
AB, Borås Ridhus, Borås djurpark, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska 
Högskola och SP Energiteknik. Fokus i studien ligger på att undersöka möjliga använd-
ningsområden för häst- och djurparksgödsel inom Borås kommun där bland annat 
avloppsreningsverk och värmeverk finns. Inom ramen för studien har ett examensarbete 
utförts på Chalmers Tekniska Högskola med syfte att utveckla standardmodellen för 
ADM1 (Anaerobic Digestion Model No. 1) att omfatta samrötning av avloppsslam med 
hästgödsel och djurparksgödsel (Danielsson, 2014). 
 
Naturgödsel kan spridas på åkermark, komposteras eller omvandlas till biogas, användas 
för tillverkning av andra organiska gödningsmedel eller jordförbättringsmedel, användas 
som bränsle vid förbränning (i avfallspannor), eventuellt användas för tillverkning av 
produkter men kan också bortskaffas som avfall (Liljeström S. & Lindqvist H. 2014).  
 
Hantering av häst- och djurparksgödsel som inte nyttjas som gödselmedel på åkermark 
ska ske enligt gällande regler och förordningar (se Kapitel 1.2.1 – 1.2.4). Under 2011 
tydliggjordes kraven i ABP-lagstiftningen avseende hygienisering vid biogas- och 
komposteringsanläggningar. Det blev efter detta svårare för gödselproducenterna att finna 
lämplig avsättning för gödseln och priserna steg för de få alternativ som fanns. Fler alter-
nativ för omhändertagande av gödseln efterfrågades av gödselproducenterna1. De vill 
finna ekonomiskt godtagbart omhändertagande av gödseln där energi- respektive 
näringsinnehåll kan nyttjas. Samtidigt vill avfallsbolag, som t.ex. Borås Energi och Miljö 
AB, finna alternativa vägar för att omhänderta gödseln. Gödselfrågan har alltså aktuali-
serats i takt med att lagen reviderats och både producenter och mottagare vill finna bättre 
lösningar.  
 
1.2 Regelverk 
I denna rapport har de regelverk sammanställts som berör häst- och djurparksgödsel 
vilken avses rötas eller förbrännas i Sverige.  
 
Som EU-medlem omfattas Sverige av EU:s regelverk, EU fastställer förordningar och 
direktiv. EU:s förordningar är direkt bindande i alla medlemsstater medan EU:s direktiv 
däremot anger resultat som eftersträvas och när dessa ska uppnås. De lämnar till 

                                                      
1 Hästföretagarforum, Göteborg 2014. Skitsnack på forumet – halvdag om gödselns möjligheter. Höga 
kostnader och ett otydligt regelverk leder till att många stallägare – mer eller mindre medvetet – fuskar med 
gödselhanteringen. Men det finns också möjligheter att minska kostnaderna för gödselhanteringen på ett 
miljövänligt sätt. Se mer: http://www.svenskamassan.se/sites/hastforetagarforum/nyheter/skitsnack-pa-
forumet-halvdag-om-godselns-mojligheter/ 
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respektive land att utforma författningar för att uppnå direktivet. EU:s direktiv måste 
därför omvandlas till svensk lagstiftning genom riksdagsbeslut. EU:s lagstiftning gäller i 
grunden, men svensk lagstiftning kan ställa mer strikta krav2. 
 
EU:s miljöpolitik bygger på två grundläggande principer: 
 

• Försiktighetsprincipen - när en verksamhet eller policy riskerar att skada miljön 
eller människors hälsa vidtas brådskande åtgärder. 

• Principen om att förorenaren betalar - förorenaren är ansvarig för att förebygga 
och åtgärda eventuella miljöskador. 

 
Svensk miljölagstiftning återfinns i miljöbalken och andra lagar i återfinns i Svensk för-
fattningssamling (SFS).  
 
Svensk miljölagstiftning finns huvudsakligen sammanfattad i Miljöbalken (SFS 
1998:808). Riksdagen kan därefter med stöd av regeringsformen i lag eller balk3 delegera 
till regeringen att meddela förordningar. En förordning är underordnade lagar men gäller 
ändå lika ”starkt”. Figur 1 visar en sammanställning av de regelverk som måste beaktas 
vid förbränning och rötning av häst- och djurparksgödsel.  
 

 
Figur 1. Sammanfattning av regelverk gällande förbränning och rötning av hästgödsel. 

För vissa lagstiftningar är det inte ovanligt att det kommer kompletteringar eller ändringar 
till grundlagsstiftning. I denna rapport anges grundlagsstiftningen (samt i vissa fall den 
senaste uppdatering av grundlagsstiftningen som använts vid projektgenomförande). Det 
åligger läsaren att hålla sig uppdaterad på eventuella ändringar för respektive grundlags-
stiftning. 
 
1.2.1 ABP-lagstiftningen 

Häst- och djurparksgödsel räknas som animaliska biprodukter (ABP-material). I 
Animaliska biproduktslagstiftningen (EG) nr 1069/2009 och (EU) nr 142/2011,  klassas 
hästar som produktionsdjur och gödsel från dem räknas därmed till kategori-2-material i 
ABP-lagstiftningen. Djurparksdjur klassas i grunden som kategori-1-material men  gödsel 
                                                      
2 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/ 
3 Balk används som beteckning på lagar i Sverige som ansetts vara av särskild vikt. 
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från dessa bör räknas som naturgödsel och därmed klassas som kategori-2-material. 
Syftet med lagstiftningen är att förhindra smittspridning och förebygga och minimera 
risker för människors och djurs hälsa.  
 
Naturgödsel som ska rötas bör genomgå hygienisering eller bearbetning i anslutning till 
rötningen eftersom den i annat fall blir ”obearbetad” d.v.s. den går bara att sprida på egen 
mark, specifika krav för detta anges i ABP-lagstiftningen. Anläggningar (t.ex. biogas-
anläggning, förbränningsanläggning, kompostanläggning) som hanterar och behandlar 
ABP-material ska godkännas av Jordbruksverket och det är hela processen som bedöms, 
från mottagnade, behandling, bearbetning till omhändertagande av slutprodukt. Ett 
tvingande krav är att ABP-materialet passerar genom ett hygieniseringssteg där patogener 
avdödas. De generella kraven på hygienisering är att allt material ska hålla en temperatur 
på 70 grader under minst en timme. När det gäller naturgödsel finns inte kravet på maxi-
mal partikelstorlek på 12 mm vilket dock gäller för övriga ABP-material (Jordbruks-
verket, 2011). En anläggning kan beviljas undantag från 70 grader i en timme om annan 
metod verifierat avdödning av patogener, denna måste dock valideras och varje specifik 
anläggning bedöms från fall till fall. Exempelvis har termofil rötning (52 grader under 
minst 10 timmar vid materialets rötning i reaktorn, samt att den hydrauliska uppehålls-
tiden i reaktorn är minst 7 dygn) godkänts. Om häst- och djurparksgödsel ska rötas på ett 
avloppsreningsverk måste verket ha godkännande från Jordbruksverket för att ta emot och 
röta gödseln. Om det istället ska förbrännas måste förbränningsanläggningen uppfylla 
kraven enligt förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och vara registrerad hos 
Jordbruksverket.   
 
1.2.2 Avfallsförordningen 

Avfallsförordningen (2011:927) reglerar hantering av avfall i Sverige. I bilaga 4 till 
avfallsförordningen finns en förteckning över olika typer av avfall. I kapitel 2 i denna 
förteckning som omfattar avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, 
jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel redovisas följande 
avfallstyp:  
 
”02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande 
avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället.” 
 
För gödsel från hästar är detta den lämpligaste avfallstypen att tillämpa. Det finns inget 
kapitel i förteckningen som omfattar djurparksverksamhet och därmed ingen helt lämplig 
avfallstyp för gödsel från djurparksdjur. Lämpligen tillämpas samma avfallstyp även för 
sådan gödsel då den har likartade egenskaper.  
 
Således ska gödsel från hästar och djurparksdjur hanteras som avfall i den mån den 
samlas upp separat och behandlas utanför produktionsstället. Om behandlingen istället 
sker i anslutning till produktionen ställs inte krav utifrån avfallslagstiftningen.   
 
1.2.3 Miljöprövningsförordningen 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) reglerar vad som gäller för tillstånds- respektive 
anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter. I förordningen anges krav inom olika 
verksamhetsområden, varav kapitel 29 avser omhändertagande av avfall. 
 
Enligt förordningen krävs tillstånd för biologisk behandling av avfall (som ej utgör farligt 
avfall) om den årliga tillförda mängden är mer än 500 ton per kalenderår. Om mängden 
som behandlas är 10 - 500 ton per kalenderår räcker det med en anmälan. På motsvarande 
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sätt krävs tillstånd för förbränning av avfall i det fall den tillförda mängden är större än 50 
ton per kalenderår. 
 
Dessutom gäller särskilt för animaliska biprodukter att tillstånd krävs vid bearbetning av 
mer än 2 500 ton. Om mängden som bearbetas är 20 - 2 500 ton räcker det med en 
anmälan. Likaså krävs en anmälan för förbehandling av animaliska biprodukter. 
 
1.2.4 Förordningen om förbränning av avfall 

Förordningen (2013:253) om förbränning av avfall reglerar förbränning av avfall i 
Sverige. I förordningen anges bland annat de krav som ställs i samband med mottagning 
av avfall, för hantering av restprodukter från förbränning, avseende förbrännings-
processen, avseende mätning av utsläpp till luft och vatten samt vilka begränsningsvärden 
som gäller för sådana utsläpp. I förordningen definieras två typer av anläggningar – 
avfallsförbränningsanläggning respektive samförbränningsanläggning. Den förstnämnda 
typen avser sådana anläggningar som inte i första hand är avsedda för energiproduktion 
medan samförbränningsanläggningar istället har produktion av energi eller material som 
sitt huvudsakliga syfte. Förordningen har sitt ursprung i ett EU-direktiv och i många 
medlemsländer inom EU finns tydligare exempel på anläggningar som motsvaras av de 
båda respektive typerna. I Sverige däremot drivs samtliga anläggningar för förbränning 
av avfall med en samtidig effektiv produktion av energi eller material. 
 
Oavsett anläggningstyp ska utsläpp till luft begränsas med avseende på stoft, kväve-
oxider, svaveldioxid, kolmonoxid, totalt organiskt kol, vätefluorid, väteklorid, dioxiner 
och furaner samt metaller. Skillnaderna som förekommer mellan anläggningstyperna är 
begränsningsvärdenas nivåer samt över vilka tidsperioder begränsningsvärdena ska upp-
fyllas. De skilda kraven har delvis sitt ursprung i att hänsyn ska tas till att även bränsle 
som inte utgör avfall förbränns i en samförbränningsanläggning. För utsläpp till vatten 
gäller samma krav oavsett anläggningstyp, det vill säga begränsningsvärden för dioxiner 
och furaner, ett flertal metaller samt suspenderade ämnen.  
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2 Teori och metod 
Detta projekt undersöker tre olika användningsområden för gödsel för att tillgodose dess 
energi- och näringsinnehåll. Figur 2 nedan visar flödesschemat. 
 

 
Figur 2. Behandlingsalternativ för häst- och djurparksgödsel undersöks i denna rapport. 

 
2.1 Häst- och djurparksgödsel som energikälla 
Tidigare studier har visat att den hästgödsel som produceras i Sverige har en stor energi-
potential (uppskattningsvis 4.3 TWh/år enligt bränslehandboken (Strömberg & Herstad 
Svärd, 2012)). Det finns till vår vetskap inga siffror på den nationella energipotentialen 
från djurparkgödsel, men biogaspotentialen från Borås djurparksgödsel uppskattas i 
denna rapport. Energin ur dessa gödseltyper kan utvinnas antingen genom förbränning, 
vilket ger det högsta energiutbytet, eller genom rötning, vilket ger ett lägre energiutbyte 
men möjliggör recirkulering av näringsämnen och att energi kan användas som fordons-
gas. Men eftersom energiutvinning av häst- och djurparksgödsel regleras av regelverk (se 
Kapitel 1.2), undersöks i denna rapport samförbränning i en avfalls- och biobränslepanna 
samt samrötning i ett avloppsreningsverk. Förutom de rent lagliga aspekterna finns det en 
del tekniska utmaningar associerade till energiutvinning av häst- och djurparksgödsel. För 
att utreda dessa effekter har förbränningsexperiment utförts där gödsel förbränts 
tillsammans med hushålls- och verksamhetsavfall i Borås Energi och Miljös avfallspanna 
och energiutbyte och emissioner har analyserats. Effekten av samförbränning i en 
biobränslepannan har utretts baserat på bränslekvalitetsdata från litteraturen.  Effekten av 
inblandning av gödsel vid rötning av slam4 i avloppsreningsverk har analyserats experi-
mentellt i liten skala (0,4-0,8L). Detta ger  en ögonblicksbild som har använts för att 
                                                      
4 Slam på avloppsreningsverk: Primärslam är det slam som fås vid försedimentering av avloppsvatten och 
innehåller stor del tunga partikulära föroreningar medan bioslam är det överskottsslam som avskiljs vid en 
biologisk reningsprocess och består av framförallt biomassa (t.ex. de bakterier som utnyttjas vid reningen). 

Gödsel och avloppsslam

Samrötning

Näringsåterföring

Biogas

El och värme

El och värme

Näringsåterföring

Fyllning  av kalkbrott

Gödsel och avfall/biobränsle

Avfallsförbränningspanna

Samförbränningspanna
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konstruera en matematisk modell. Denna modell har gjorts användarvänlig och använts 
för uppskatta de dynamiska effekterna av inblandning av gödsel i ett reningsverk (se 
Kapitel 2.2 nedan för mer information). För att jordbrukare ska vara intresserade av att 
använda rötresten (rötat slam från avloppreningsverk och gödsel) som näringskälla på 
åkermark, krävs generellt att den är Revaq-certifierad5. Därför analyserades innehållet av 
näringsämnen i de två gödseltyperna och Cd/P-kvot bestämdes. Mer information om 
experimentell uppställning och de analytiska metoderna finns i Bilaga 2 – Metod för 
fraktionering och satsförsök.  
 
Slutligen krävs viss specialutrustning för att hantera gödseln vilket får ekonomiska 
effekter på användningen av dessa gödselslag  vid samförbränning och samrötning. De 
ekonomiska effekterna uppskattas i denna rapport. Uppskattningen är ganska grov och 
bygger till stor del på tidigare analys gjord av Olsson m.fl. (2014), Wennerberg & 
Dahlander (2013), Strömberg & Herstad Svärd (2012), samt på information från 
Hjärtstam, (2015) och Till, (2014). Mer information återfinns i Kapitel 4. 
 
2.1.1 Effekt av strömaterial 

I denna studie användes gödsel avskilt från strömaterial vid de experimentella utrötnings-
försöken. Detta eftersom då mängd strömaterial varierar finns det en risk att få en icke 
representativ studie som inte skulle vara statistiskt försvarbar. Däremot har större studier 
gjorts på effekten av strömaterial i hästgödsel (Olsson m.fl. 2014, Wennerberg & 
Dahlander 2013, Mönch-Tegeder m.fl. 2013 och Nilsson m.fl. 2000). Olsson m.fl. (2014) 
undersökte biogasproduktionen från enbart strömaterialet och halmpellets gav då högre 
biogasproduktion jämfört med torv och träpellets som genererade väldigt lite biogas, 
cirka en tiondel av halmpellets. Författarna visade också att en fördel med halmpellets 
gentemot vanlig halm är att behovet av förbehandling blir mindre då halmpellets redan är 
finfördelat till skillnad från halmen som ofta kräver någon form av sönderdelning. 
Däremot kan torv och träpellets vara fördelaktiga strömaterial om gödseln ska förbrännas, 
dock krävs pannor som är anpassade för den aggressivare rökgasen som då bildas 
(Wennerberg & Dahlander, 2013).  
 
2.2 Samrötning 
Samrötning av häst- och djurparksgödsel med avloppsslam genomfördes i labbskala för 
att utreda möjligheterna för framtida scenario i fullskala.  
 
2.2.1 Processimulering 

Det finns olika faktorer som kan påverka en biogasprocess t.ex. balansen mellan kol och 
kväve och hur lättnedbrytbart ett material är (Carlsson & Uldal, 2009). För att utreda 
vilken effekt som skulle kunna uppnås genom att tillsätta hästgödsel och djurparkgödsel 
vid rötning av slam på ett avloppsreningsverk konstruerades en matematisk modell. 
Denna modell bygger på en välkänd modell som kallas Anaerobic Digestion Model No. 1 
(ADM1). Modellen är konstruerad för att ta hänsyn till nedbrytning av substrat (häst-
gödsel, djurparkgödsel, bioslam och primärslam) till metangas i 5 olika steg enligt Figur 
3. En del av gödseln och slammet innehåller kolföreningar som inte kan rötas och 
betraktas därför som inert. Förutom de biologiska nedbrytningsstegen i Figur 3, inklude-
rar modellen också de fysikaliska egenskaperna i reaktorn som pH, temperatur och gas-
masstransport.  
 

                                                      
5 Revaq är ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra avloppsslam som sprids på åkermark. Aktivt 
uppströmsarbete är en viktig del. 
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Figur 3. Nedbrytningsprocess av substraten hästgödsel, djurparksgödsel, primärslam och bioslam till 
metan. Nedbrytningen sker förenklat genom fem steg vilket är beskrivit till vänster i figuren enligt 
Batstone m.fl. (2002). Fraktioneringen av substraten till kolhydrater, fett och proteiner visualiseras 
genom färgade linjer och genom en procentsats till höger om pilarna. Det finns också en fraktion av 
biomassan som inte bryts ner under utrötningstiden vilken inte finns med i denna schematiska bild. De 
intermediära stegen dvs nedbrytningen av monosacckarider (MS t.ex. glukos), långa fettsyror (LFS) 
och aminosyror (AS) beskrivs med streckade linjer. Propionat (Pr), smörsyra (Butyrat, Bu) och 
petansyra (valerat, Va) är volatila fettsyror som måste omvandlas till ättiksyra innan metan kan bildas. 
Andelen inert baseras på andelen icke biologiskt nedbrytbart material efter 22h rötning, se Bilaga 2 – 
Metod för fraktionering och satsförsök. 

De olika substraten (gödsel och slam) påverkar systemet olika, eftersom de innehåller 
olika mängd kolhydrater, fett, proteiner och löst ammoniak och har därför också olika 
kol-kväve kvot. Dessutom sönderdelas och hydrolyseras substraten olika snabbt. Dessa 
substrats specifika parametrar bestämdes genom att: 
 

1. analysera innehållet av kolhydrater, fett, proteiner, ammoniak och bundet kväve i 
provet.  

2. bestämma hur mycket av substratet som var biologiskt nedbrytbart och med 
vilken hastighet.  

För att bestämma hastigheten användes en modell som utvecklats av Angelidaki m.fl. 
(2009)6. Denna anpassade modell användes sedan för att förutse hur olika inblandningar 
av gödsel och slam påverkar metanproduktionen. De satsvisa biogasförsöken (BMP-
försöken) utfördes enligt Hansen m.fl. (2004) med mindre modifikationer. Försöken 

                                                      
6 Även en monodbased modell analyserades enligt Koch & Drewes 2014, men den gav sämre anpassning till 
data än Angelidaki m.fl. 2009. 
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utfördes vid 47.5°C då detta är drifttemperaturen i rötkamrarna vid Gässlösa avlopps-
reningsverk (Till, 2014).  
 
Inom ramen för denna studie konstruerades ett användarvänligt gränssnitt (GUI – 
graphical user interface). GUI:n är baserad på ADM1-modellen, som är uppbyggd i 
MATLAB, men kan användas av personer utan tillgång eller kunskap om MATLAB. 
Användandet av GUI:n innebär att modellen kan köras och startvärden kan justeras för att 
generera grafer. GUI:n har begränsningar och mer avancerade simuleringar kan inte göras 
med denna. Däremot är GUI:n användbar för att utvärdera förändringar vid introduktion 
av till exempel gödsel. 
 

2.2.2 Dimensionering av samrötningsanläggning  

I denna studie har driftdata från Gässlösa avloppsreningsverk använts. Inblandning av 
häst- och djurparksgödsel till avloppsrötningen ligger idag utanför Borås Energi och 
Miljös (BEM) gällande tillstånd och för att kunna samröta avloppsslam med häst- och 
djurparksgödsel krävs en utökning av tillståndet. Dessutom är avloppsreningsverket på 
marginalen dimensionerat för dagens verksamhet men i framtiden finns planer på ett nytt 
reningsverk med högre kapacitet7,vilket öppnar upp för möjligheten till samrötning av 
fastgödsel under förutsättning att tillståndsfrågan behandlas. Eftersom denna rapport 
potentiellt kan användas som bakgrundsinformation för dimensionering av en framtida 
anläggning så kommer inte reaktorvolymen eller tillstånd vara den begränsade faktorn i 
denna studien.  
 

2.2.3 Förbehandlingsbehov 

Det kommer att finnas behov av att förbehandla Häst- och djurparksgödsel om det ska 
rötas i ett avloppsreningsverk. Gödseln måste konventeras till en pumpbar slurry och 
eventuella rester av sand och grus bör sedimentera innan gödseln går vidare in i 
rötkammaren (Olsson m.fl. 2014). I denna studien har inga förbehandlingsförsök utförts 
utan kostnadsuppskattningen baseras på studien av Olsson m.fl. (2014). 
 

2.3 Samförbränning 
Under 2013 och 2014 genomfördes förbränningsförsök, med inblandning av gödsel i 
bränslet till avfallspannorna (PVA1 och PVA2) på Ryaverket, Borås Energi och Miljö. 
Totalt under 2013 förbrändes 259 ton gödsel, både häst- och djurparksgödsel, och under 
2014 förbrändes cirka 500 ton. Gödsel tas emot på Sobackens avfallshanterings-
anläggning och mellanlagras där på en hårdgjord yta under tak. Hjullastare används 
därefter för att hämta och blanda gödseln med avfallet. Huvuddelen av den inkommande 
gödseln under 2013-2014 mellanlagrades dock inte, utan gick direkt till inblandning i 
avfallet. Uppskattningsvis 90 % av gödseln blandades in efter krossning, de resterande 10 
% blandades in innan avfallskrossen (hammarkvarn) på grund av längre pinnar8 i gödseln 
som kom från djurparken. Dessa längre pinnar hade annars kunnat orsaka problem vid 
bränsleinmatningen i avfallspannorna. Efter inblandningen uppskattas gödsel-
koncentrationen i avfallet aldrig överstiga 10 vikts-%. Blandningen av gödsel och avfall 
transporterades med lastbil till Ryaverkets avfallsmottagning, från vilken inmatning av 
bränsle till pannorna genom befintligt bränslematningssystem skedde. Resultaten av dessa 
försök redovisas i Kapitel 3.4.1. 
Baserat på litteratur och lagstiftning undersöktes även samförbränning av gödsel med 
biobränsle i en så kallad samförbränningspanna, vilket redovisas i Kapitel 3.4.2. 
                                                      
7 För mer information: 
http://www.borasem.se/vanstermeny/omforetaget/energiochmiljocenter.4.56ceaa5c11975b94f81800015180.h
tml?closeLevel=1)  
8 Gödsel från djurparken kan innehålla en del pinnar/mindre grenar vilka följer med vid utmockning.  



16 

 

3 Resultat  

3.1 Tungmetaller och Cd/P-kvot i gödsel 
Analys för innehåll av tungmetaller i häst- och djurparksgödsel utfördes för att bedöma 
substratens lämplighet som gödselprodukt på åkermark. Analys för fosfor- och metall-
halter i substrat utfördes av ackrediterat laboratorium, Eurofins. Resultaten presenteras i 
Tabell 1 nedan tillsammans med den beräknade kadmiumfosforkvoten (Cd/P-kvoten). 
Det framgår av Tabell 1 att halterna av samtliga analyserade metaller är lägre i de båda 
gödselproverna jämfört med de båda slamproven. Däremot är fosforinnehållet i slam, 
angett per kg TS, högre i de två slammen än i gödselproverna. Sett till den beräknade 
Cd/P-kvoten så är kadmiumhalten i djurparksgödsel och de båda slammen snarlika vilket 
medför att djurparksgödsel får en betydligt högre Cd/P-kvot än avloppsslammen. Häst-
gödsel har ett lågt kadmiuminnehåll vilket resulterar i den lägsta Cd/P-kvoten. Både 
primärslam och djurparksgödsel ligger över den gräns på 17 mg Cd/kg P som är gräns-
värdet för slam som får spridas på åkermark år 2025 enligt Revaq. Hästgödsel och 
bioslam har däremot Cd/P-kvoter under gränsvärdet och medför därför en positiv 
inverkan på rötrestens kvalité i avseende på metallinnehåll över fosfor.  
 
Resultaten i Tabell 1 anger metallhalter i orötade substrat. Gränsvärden för metall i röt-
rester är på den rötade fraktionen. Eftersom en del av TS-innehållet omvandlas till metan 
i biogasprocessen bör värdena i Tabell 1 inte ses som absoluta värden för halt i rötrester 
utan snarare användas för att avgöra om en blandning av gödsel i slammen ökar eller 
sänker metallhalter i rötresten. Beroende på andel tillsatt hästgödsel vid samrötningen kan 
metallhalter likväl som Cd/P-kvoten sänkas i rötresten. På samma sätt kan djurparks-
gödsel sänka metallhalter i rötresten men dock leda till ökad Cd/P-kvot på grund av det 
låga fosforinnehållet i denna gödsel jämfört med i slam.  
 
Tabell 1. Metallhalter och kadmiumfosforkvot (Cd/P) i orötade substrat. Resultat från Eurofins, 
ackrediterat laboratorium. 

Ämne  (mg/kg 
TS) 

Primärslam Bioslam Hästgödsel Djurparks-
gödsel 

Mät-
osäkerhet 

P 17 000 27 000 6 900 5 300 15% 
Pb 7,8 6,9 1,3 1,2 25% 
Cd 0.38 0.42 < 0.095 0.27 15% 
Cu 180 230 30 25 15% 
Cr 19 26 < 2,4 < 2,4 15% 
Hg 0,52 0,16 < 0,048 < 0,048 25% 
Ni 6,8 7,6 < 2,4 2,7 15% 
Ag 1,1 < 2,0 < 0,95 < 0,96 20% 
Zn 340 320 99 130 15 % 

Cd/P1 22,4 15,6 < 13,8 50,9  
1Beräknad kvot (mg Cd/kg P) 

 
3.2 Potential – Tillgängligt gödsel i Borås kommun  
Tillgänglig hästgödsel inom Borås kommun har beräknats utifrån Jordbruksverkets/SCBs 
statistik för år 2010 och samtida uppskattningar inom Borås kommun. År 2010 
uppskattades antal hästar i riket till 362 700 vilket gav en total hästtäthet på 39 hästar per 
1000 invånare. I Västra Götalands län anges antalet hästar till 31 per 1000 invånare 
(Jordbruksverket, 2010). År 2010 fanns det 106 866 invånare i Borås kommun och med 
antagandet att det finns 31 hästar per 1000 invånare ger detta omkring 3312 hästar inom 
kommunen år 2010.  
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Vid Borås stads senaste skattningen av antalet hästgårdar i kommunen fanns det 40 gårdar 
med fler än 10 hästar och cirka 200 gårdar som hade 1-10 hästar. Enligt dessa underlag 
skulle det finnas som minst9 800 hästar uppstallade i kommunen år 2009. Det är dock 
oklart om verksamheterna på gårdarna bytt inriktning eller om de fortfarande håller 
hästar då en del av gårdarna inte hade haft tillsyn sedan 199910 (Johnsson, 2015).  
 
I den här studien har vi utifrån ovan statistik och skattning antagit att det finns 2056 
hästar vilket är ett medelvärde från SCBs statistik (3312 hästar) och skattade siffror från 
Borås Stad (800 hästar). Figur 4 visar karta över Borås kommun.   
 
Rötningsförsöken i denna studie har endast gjorts på ren hästgödsel (ej strömaterial och 
urin) varför också biogaspotentialen beräknats fram från denna fraktion. Enligt Oldenburg 
m.fl. (2012) producerar en normalstor häst 15-25 kg ren hästgödsel/dag. Med antagandet 
att en ponny producerar lite mindre än hälften (5-15 kg/dag) och att hästbeståndet i 
kommunen består av hälften hästar och hälften ponnyer blir det en årlig ren gödselmängd 
av 11 256 ton ren hästgödsel inom det avgränsade området. All hästgödsel kan dock inte 
samlas in, en del hamnar i rasthagar och på bete, cirka 50 % av gödseln går att samla in 
anger Avfall Sverige (2008). Enligt Jordburksverkets riktlinjer ska det finnas 
lagringsutyrmme för 5 ton hästgödsel per häst och år vilket i så fall ger en gödselmängd 
på 10 280 ton gödsel (inklusive strömaterial och urin) inom Borås komun. För denna 
studie skulle ren gödselmängd bli motsvarande 5 628 ton per år.    
 

 
Figur 4. Karta över Borås kommun11.  

Hästgödsel som ska rötas bör vara färsk för att bästa utbytet ska ske (Mönch-Tegeder 
m.fl. 2013) varför gödsel från de större stallarna är mest lämpad då dessa har ett behov av 
tätare tömningsintervall. Om hästgödsel ska förbrännas har det mindre betydelse om 
gödseln är färsk eller inte och kan då tas emot även från mindre stallar.  
 
Djurparken i Borås, som ligger inom stadskärnan, producerar en årlig mängd gödsel av 
1000 ton (denna mängd inkluderar även strömaterial och urin).    
 
                                                      
9 Enligt lag ska hästar ha sällskap varför vi i denna studie räknar med att det finns minst två hästar i varje 
stall.  
10 Borås Stad hade fram till 2009 tillsynen på hästgårdar i kommunen därefter överlämnades tillsynen till 
Länsstyrelsen. 
11 https://www.google.se/?gws_rd=ssl#safe=active&q=karta+bor%C3%A5s+kommun 
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3.3 Samrötning  

3.3.1 Karakterisering av substrat 

Analys av fraktioneringen mellan fett, protein och kolhydrater för primär- och bioslam 
samt häst- och djurparksgödsel utfördes vid ackrediterat laboratorium, Eurofins, med 
metod enligt Bilaga 2 – Metod för fraktionering och satsförsök. Resultaten återges i Figur 
5 nedan. Resultaten från Eurofins, cirka 13% fett av total TS, överensstämmer med 
tidigare rapporterade värden för primär- och bioslam (runt 10% respektive 8% av VS; 
Jimenez m.fl. 2013).  
 

 
Figur 5. Grafisk presentation av fraktionering av fett, protein, kolhydrater och aska enligt ackrediterat 
labb, Eurofins omräknat till % av TS. En justering har gjorts för att det ska bli 100% se Bilaga 2 – 
Metod för fraktionering och satsförsök . 

Analys utfördes även för en rad övriga parametrar som användes för att bedöma 
substratens generella lämplighet att rötas samt för att beräkna indata till ADM1-modellen. 
De viktigaste av dessa resultat återges i Tabell 2 medan övriga parametrar återges i Bilaga 
3 – Detaljerade analysresultat. Det framgår av Tabell 2 att slamprover och gödsel har pH-
värden kring pH 7 vilket gör dem lämpliga i en biogasprocess (Jarvis & Schnürer, 2009). 
Vidare ses att gödselproverna har betydligt högre innehåll av COD, som använts i ADM1 
för att approximera organiskt material, samt högre halter av kväve jämfört med slam-
proverna. Dessa resultat är dock inte förvånande då gödselprover är betydligt fastare än 
de båda slamproven. En högre COD-halt innebär att det kan finnas en högre potential för 
att bilda biogas i gödselprover än i slamprover, dock är inte all COD mikrobiologiskt 
nedbrytbar och därmed möjlig att omvandla till biogas. Satsvisa biogasförsök användes 
för att fastställa hur mycket av COD-innehållet som kunde göras tillgängligt för biogas-
produktion, se Kapitel 3.3.3. 
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Tabell 2. Analysresultat för de viktigaste kemiska parametrarna. Resultat från Eurofins, ackrediterat 
laboratorium. 

 Primärslam Bioslam Hästgödsel Djurparksgödsel 
TS (% av massa) 3,0 0,6 28,3 20,8 
VS (% av TS) 80,4 77,3 88,5 78,6 
pH  6,1 6,8 6,1 7,8 
tCOD (g/L)  34,0 6,4 320 240 
Kj-N (mg/kg)  1 500 510 5 600 3 800 
NH4-N (mg/kg)  210 <100 530 410 
 
 
3.3.2 Rötning av slam på Gässlösa reningsverk 

Driftdata från Gässlösa avloppsreningsverk användes som utgångspunkt för att utreda 
inverkan av inblandning av häst- och djurparksgödsel. För att få en utgångspunkt för 
simuleringen mättes biogasproduktionen (andel i utgående gas och totalgasflöde) samt 
inmatade mängder av primärslam och bioslam. Figur 6 visar biogasproduktionen under 
andra halvan av 2014 juli-december. 

 
Figur 6. Biogasproduktion (metan och koldioxid) från Gässlösa avloppsreningsverk, Nm3/h, under 
andra halvan av 2014. 

Resultaten visar att variationen är stor i gasflödet pga. stora variationer i inmatad mängd 
slam och slammets torr- och våtvikt och innehåll av biomassa mätt som kemisk 
syreförbrukning (g COD/L). För att utreda denna effekt användes interna data från Borås 
Energi och Miljö och miljörapport för år 2013. Dessa flöden återges i Figur 7 och Figur 8 
nedan. Figurerna visar att flödena i våtvikt domineras kraftigt av de båda slam som 
produceras på Gässlösa (primär- och bioslam) medan externa slam (extern- och fettslam) 
utgör mindre delar. Ser man däremot till den mängd torrsubstans (TS) som tillförs röt-
kammaren, vilket är betydligt viktigare ur metanproduktionssynpunkt, framkommer att 
primärslam och externslam utgör de enskilt största flödena till rötkammare. Detta utgör 
ett problem ur analyssynpunkt då slammen från Gässlösa är förhållandevis väl karaktäri-
serade medan externslammet kommer från en mängd källor (mindre reningsverk och 
privata anläggningar) som inte är väldefinierade avseende TS-halt och innehåll. Dock kan 
den största delen av externslammet bedömas vara jämförbart med primärslam från 
Gässlösa reningsverk (Till, 2014). För att kunna modellera produktionen av metan räknas 
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inflödet av slam om till COD vilket används som indata i modellen. Då det inte fanns en 
tydlig korrelation mellan COD och torrsubstans, vilket varierade med en standard-
avvikelse på COD med över 100%, kunde inte data från Gässlösa användas för att 
anpassa och verifiera modellen. Se Bilaga 1 – Data från Gässlösa ARV -  för mer 
information. Detta innebar att endast satsvisa försök kunde användas för att anpassa 
modellen. Mer detaljerade mätdata krävs för att verifiera modellen mot kontinuerlig drift 
vid reningsverk. 
 
 

 
Figur 7. Flöde till rötkammaren på Gässlösa avloppsreningsverk, m3/månad (med standardavvikelse 
på primärslam och bioslam). Flöden av externslam och fettslam är baserade på årsmedelvärden. 

 
Figur 8. Flöde till rötkammaren på Gässlösa avloppsreningsverk, ton TS/månad (med osäkerhets-
intervall pga. variation i flöde och TS-halt på primärslam och bioslam). Flöden av externslam och fett-
slam är baserade på årsmedelvärden. 
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3.3.2.1 Kvalitet av ymp 

Även satsvisa flaskförsök för så kallade karaktäristiska substrat (olivolja, gelatin och 
cellulosa) utfördes, se Figur 9 nedan. Dessa är substrat som innehåller hög andel av fett, 
protein respektive kolhydrater och försöken användes för att extrahera hydrolyskonstanter 
för dessa fraktioner till ADM1. Resultaten från flaskförsöken visade att olivolja har en 
betydligt långsammare nedbrytningshastighet än gelatin och cellulosa. Metanpotentialen 
för cellulosa är 337±16 Nm3/ton VS vilket var nära förväntat resultat av 350 Nm3/ton VS 
(Johansson & Kjerstadius, 2011), vilket tyder på att ympen var av god kvalité och att 
resultaten från försöken var tillförlitliga (Hansen m.fl. 2004).  
 

 
Figur 9. Resultat från BMP-försök i triplikat på de karaktäristiska substraten olivolja (fett), gelatin 
(protein) och cellulosa (kolhydrater). 

3.3.2.2 Mängd nedbrytbart material och kinetik för rötning av primär- 
och bioslam 

Slam är ett lättrötat substrat som bryts ner relativt snabbt till metan. Metanutvecklings-
profilen för primär- och bioslam har ett liknande utseende, Figur 10 visar satsvisa försök 
för rötning av slam. Under de fyra första dagarna har ca 50% av den totala potentialen i 
slammet omvandlats varefter nedbrytningshastigheten minskar drastiskt. Den beräknade 
potentialen (eller biochemical oxygen demand, BOD, som det också kallas) efter 22 dagar  
för primär- och bioslam är 79±12% CODCH4/CODslam  respektive 62±7 
%CODCH4/CODslam eller 380±20 Nm3/ton VS.  
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Figur 10. Metanproduktion från nedbrytning av slam under 25 dagar i ett batchförsök (medelvärdet av 
triplikat). 

Data från dessa satsvisa försök användes även för att modellera biogasprocessen vid 
Gässlösa avloppsreningsverk samt för att beräkna hydrolyskonstanten för slam till ADM1 
modellen. 
 
3.3.3 Rötning av häst- och djurparksgödsel 

Metanutvecklingen av hästgödsel är långsammare än för slam men betydligt snabbare än 
motsvarande för djurparksgödsel. Även metanpotentialen/BOD skiljer sig åt. Detta fram-
går av Figur 11 som visar metanproduktion per tillsatt gödsel under 22 dagars 
inkubationstid.  Metanpotentialen i hästgödsel (350±70 Nm3/ton VS) är i samma 
storleksordning som för slam (380±20 Nm3/ton VS) medan metanpotentialen för djur-
parksgödsel endast är cirka hälften så stor (166±20 Nm3/ton VS). BOD för hästgödsel och 
djurparksgödsel är 60±11% CODCH4/CODgödsel respektive 33±3% CODCH4/CODgödsel. 
Detta är troligtvis en effekt av det betydligt mer fiberrika innehållet i djurparksgödsel 
med hög halt av kolhydrater vilket framgår i Kapitel 3.3.1. Fiberrika material med högt 
innehåll av hemicellulosa och lignin, vilka återfinns i växtmaterial, behöver betydligt 
längre tid för att brytas ned i anaeroba processer (Jarvis & Schnürer, 2009). Eftersom 
kurvan för de både gödselslagen är kraftigt stigande mot slutet av inkubationstiden hade 
antagligen metanpotentialen ökat om metanutvecklingen fått fortgå under en längre tid. 
Det är dock inte motiverat att öka uppehållstiden vid en termofil slam och gödselsamröt-
ningsanläggning, eftersom uppehållstiden i rötkammaren vid Gässlösa är 17 dagar och 
hastigheten för metanproduktion från slam är mycket högre än för dessa två gödseltyper.  
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3.3.4 Kinetik för samrötning av gödsel och slam 

I enlighet med resonemanget i Kapitel 2.2.1, kommer hastigheten vid disintegration och 
hydrolys av gödsel och slam vara mycket viktiga för kinetiken på hela biogasprocessen. 
Disintegration och hydrolyssteget i biogasprocessen anses nämligen ofta vara det hastig-
hetsbestämmande steget (Jarvis & Schnürer, 2009) vid rötning av fasta substrat. En 
korrekt bestämning av denna blir därför extra viktigt vid simulering av effekten av gödsel 
i ett avloppsreningsverk. Metoden för bestämningen av hydrolyssteget återges i Bilaga 4 - 
Metod för variabler- och parameterbestämning till ADM1, Tabell 3 nedan anger 
resultatet. 
 
Tabell 3. Lösning för hydrolyskonstant vid anpassning mot en första ordningens modell som 
definierats av Angelidaki m.fl. 2009. Standardavvikelsen anger hur väl data överensstämmer med 
modellen. 

  
Substrat Hydrolys- och 

disintegreringskonstant kmdh 
[d-1] 

STDEV [%] 

Primärslam  0,49 13% 
Bioslam  0,34 9% 
Hästgödsel 0,11 20% 
DP-Gödsel 0,03 11% 
Olivolja1 - - 
Gelatin  0,28 9% 
Cellulosa2 0,18 8% 
1 Ingen lösning fanns på grund av kurvans sigmoidala form. 
2 Resultat från två flaskor då resultat från den sista flaskan avvek mer än 30% från medelvärdet av de andra två.                       
 
Disintegreringen för de olika substraten var den hastighetsbegränsande faktorn vilket gör 
att disintegreringen och hydrolysen bestämdes med samma parameter (kmdh). Genom att 
bestämma kmdh framgår det tydligt att även om COD är 9 respektive 7 ggr högre för häst 
respektive djurparksgödsel, Tabell 2, är hastigheten med vilken biomassan bryts ner 4 
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respektive 16 ggr långsammare, Tabell 3. För att utnyttja hela potentialen i häst- och djur-
parksgödsel kommer man behöva öka upphållstiden. Vid en uppehållstid på 17 dagar, 
bidrar främst primär- och bioslam till metanproduktionen, Figur 11, medan hästgödsel 
bidrar en del och djurparksgödsel väldigt lite. Man kan därför förvänta sig att det kan leda 
till en långsam produktion av metan från rötresten. En kontroll av detta skulle krävas för 
att undvika utsläpp av växthusgaser vid lagring och distribution av rötresten. Genom att 
analysera hydrolyshastigheten vid inblandning av gödsel i slam kunde ingen signifikant 
effekt – varken förbättring eller försämring – urskiljas (se Bilaga 4 - Metod för variabler- 
och parameterbestämning till ADM1). 
 

 
3.3.5 Simulerad effekt av gödseltillsats  

Genom att blanda in gödsel i slam kan man dels höja den totala metanproduktionen men 
genom kontrollerad tillsats av substrat kan det också leda till en jämnare biogas-
produktion. Figur 12 visar hur man rent teoretiskt kan tillsätta gödsel för att nå en stabil 
biogasproduktion. Genom att analysera hydrolyshastigheterna på de olika substraten 
kunde ingen inhiberade eller aktiverande effekt av tillsats av gödsel i primärslam upp-
täckas vilket gör det teoretiskt möjligt att uppskatta mängd tillsatt gödselflöde för att nå 
en stabil biogasproduktion på 480 Nm3/h, vilket var den maximalt erhållna biogasflödet 
som uppnåtts under Jun-Dec 2014 på Gässlösa ARV. Totalt under ett år skulle 3 400 ton 
gödsel behövas12. Utmaningen att kontrollera processen bättre, genom att automatiskt 
mäta COD alternativt TS på ingående slam och gödsel vilket skulle behövas för ett sådant 
system, ligger inte inom ramen för detta projekt. En annan aspekt är om effekten av till-
sats av gödsel är tillräckligt snabb för att kunna parera förändringar på dygnsbasis. 
Gödseln bryts ner långsammare än slammet, vilket Figur 11ger en fingervisning om. 
Gödseln behöver alltså längre uppehållstid för att ge ifrån sig merparten av gasen, vilket 
innebär att den framförallt kanske lämpar sig bättre för att reglera gasproduktionen på 
vecko- och månadsbasis. I detta projekt visas dock endast den teoretiska möjligheten. Fler 
studier krävs för att realisera teori i verklighet.  
 

                                                      
12 Baserat på ett medelvärde av tillsatt gödsel enligt tidsperiod Figur 12 på 10 ton/dygn 
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Figur 12. Dagligt tillsatt gödsel och dess effekt på att bibehålla en jämn gasproduktion i rötkammaren. 
Ovan visar metanproduktion under 2014 (blå, hel) och hur den kan öka och stabiliseras till en jämn 
hög produktion genom tillsatts av gödsel (röd,rutigt). Nedan figur visar mängd tillsatt gödsel för att 
bibehålla en jämn hög biogasproduktion från rötkammaren. 

 
3.3.6 Användarvänligt gränssnitt (GUI) för processimulering 

Figur 13 visar en skärmdump på det användargränssnitt som konstruerades av 
Danielsson, (2014). Tabellerna i figuren består av startvärden (koncentrationen i rekatorn) 
och inflödesvärden , exempelvis avseende gödsel och slam. Graferna som genereras från 
GUI:n visar hur koncentrationen av substrat och andra intermediärer (Figur 3) varierar 
under simuleringen. Detta är ett första utkast som behöver utvecklas och valideras 
vidare.13  

                                                      
13 Vid intresse av att testa gränssnittet, kontakta författarna. 
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3.4 Samförbränning  
 
3.4.1 Samförbränning av gödsel och avfall 

För att utvärdera gödselns inverkan på förbränningsprocessen i avfallspannorna jämfördes 
emissioner av CO och NOx under två veckors tid med och utan gödselinblandning (v. 37-
38, 2013). Både veckorna gick pannorna på kontinuerlig höglast och inga större 
driftsstopp inträffade. Enligt driftspersonalen noterades ingen påverkan på panndriften 
under veckan med gödselinblandning. Även bränsleinmatningen var opåverkad. 
 

Figur 13. Huvudfönstret i det användarvänliga gränssnittet som utvecklats (Danielsson, 2014).  
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Figur 14. Emissioner (timmedelvärde, mg/MJ) av CO och NOx från avfallspannorna (PVA1 och 
PVA2) under vecka 37 och 38, 2013. 

Vecka 37 förbränndes 2540 ton avfall och ingen inblandning av gödsel gjordes. Vecka 38 
förbrändes 2505 ton avfall och cirka 20 ton gödsel. Sett över hela vecka 38 var alltså den 
totala inblandningen av gödsel ca 0,8 vikts-%, även om det momentant sannolikt var 
betydligt högre viktskoncentration gödsel i avfallet. Emissionsnivåerna för vecka 37 och 
38 visas i Figur 14 ovan och Tabell 4 nedan.  
 
Figur 14 indikerar inga förändringar i emissionsnivåerna till följd av gödselinblandningen 
i avfallsbränslet. De fluktuationer i emissionsnivåer som syns i diagramet är helt normala 
vid höglast på pannorna. I Tabell 4 presenteras medelemissioner för respektive panna 
under vecka 36-38. 
 
Tabell 4 . Medelemissioner av CO och NOx (mj/MJ). 

2013 PVA1 CO-emission PVA2 CO-emission PVA1 NOx-emission PVA2 NOx-emission 

 
mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ 

v.36 19,7 15,6 86,0 66,2 

v.37 12,8 14,4 87,4 77,9 

v.38 18,3 12,6 89,8 60,5 
 
Från Tabell 4 kan avläsas att PVA1 hade sämre emissionsvärden under vecka 38 (gödsel) 
än under vecka 37 (inget gödsel). PVA2 visar istället motsatt beteende med bättre 
emissionsvärden under veckan med gödselinblandning. De förändrade emissionsnivåerna 
är dock inom ramen för normal drift. 
 
3.4.2 Samförbränning av gödsel och biobränsle 

En samförbränning med gödsel i biobränslepannan på BEM innebär sannolikt att till-
ståndet behöver ändras från biobränsleförbränning till samförbränning där fraktionerna 
för samförbränningen begränsas till gödsel. Förändringen skulle troligen kunna genom-
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föras som en tillståndsändring och inte en hel omprövning av miljötillståndet. En ändring 
i tillståndet ställer dock andra tekniska krav på anläggningen. Ett exempel på detta är att 
samförbränningsanläggningar har krav på minsta uppehållstid om två sekunder över 850 
°C. Det innebär också mer omfattande krav på mätning och övervakning av parametrar. 
När det gäller vissa av kraven finns det dock möjlighet att få dispens (Förordning om för-
bränning av avfall, SFS 2013:253). Frågan har också ställts till Naturvårdsverket om hur 
de ser på detta och vilka dispenser de ser möjlighet för. Inget svar har erhållits från 
myndigheten inom tidsramen för projektet. 
 
Sent i projektet framfördes att ett alternativ till ändring av miljötillståndet till sam-
förbränning skulle vara att gödseln hygieniseras innan förbränningen. Det finns ingen klar 
öppning för detta i lagstiftningen men en dialog bör föras vidare med Naturvårdsverket 
och Jordbruksverket kring detta. Beroende på mängden gödsel som skulle hanteras i 
anläggningen krävs eventuellt också tillstånd för hygieniseringsanläggningen.  
 
I Tabell 5 redovisas en jämförelse på bränsleanalyser mellan hästgödsel och grot. 
Skillnaderna i dessa litteraturadata och i denna studie uppmätta data (Tabell 2) är att de 
senare endast innehåller gödsel medan hästgödsel i Tabell 5 också innehåller 
strömaterialet. En reservation för data i Tabell 5 är att data kan vara variera beroende på 
strömaterialet. Gödseln är fuktigare och kommer därmed att ha ett lägre effektiv värme-
värde jämfört med grot. Detta kommer att minska elproduktionen något medan en del av 
denna skillnad kommer att tas tillvara i form av ökad effekt i rökgaskondenseringen. 
Noteras kan också att klorhalten är högre men vid de inblandningsgrader som är aktuella 
borde det inte ha någon större praktisk betydelse. 
 
Tabell 5. Bränsleanalys för hästgödsel jämfört med grot. De data som presenteras nedan är median-
värden (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). 

Prov Hästgödsel1 Grot 

Bränsleinnehåll (vikt-%)   
Fukt 63,05 43,95 

Aska (% torrt) 7,3 2,65 

Flyktiga ämnen (% torrt, askfritt)  75,6 

Värmevärde (MJ/kg)   

Hcal (torrt askfritt)  20,8 

Hcal (leverans)  10,5 

Heff (torrt askfritt) 18,84 19,5 

Heff (leverans)  8,6 

Elementaranalys (% torrt askfritt)   

C 52,4 51 

H 6,42 6,1 

O 39,31 40 

S 0,3 0,04 

N 0,97 0,4 

Cl 0,28 0,02 
1Strömaterial medräknat 
 
Innehållet av tungmetaller i gödseln jämfört med exempelvis i grot visas i Tabell 6. 
Jämför man halterna i askan från respektive bränsle så är halterna i de flesta fall likartade 
eller lägre för hästgödsel jämfört med grot. Undantagen är järn, magnesium, mangan och 
titan där gödseln har ett högre innehåll. Underlaget för analyserna på gödseln är litet, 
mellan två och tre analyser. Vid en jämförelse mot skogsstyrelsens rekommendationer 
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(Skogsstyrelsen, 2008) överskrids inte de maximalt rekommenderade halterna för något 
ämne (Bor är osäkert eftersom det inte ingått i analysunderlag från Bränslehandboken, 
Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Dock är kalciumhalten något under den av skogs-
styrelsen rekommenderade miniminivån och även zinkhalten är i den undre regionen av 
det rekommenderade intervallet. 
 
Tabell 6. Jämförelse mellan innehållet av spårämnen i hästgödsel respektive grot. Halterna anges dels i 
mg/kg TS av bränslet och dels som mg/kg aska (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). 

Askanalys Hästgödsel Grot 
 mg/kg TS (mg/kg aska) mg/kg TS (mg/kg aska) 

Al 1334 13367 540 16968 

As 0,4 2,6 0,08 3,6 

Ba 33 363 73,1 1723 

Ca 10000 91014 5186 200000 

Cd 0,1 1,1 0,22 7 

Co 0,7 5,9 0,16 5,8 

Cr 4,7 52 2,7 140 

Cu 14 100 2,7 95 

Fe 11685 47794 225 11548 

Hg 0,01 0,2 0,03 0,6 

K 1910 42997 2059 71981 

Mg 2921 38963 566 22667 

Mn 3000 22774 430 9931 

Mo 0 6,8 0,1 5,3 

Na 1124 11850 231 6790 

Ni 3,1 23 0,7 61 

Prov 1236 19704 463 18000 

Pb 1,1 6,4 1,5 63 

Sb 0 0   4 

Si 10000 111513 3053 100000 

Ti 458 2421 29,4 805 

Tl 0,4 1,4   1,7 

V 2,7 30 0,5 19 

Zn 55 529 54,3 2047 
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4 Ekonomisk påverkan  
Det finns ett antal faktorer som påverkar ekonomin då gödsel ska samrötas eller samför-
brännas i befintliga system. Bland annat förbehandling, lagring och produktion. Nedan 
redovisas hur gödseln hanteras idag hos gödselmottagare, BEM, och hos några gödsel-
producenter i kommunen, Borås Ridhus och Borås Djurpark. Därefter följer en beskriv-
ning av vad som kan ha betydelse ekonomiskt om man önskar samröta eller samförbränna 
häst- och/eller djurparksgödsel med avloppsslam respektive avfall eller biobränsle, med 
utgångspunkt från BEMs förutsättningar. 
 
4.1 Hanteringskostnad för Borås ridhus  
Borås Ridhus producerar årligen mellan 700-800 ton hästgödsel. Till största delen går 
detta till lantbrukare i närområdet. En liten del går till Borås Energi och Miljö men det 
gäller bara när Borås Ridhus anordnar tävlingar och under korta perioder får stora 
gödselmängder vilket lantbrukarna inte kan ta emot. Borås Ridhus har en tömnings-
kostnad avseende hästgödsel på 891 kr/ton och hyra för container motsvarande 342 
kr/månad. Med ovan angivna mängder innebär det en årlig kostnad för ridhuset på mellan 
628 000 - 717 000 kr. 
 
4.2 Hanteringskostnad för Borås djurpark  
Borås Djurparks årliga gödselmängd, 1000 ton, skickas till Borås Energi och Miljö för 
vidare hantering. Borås Djurpark har årliga kostnader för avyttring och transporter av sin 
gödsel motsvarande cirka 450 000 kr. 
 
4.3 Dagens gödselhantering hos Borås Energi och 

Miljö  
Borås Energi och Miljö tar emot cirka 2000 ton gödsel (hästgödsel och djurparksgödsel) 
årligen. I nuläget körs all gödsel bort till extern mottagare. Framöver räknar BEM med att 
av inkommande material kommer cirka 75 % gå till kompostering och resterande 
användas för att behandla oljeförorenad jord. Möjligheterna att producera biogas från 
gödseln eller att samförbränna gödseln är inte uteslutna. 
 
4.4 Samrötning 

4.4.1 Lagring 

För BEMs del skulle inga förändringar behöva göras avseende lagringsutrymme eftersom 
BEM redan idag tar emot en mängd gödsel årligen som lagras på en hårdgjord yta under 
tak på Sobackens avfallshanteringsanläggning. Lagringsutrymmet kräver därför ingen 
ytterligare ekonomisk belastning i detta specifika fall.  
 
4.4.2 Förbehandling och rötning med avloppsslam 

Innan häst- och djurparksgödseln kan användas i rötkammaren måste den omvandlas till 
en pumpbar slurry. BEM har ingen specifik avpassad utrustning för detta men på anlägg-
ningen finns utrustningsdelar som skulle kunna användas för att förbehandla fastgödsel, 
bland annat en utjämningsbassäng för att homogenisera fastgödseln med avloppsslammet. 
Olsson m.fl. (2014) genomförde fullskaleförsök av samrötning av hästgödsel med 
nötflytgödsel på en befintlig anläggning. För att konvertera hästgödseln till en pumpbar 
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slurry användes en mixerbehållare varifrån hästgödsel matades till en pumpbrunn inne-
hållandes rötrest för vidare omblandning. För att erhålla ytterligare sönderdelning av 
fibrer kan en våt sönderdelningsutrustning, till exempel en macerator, användas. Studien 
visar att investeringskostnaden för den utrustning som behövs för hantering och för-
behandling av hästgödsel (mellan 1,47-2,24 ton hästgödsel/dag) hamnar på ungefär 1,1 
miljoner kronor. Rörliga kostnader, avseende elförbrukning, underhåll och lastning, till-
kommer med mellan 62-78 kr/ton hästgödsel. Olsson m.fl. (2014) undersökte även hur 
hästgödseln påverkade driftkostnaderna för befintlig rötkammare såsom el för omrörning, 
värme för termofil drift samt hantering av sedimentation i rötkammaren. Detta gav en 
ökad driftkostnad på mellan 85-115 kr/ton. 
 
Dessa siffror kan ge en fingervisning om storleksordningen kring vad det ekonomiskt 
skulle innebära att samröta avloppsslam och hästgödsel för BEMs del. BEM har till 
exempel, i likhet med ett av beräkningsexemplen i Olssons studie, termofil drift (47,5°C) 
av sin rötkammare samt att mängden hästgödsel in till anläggningen skulle kunna vara 
likvärdig den i studien. Gällande eventuell investering av förbehandlingsutrustning skulle 
det i BEMs fall möjligen innebära en lägre kostnad jämfört med studien då BEM redan 
till viss del har utrustning som med vissa modifieringar skulle kunna tillämpas. 
 
4.4.3 Transporter 

Det som avses med transporter inom denna studie är interna transporter inom BEMs 
område. Mottagningsplatsen för hästgödsel, Sobacken avfallsanläggning, är inte lokali-
serad på samma ställe som rötningen av avloppsslam, Gässlösa avloppsreningsverk. 
Dessutom innebär avsättningen av det rötade avloppsslammet en transport till avfalls-
förbränningspannan på BEM, se Kapitel 4.4.4, som är lokaliserad på ytterligare ett ställe, 
allt ligger dock inom en mils radie. En intern normaltransport för BEM uppskattas till 20 
kr/ton (Till, 2014). Transport av gödsel till BEM står gödselproducenten för se Kapitel 
4.1 och 4.2. 
 
4.4.4 Avsättning av restprodukt 

I analyserna utförda av VA-teknik på LTH, se Tabell 1, Kapitel 3.1, visade det sig att 
hästgödseln har ett lågt kadmiuminnehåll vilket medför en låg Cd/P-kvot (13.8 mg Cd/kg 
P). Inblandning av hästgödsel till avloppsslam kan alltså potentiellt förbättra Cd/P-kvoten 
i rötresten. Djurparksgödseln har en likvärdig kadmiumhalt som de båda slammen 
(primärslam och bioslam), men då fosforhalten i djurparksgödseln är låg medför det en 
hög Cd/P-kvot (50.9 mg Cd/kg P). 
 
BEM förbränner idag allt avloppslam som produceras, då avsättningsmöjligheterna för 
denna har blivit mindre med tiden. Avloppsslammet förbränns i avfallspannan på BEM, 
vilket innebär en intern kostnad på 150 kr/ton samt en transportkostnad på ungefär 20 
kr/ton. Askan som bildas vid förbränningen genererar en kostnad, se mer i Kapitel 4.5.3.  
 
4.4.5 Producerad gas 

Beräkningarna nedan är baserade på gasproduktion från enbart gödsel (inget strömaterial 
eller bio-/primärslam ingår). Därtill gav de laborativa försöken en relativt sett hög bio-
gasproduktion från hästgödsel, 350 Nm3 /ton VS, jämfört med tidigare studier, 300 
Nm3/ton VS (Wennerberg & Dahlander, 2013). Intäkterna beräknade nedan ska alltså ses 
som approximativa uppskattningar på vad tillsats av gödsel kan innebära ekonomiskt, 
förutsatt att det finns kapacitet för att ta in mer substrat att röta. 
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Enligt de laborativa försök utförda inom ramen för detta projekt produceras 0,041 kg 
CH4/kg hästgödsel. Detta motsvarar 558 kWh/ton hästgödsel (enligt omvandlingsfaktor 
från Gröna bilister, 2012).  
 
Enligt Holmgren (2012) förloras cirka 0.2 % av gasen vid kemisk absorption, som är 
uppgraderingstekniken på Gässlösa. Ett pris på uppgraderad gas sätts till 17,25 kr/kg 
enligt (Borås Energi och Miljö AB, 2015) och en kostnad direkt kopplad till upp-
graderingen uppskattas till 1 kr/Nm3 (Till, 2014).  Totalt sett ger detta en intäkt för upp-
graderad gas producerad från hästgödsel motsvarande 653 kr/ton hästgödsel och från 
denna intäkt ska totalkostnaderna för behandling och bearbetning räknas ifrån. Intäkten 
förutsätter att det är uppgraderad biogas som säljs och inte rågas. Uppgraderings-
anläggning finns och driftas inom BEM och därav är beräkningarna anpassade efter det. 
 
Tar man hänsyn till kostnader och intäkter resultaterar detta i en preliminär intäkt om 220 
kr/ton hästgödsel14. Detta är en mycket preliminär siffra som är baserad på en mängd 
antaganden och förenklingar. Till exempel antas att kostnaden för slitage på utrustning är 
jämförbara med de för samrötning med nötflytgödsel.  
 
4.5 Samförbränning 

4.5.1 Lagring och transporter 

Lagring av gödseln skulle kunna ske på samma sätt som beskrivet i Kapitel 4.4.1 ovan. 
Detsamma gäller för interna transporter, beskrivet i Kapitel 4.4.3 ovan. Aktuella 
transporter är från Sobacken till förbränningsanläggningen. Om förbränningen sker i 
avfallspannorna kommer gödseln att transporteras inblandat i avfallet till Ryaverket. Om 
gödseln istället samförbränns i den nya biopannan så blir det en kortare transport inom 
området. 
 
4.5.2 Förbehandling 

Uppskattningsvis 90% av gödseln BEM hittills har tagit emot och förbränt, behövde inte 
gå genom förkross/hammarkvarn utan kunde blandas in direkt i avfallet innan transport 
till förbränningsanläggningen. Det innebär att gödseln inte nämnvärt bidrar till slitaget på 
förkross/hammarkvarn (Hjärtstam, 2015). För alternativet att hygienisera gödseln innan 
förbränning kommer det bli kostnader associerade med hygieniseringen. Detta både i 
form av kapital och driftkostnader. 
 
4.5.3 Förbränning och askhantering 

Förra året eldades cirka 110 000 ton avfall på BEM. Ungefär 14 000 ton flygaska 
bildades från avfallsförbränningen under 2014. Detta klassas som miljöfarligt avfall och 
transporteras till Norge där den används för att neutralisera restsyra från titandioxid-
framställning. Blandningen bildar gips som stabiliserar föroreningarna och används för att 
fylla i ett gammalt kalkbrott på ön Langøya (NOAH Sverige, 2015). Tidigare användes 
bränd kalk för samma syfte och därför räknas det hela som ett återvinningsförfarande då 
man ersatte jungfrulig råvara. Denna askhantering medför en kostnad på omkring 1000 
kr/ton. Bottenaska, motsvarande cirka 5000 ton under 2014, används av BEM själva som 
täckmaterial (Hjärtstam, 2015). Askan från biobränslepannorna klassas inte som miljö-
farligt avfall och behöver inte skickas till Norge, utan större del återförs till skogsmark. 
Kostnaden blir därför betydligt lägre. 

                                                      
14 Beräkningsformel: Intäkt uppgraderad gas – (transport + förbehandling + rötning + avsättning och transport 
+ askhantering) 
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Avfallspannorna på BEM går med full kapacitet större delen av året, vilket innebär att 
ingen extra intäkt skulle kunna fås genom att förbränna gödsel. Eldar BEM gödsel, 
ersätter gödseln i så fall en del av avfallet som annars skulle ha förbränts, vilket också 
innebär förlorad energiproduktion då gödsel, på grund av sin höga fukthalt, har ett cirka 
70 % lägre effektivt värmevärde jämfört med avfall, se Tabell 7. Hästgödsel ger däremot 
upphov till lägre mängd aska jämfört med avfall, enligt gödselanalyserna i denna studie, 
vilket medför lägre kostnader för askhanteringen. Det effektiva värmevärdet för gödseln 
kan dock variera ganska kraftigt, främst beroende på varierande fukthalt. I Bränsle-
handboken (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) visas ett exempel att vid 60% fukt 
motsvarar det effektiva värmevärdet istället cirka 50% av avfallets effektiva värmevärde. 
Underlaget i Bränslehandboken är också begränsat till ett fåtal analyser. 
 
Om avfallspannan istället skulle begränsas av hur mycket energi som produceras blir det 
ingen skillnad på energiintäkterna, då skulle varje ton avfall ersättas med tre ton gödsel 
och ungefär samma askmängd skulle erhållas. 
 
Om hästgödsel istället eldas i en biobränslepanna skulle det även här innebära lägre 
energiintäkt/ton gödsel. Däremot konkurrerar gödseln då inte längre med mottagnings-
avgiften för avfall utan kan snarare ses som en fördel jämfört med det inköpspris som 
finns på exempelvis grot och flis, Tabell 7. 
 
Tabell 7. Sammanställning över energipotential, tänkbara intäkter och kostnader avseende gödsel, 
avfall och två olika typer av biobränslen: grot och flis.  

 enhet Hästgödsel Avfall Grot Flis 
Askhalt  % ar8 3,3 12 1,3 0,3 
 % TS 

 
11,5  2,7 0,7 

Fukthalt % 
 

71,7  47,9 44,2 

Effektivt värmevärde MJ/kg TS af1 18,842 

 
 19,9 19,12 

 MJ/kg 
 

3,0 10,4 8,9 9,5 

 MWh/ton 0,82 2,9 2,5 2,6 
      
Utvunnen energi  
 

MWh/ton 0,703 2,53 2,13 2,33 

Genererad askmängd  
 

ton/ton bränsle 0,033 0,12 0,013 0,003 

Genererad askmängd  
 

ton/MWh 0,047 0,049 0,0062 0,0013 

      
Andel som går som 
flygaska (uppskattat) 
 

% 90 75 90 90 

Kostnad flygaska6  
 

kr/ton bränsle 30 90 12 3 
 

Intäkt värme7  
 

kr/ton bränsle 490 1730 1470 1580 

Kostnad bränsle 
 

kr/MWh  -170 1644 1874 

Kostnad bränsle Kr/ton bränsle - 4855 400 500 
1Askfritt 
2Strömberg & Herstad Svärd, 2012 
3Pannverkningsgrad 85 % (ej rökgaskondensering) 
4 Energimyndigheten, EN 0307 SM1404 
5 Avfall Sverige, 2014 
6 Kostnad flygaska: 1000 kr/ton 
7 Bruttointäkt energi: 700 kr/MWh 
8 as recieved, dvs i leveranstillstånd 
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5 Diskussion  

5.1 Regelverk 
Regelverken som gäller för hantering av häst- och djurparksgödsel (naturgödsel) är inte 
alltid enkelt att förstå. Då gödseln används som näringsämne på en åkermark är det 
ganska enkelt att hantera gödseln utifrån lagtekniska krav. Men när det inte finns någon 
jordbruksmark att tillgå ska gödseln hanteras som ett avfall och är samtidigt ett ABP-
material varför flera regelverk måste följas.  
 
Regelverket sätter begränsningar för avsättningen, när gödseln sprids på jordbruksmark 
anses den utgöra en samhällsnytta och ingå i ett kretslopp men när det inte finns åker-
marker att tillgå och den måste omhändertas på annat sätt anses den i stället utgöra en risk 
för människor och miljö och ska hanteras därefter. Den likställs med avfall och det ställs 
krav på utsläpp av emissioner, den får inte heller kontaminera andra material innan den 
blivit bearbetad (vilket innebär t.ex. behandlad biologiskt eller förbrännas).  
 
Smittskyddsaspekterna måste tas i beaktande, det fanns en anledning till att ABP-
förordningen kom till. Efter att utbrott av mul- och klövsjuka, spridning av bovin 
spongiform encefalopati (BSE) och förekomsten av dioxiner i foder behövdes hante-
ringen av animaliska biprodukter regleras. Alla animaliska biprodukter delades då in i tre 
riskkategorier. Naturgödsel klassificerades till kategori två och måste hygieniseras för att 
patogener ska avdödas. Men att all naturgödsel utgör en risk (kategori-2-material) om den 
skickas utanför gården kan vara svårt för hästägaren att inse när hästen ofta är en livs-
kamrat, kan transporteras fritt inom landet, släppas på bete ihop med andra hästar, träffas 
på tävlingsplatser mm.  
 
Om man kan påvisa att de emissioner som uppkommer vid förbränning av gödsel (som är 
ett organiskt material) inte förekommer i samma halter som vid förbränning av 
traditionellt avfall, att man kan påvisa att askan inte innehåller höga halter av tung-
metaller, kan då gödseln likställas med ett biobränsle? I så fall skulle det finnas fler 
möjligheter till avsättning och gödseln kunde bidra till energiproduktionen i stadsnära 
områden samtidigt som askan skulle kunna återföras och ingå i kretslopp.    
 
5.2 Tungmetaller och Cd/P-kvot i gödsel 
Analys av tungmetaller i häst- och djurparksgödsel utfördes för att bedöma substratens 
lämplighet som gödselprodukt på åkermark. Dock är det endast den rena fraktionen häst- 
och djurparksgödsel, fritt från urin och strömaterial, som har analyserats. 
  
Att analysresultatet visade på en låg Cd/P-kvot för hästgödsel (13,8 mg Cd/kg P) kommer 
med all sannolikhet förändras om gödselfraktionen också hade innehållit strömaterial och 
urin. Hur stor ändringen är har vi ingen kunskap kring. Halten bör jämföras med vad 
Revaq anger som tillåten halt vid spridning av slam på jordburksmark (17 mg Cd/kg P). 
Denna halt grundar sig på vad som är normal halt från en människa (fekalier och urin).  
 
Det finns skäl att tro att det finns variation som är årstidsberoende när det gäller närings-
innehåll i gödseln med tanke på att djuren får olika foder på sommar- och vinterhalvåret. 
För att undersöka detta förhållandet närmare behövs en mer omfattande studie. Ett 
exempel att underöka är orsaken till den stora variationen i kadmiuminnehåll i hästgödsel 
och djurparkgödsel. Vilket inte går att verifiera som faktum i denna begränsade studie 
men en observation att studera vidare.  
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5.3 Hästgödselpotentialen 
Antalet hästar inom Borås kommun uppskattades i denna studie till 2 056. Siffran är 
rimlig anser Länsstyrelsen djurskyddskontrollant (von Hofsten, 2015) som säger att det 
finns många stallar, både stora och små, i Borås kommun samt att fler stall håller på att 
byggas. Att få fullständig kontroll över hur många hästar som finns verkar vara omöjligt 
så länge det inte finns lagstadgat att hästägare ska rapportera in sina hästar till ett samlat 
register. I dag ska hästar registreras i respektive rasförening där mottagande sker på ideell 
basis. År 2004 och 2010 räknades antalet hästar i landet och en 10 %-ig ökning hade skett 
på dessa sex år. I en studie gjord av Braam (2011), synliggjordes orsaker till ökningen 
men också att det fanns brister i olika register. Oregistrerade hästar, döda hästar som inte 
rapporterats in och hästar som saknade hästpass gav en ganska stor osäkerhet kring 
antalet hästar i landet. Det är därför svårt att dra slutsatser om förändringar i hästantalet 
och hur många hästar som det egentligen finns.   
  
Förutom att det är osäkert kring hur många hästar det finns är det också osäkert vilken 
mängd gödsel som faktiskt kan samlas in och kan avsättas. Enligt Oldenburg m.fl. (2012) 
producerar en normalstor häst 23-45 kg hästgödsel/dygn (inklusive strömaterial (halm) 
och urin) och Avfall Sverige (2008) anger att 50 % av denna mängd blir omhändertagen. 
Spannet 23-45 kg/dygn beror på hur mycket hästen äter, vilket arbete den utför, hur den 
står uppstallad etc. Hur mycket gödsel som hästarna i Borås kommun egentligen 
producerar är därför fortfarande ganska oklart trots stora efterforskningar. 
 
5.4 Samrötning  

5.4.1 Metanutveckling från häst- och djurparksgödsel 

Metanutvecklingshastigheten för ren cellulosa och protein är mycket hög i jämförelse 
med häst och djurparksgödsel. Det beror troligtvis på den komplicerade matrisen i de 
senare två substraten. Fibrerna i dessa gödsel består av lignocellulosa som också är bygg-
stenar i genar och träd. Djurparksgödsel består till stor del av elefantgödsel. Elefanter äter 
mycket grenar där en stor andel inte bryts ner i djurens matsmältning, vilket går tydligt att 
urskilja med blotta ögat, se Figur 16. Detta gör att cellulosan blir mindre tillgänglig för 
mikroorganismernas enzymer som ska hydrolysera den jämfört med om ren cellulosa 
används. Följaktigen blir hydrolysen av djurparksgödsel långsammare än för ren 
cellulosa. Detta antagende verifierades i satsvisa försök som visade att disintegration och 
hydrolys av djurparksgödsel var ca 16 ggr långsammare än för primärslam. En parallell 
kan göras med att det tar mycket längre tid för en gren att förmultna i naturen än en frukt.  

 

 

Biogaspotentialen för hästgödsel är högre under den upphållstid som användes i försöken 
jämfört med djurparksgödsel. Efter ovan logik kan det relatera till att hästars föda är mer 

Figur 15. Elefantgödsel från Borås Djurpark. 
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lättsmält än till exempel elefanters. Gräs och hästfoder innehåller en större mängd löst 
socker och lättnedbrytbara fiber som efter att hästen har tagit upp sin näring blir till ett 
mer lättrötat substrat i biogasprocessen. Lignocellulosahalten är dock större i hästgödsel 
jämfört med i slam som bildas på ett avloppsreningsverk.  
 
Metanpotentialen i hästgödsel efter 22 dagars inkubationstid var 350±70 Nm3/ton VS, 
vilket ligger något högre jämfört med en studie där man också använde hästgödsel utan 
strömaterial, 300 Nm3/ton VS (Wennerberg & Dahlander, 2013). Enligt substrat-
handboken är biogaspotentialen från hästgödsel uppskattad till 170 Nm3/ton VS, inklusive 
strömaterial, (Carlsson & Uldal, 2009). Olsson m.fl. (2014) visade att biogaspotentialen 
är beroende av strömaterial, där metanpotentialen av hästgödsel med halmpellets var 130 
Nm3/ton VS. Det finns alltså tydliga skillnader i litteraturdata för biogaspotential för 
hästgödsel. Viktiga faktorer som borde påverka biogaspotentialen är variationen i 
mockningsteknik samt vilket strö och foder hästarna står på. Dessutom är temperaturen 
viktig. Den höga biogaspotentialen i denna rapport kan bero på att försöken utfördes i en 
termofil reaktor och utan strömaterial. Men för att kunna ge en tydlig hänvisning till häst-
branschen vad deras gödsel kan vara värd, bör mer djupgående multifaktoriella studier på 
biogas från hästgödsel efterfrågas.  
 
5.4.2 Metanutveckling från slam och inblandningseffekt av 

gödsel 

För att konkludera rötningsresultaten av slam, ger driftdata från Gässlösa reningsverk en 
bra översiktsbild över hur metanproduktion vid  termofil rötning av avloppsslam  kan se 
ut, rötkammarens temperatur var 47,5°C. Detta är den temperatur som befintligt upp-
värmningssystem på Gässlösa kan upprätthålla. Anläggningen är från början konverterad 
från mesofil till termofil process. 47,5°C är dock inom det termofila intervallet och i det 
avseendet en optimal temperatur för anläggningen på Gässlösa. I dagsläget har Gässlösa 
en god gasproduktion och inga driftproblem såsom skumning, ammonium inhibering eller 
surjäsning mm. och en ytterligare höjning av temperaturen med kostnad för ombyggnad 
av värmesystemet skulle inte vara försvarbart (Till, 2014). 
 
Det finns stora variationer i flöden och torrhalt och näringsinnehåll i de olika slam som 
tillsätts till rötkammaren. Detta ger en instabil produktion av metan vilket tydligt illustre-
ras i Figur 6. En jämnare tillsats av organiskt material där t.ex. torrsubstansflöden regle-
ras, skulle troligen ge en stabilare produktion. För detta ändamål skulle häst- och/eller 
djurparksgödsel kunna användas. En parallell kan dras till fullskaleförsöken på Sötåsen 
(Olsson m.fl. 2014) där hästgödsel blandades med flytgödsel för att behålla en torrhalt på 
9%, vilket resulterade i en 50% ökning av metanproduktionen15. Genom att analysera 
nedbrytningshastighet och BOD kunde ingen signifikant aktiverande eller inhiberande 
effekt av att blanda in häst- eller djurparksgödsel i slam upptäckas (Bilaga 4 - Metod för 
variabler- och parameterbestämning till ADM1). 
 
Däremot visar satsvisa försök att nedbrytningshastigheten av slam är mycket snabb där 
halva metanpotentialen har uppnåtts efter bara fyra dagar. Efter 22 dagar är biogas-
potentialen 380±20 NmLCH4/gVS och 62-79% av slammet har omvandlats till metan 
(mätt i CODCH4/CODslam). Metanpotentialen i denna studie är något högre än vad som 
tidigare har erhållits vid mesofil rötning av liknande slam, Amani Geshnigiani, (2013), 
anger 341-374 Nm3/ton VS för primärslam och 256-390 Nm3/ton VS för bioslam från 
två skånska avloppsreningsverk. Disintegrations- och hydrolyskonstanterna för slam och 
gödsel är i samma storleksordning som tidigare resultat, se Tabell 8. Resultatet från 
Batstone m.fl. (2002) visar också att hydrolysen ökar vid ökande temperaturer. Jämförel-
sen visar också att nedbrytning av hästgödsel, vid termofil drift, är i samma storleks-
                                                      
15 Dessa data baseras på att halmpellets användes som strömedel. 
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ordning som för grisgödsel, vid mesofil drift. Det som ser ut att vara en avvikelse är 
resultaten på gelatin, som används som ett referenssubstrat för protein, som är en tio-
potens lägre än tidigare resultat. Orsaken för detta bör studeras närmare. 
 
Tabell 8. Jämförelse av resultat från denna studie med referensvärden för disintegrationskonstant från 
Batstone m.fl. (2002) respektive hydrolyskonstanter för kolhydrater, protein eller lipider för olja, 
gelatin och cellulosa. 

Substrat Denna 
studien 

Batstone m.fl. 
(2002) 

Batstone m.fl. 
(2002) 

Primärslam 0,49 0,25 1 (35°C) 0,4 1 (55°C) 
 

Bioslam 0,34 - - 
 

Hästgödsel 0,11 - - 
 

DP-Gödsel 0,03 - - 
 

Grisgödsel - 0,096 1 (28°C) - 
 

Gelatin 0,28 2,7 2 (35°C) - 
 

Cellulosa 0,18 0,150 1 (28°C) - 
1Data från kontinuerliga försök                                             
2 Data från satsvisa försök 

 
5.4.3 Osäkerhetsanalys för analys och samrötningsresultat 

Eftersom både hästgödsel och djurparksgödsel är ett mycket varierande substrat där inne-
håll påverkas av djurens foder, strömaterial och mockningsmetod, så råder det stor 
osäkerhet i de faktiska resultaten vi har tagit fram i denna rapport. Det finns skäl att tro att 
det finns variation som är årstidsberoende när det gäller näringsinnehåll i gödseln med 
tanke på att djuren får olika foder på sommar- och vinterhalvåret. För att undersöka detta 
förhållandet närmare behövs en mer omfattande studie.  
 
I denna studie används enbart gödseldelen och inte strömaterialet. Eftersom det senare 
varierar mycket, mängdmässigt, fås en bättre uppskattning av effekten av gödsel och det 
minskar även osäkerheten väsentligt i denna begränsade studie. Strömaterialet har 
studerats tidigare men det råder en viss osäkerhet på vad som t.ex. skiljer halmpellets före 
och efter det använts som strömaterial i dess innehåll av näringsämnen och dess metan-
utvecklingsprofil i en biogasprocess.    
 
Osäkerheten på provningsmetod och förändringar under försökstiden har begränsats 
genom att vi har använt oss av en standardiserad provningsmetod (SS-EN 932-1, Ballast 
– Generella metoder – Del 1: Metoder för provtagning.) och genom att proven 48h efter 
provtagning förvarats vid högst 5°C. Provvolymer för extern analys vid Eurofins samt för 
kolhydratsanalys på slamprover togs ut vid ankomst och förvarades i kyl vid 5°C. 
Eurofins är ett ackrediterat laboratorium och osäkerheten på analysresultaten varierar 
mellan 15-20%. 
 
De satsvisa försöken utfördes fyra dagar efter provtagning i biologiska triplikat varvid 
standardavvikelsen bestämdes som ger en uppskattning på både biologisk och teknisk 
osäkerhetsmarginal. Denna osäkerhet låg på mellan 5-18% av slutdata efter 22 dagar. Det 
är viktigt att provet är färskt och inte lagras för länge eftersom lagring påverkar samman-
sättningen och gaspotentialen i hästgödsel (Mönch-Tegeder m.fl. 2013). 
 
En större osäkerhet ligger snarare i att översätta de satsvisa försöken till förväntat utbyte i 
rötkammare. Det finns mekaniska effekter som inte utretts i denna process, till exempel 
totalomblandning i rötkammare. Detta borde testas i en pilotanläggning i större skala, 
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liknande det som gjordes i Sötåsen (Olsson m.fl. 2014). Data presenterade i denna rapport 
ska därför snarare ses som en fingervisning än faktiska värden.  
 
Slutligen kunde ingen signifikant inducerande eller inhiberande effekt av inblandning av 
gödselslagen i slam upptäckas, men det betyder inte att det inte eventuellt finns en sådan 
effekt utan att den i så fall låg innanför felmarginalen för experimentet. Dessutom finns 
det svårigheter att se inhibering i satsvisa försök med stor utspädning av substraten 
genom ympen. 
 
5.5 Samförbränning 

5.5.1 Samförbränning avfallspanna 

Samförbränning av gödsel kan vara ett alternativ i de befintliga avfallspannorna på 
Ryaverket. Avfallspannorna med tillhörande bränsleinmatningssystem är flexibla och det 
är i allmänhet inte ett problem att införa en ny typ av avfallsbränsle. Den uppenbara 
nackdelen med samförbränning i avfallspanna är dock att det inte går att näringsåterföra 
askan. Dessutom konkurrerar gödseln i detta fall med en mottagningsavgift för övrigt 
avfall, vilket påverkar nivåerna på en mottagningsavgift för gödseln.  
 
Förbränningsresultaten, i Kapitel 3.4.1, visar att gödselinblandningen inte har någon 
negativ påverkan på panndrift och emissionsnivåer. Dock genomfördes inga kontrollerade 
försök med hög gödselinblandning. På sätt och vis var gödselinblandningen punktvis 
under försöksperioden men det fanns ingen möjlighet att i efterhand veta under vilka 
timmar det faktiskt var gödsel med i eldstäderna på pannorna. Ytterligare en svaghet med 
försöken är att det inte gjordes någon uppdelning av hästgödsel och djurparksgödsel. 
 
5.5.2 Samförbränning med biobränsle 

Vid samförbränning av gödsel med biobränsle skulle näringsämnena kunna närings-
återföras till skog. Dessutom skulle gödseln i detta fall konkurrera med biobränsle som 
beroende på typ och kvalitet innebär en kostnad på cirka 165-190 kr/MWh 
(Energimyndigheten EN0307 SM1404).  
 
För att samförbränning ska vara genomförbart krävs dock sannolikt ändringar i befintliga 
tillstånd. Detta innebär extra kostnader. Rent tekniskt ställs det då också krav på ytter-
ligare mätning/övervakning av emissioner och eventuellt ytterligare krav på reningen i 
biopannan. Storleken på dessa extrakostnader kommer att avgöra om det är ekonomiskt 
hållbart att elda gödseln i biopannan.  
 
Det andra alternativet, med en hygienisering före en eventuell förbränning, (i detta fallet 
sannolikt en torkningsprocess) har fördelen att man skulle få en jämnare kvalitet på 
gödseln som bränsle. Kostnaderna för en tork/hygienisering ska dock ställas mot alterna-
tivet med att klassa om anläggningen som en samförbränningsanläggning. En klar nack-
del är att metoden inte har direkt stöd i lagstiftningen. En dialog bör dock tas med 
myndigheterna då den miljömässigt och sannolikt ekonomiskt borde vara mer attraktiv än 
förbränning i en avfallspanna. 
 
5.6 Ekonomisk påverkan 
Gödselproducenter finns ofta finns statsnära och de har idag höga kostnader för avsätt-
ning av gödsel. Det har på grund av utrymmesskäl ofta svårt att lagra gödseln i anslutning 
till stallen. Containrar används för det ska gå enkelt att transportera bort gödseln. De 
betalar för bortforsling och renhållningsbolagens mottagningskostnad av gödseln.  Från 
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de större stallarna behövas bortforsling flera gånger per vecka. Stallägarna har ofta inga 
valmöjligheter när det gäller vem som ska ta emot deras gödsel. Efter att det blev stängare 
lagkrav kring hantering av naturgödsel som klassificeras som avfall har renhållnings-
bolagen höjt taxorna för mottagning pga. strängare krav på behandling av naturgödseln. 
Tidigare var kompostering en vanligt förekommande metod men sedan ABP-lag-
stiftningen kräver att varje kompost kan verifiera avdödning av mikroorganismer har flera 
renhållningsbolag valt att upphöra med kompostering och övergå till att tillverka biogas 
och biogödsel av biologiskt avfall. De flesta biogasanläggningarna  vill ha pumpbara 
substrat varför häst- och djurparksgödsel inte rötas.  
 
Att förbränna naturgödsel kostar lika mycket som att förbränna traditionellt avfall, 
dessutom kommer då inte heller näringsämnen i askan till nytta. Naturgödseln som måste 
förbrännas i en avfallspanna får vara med och hantera kostnaderna för omhändertagan-
det  av aska. Om det skulle gå att förbränna naturgödsel tillsammans med t.ex. biobränsle 
skulle näringsämnena i askan kunna göda skogsmark. Detta scenario skulle troligen inte 
bli lika dyrt då naturgödseln kunde ersätta viss del av inköpt biobränsle. Dock är det lag-
stiftningen som kan stoppa detta scenario.  
 
Om metoder för omhändertagande av naturgödsel identifieras kan gödseln ses som en 
resurs i stället för något dyrt och svårhanterat. Om kostnaderna för att avsätta gödseln 
minskar kan medel frigöras och då kan t.ex. landets ridskolor istället använda pengarna 
till hästmaterial, utrustning och utbildningar på ridskolorna.   
 
Vinnova har satsat pengar för att en Strategisk Innovations Agenda, SIA, ska tas fram för 
hästnäringen. En viktig punkt i denna är att komma till rätta med den dyra gödsel-
hanteringen i landet. Att det är dyrt för hästägare att hantera gödseln beskrivs också av 
Wennerberg & Dahlander (2013).  
 
5.6.1 Samrötning 

Det är mycket svårt att utvärdera hur ekonomin påverkas vid samrötning av avloppsslam 
och gödsel utan storskaliga försök, merparten av kostnaderna som presenteras i Kapitel 
4.4 är tagna från andra försök och studier. Om befintliga system för förbehandling, 
rötning och uppgradering finns påverkar detta den ekonomiska kalkylen. Intäkten på 
producerad uppgraderad metan i Kapitel 4.4.5 är framräknad enbart med utgångspunkt 
från hur mycket metan ren hästgödsel ger och vad priset på uppgraderad gas är, förutsatt 
att system för uppgradering finns tillgängligt. Dessutom finns viss osäkerhet avseende 
den metanproduktion från hästgödsel, som beräkningarna är baserade på, då försöken i 
denna studie har gjorts i batchtest och dessutom är strömaterial avskilt från gödseln, 
vilket förmodligen inte skulle vara fallet i en praktisk tillämpning. Val av strömaterial har 
också påverkan på driften men detta har inte inkluderats i beräkningarna eller utretts i 
denna studie. Ingen hänsyn har heller tagits till eventuella mottagningsavgifter av gödseln 
och detta är därför inte inkluderat i beräkningarna.  
 
Kostnader kopplat till behandling och rötning av djurparksgödsel har inte kunnat upp-
skattas inom ramen för detta projekt, varför detta har utelämnats från Kapitel 4.4.  
 
Den preliminära intäkten som redovisas i Kapitel 4.4 ska ses som just preliminär och 
vidare studier och fullskaliga försök är nödvändiga för att få en rättvisande bild av den 
ekonomiska påverkan vid samrötning av hästgödsel och/eller djurparksgödsel med 
avloppsslam. 
 
I fallet med Borås Energi och Miljö sker i dagsläget ingen näringsåterföring från 
avloppsslamrötningen. Samrötning med hästgödsel skulle alltså inte innebära närings-
återföring till produktiv mark. BEM har även en samrötningsanläggning där man bland 
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annat rötar matavfall och den producerade biogödseln, som är certifierad enligt 
SPCR120,16 återförs till åkermark. För att få ett kretslopp av näringsämnen från häst- och 
djurparksgödsel är ett alternativ att behandla dessa strömmar på samrötnings-
anläggningen. Eventuella kostnader för införskaffande av utrustning för förbehandling av 
fastgödsel skulle då troligen minska eftersom samrötningsanläggningen innehar 
utrustning för att förbehandla material med en TS-halt på uppemot 30 %, förutsatt att 
utrustningen klarar den ökade belastningen kapacitetsmässigt. Däremot skulle en viss 
kostnad förmodligen uppstå för ökat drift och underhåll på utrustningen. Det finns en 
begränsning på hur mycket gödsel BEM får ta in i den övriga substratmixen (i dagsläget 
10%), vilket skulle innebära ett maximalt intag på 5 000 ton per år till samrötnings-
anläggningen med nuvarande tillstånd. Näringsvärdet i hästgödseln beräknas till 161 
kr/ton enligt beräkningsverktyget Greppa Näringen17, och laborativa analyser i denna 
studie, spridnings- och packningskostnader är då ej inkluderade. 
 
5.6.2 Samförbränning 

De beräknade effekterna i Tabell 7 är en överslagsberäkning som är förknippad med stora 
osäkerheter. För att få en mer fullständig bild behövs det mer data på variationer i 
exempelvis värmevärde på hästgödseln. Noggrannare beräkningar skulle också göras för 
att ta hänsyn till effekter på elproduktionen, värmeproduktion från eventuell rökgas-
kondensering samt alternativa produktionskostnader i vissa fall.  
 
 
 
 
  

                                                      
16 SPCR120 är ett certifieringssystem för biogödsel 
17 Greppa Näringen webbplats: http://www.greppa.nu/ 
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6 Slutsats och framtida studier 
 

• Metanproduktionen i ett avloppsreningsverk som Gässlösa kan vara väldigt 
instabil. 

• Hästgödsel är ett intressant substrat att tillsätta i en termofil rötningsreaktor för 
att få en jämnare och högre biogasproduktion eftersom det har en hög COD-halt 
och relativt djurparksgödsel och grisgödsel en snabbare nedbrytningshastighet. 
Dock var nedbrytningshastigheten för slam cirka fyra gånger snabbare än för 
hästgödsel enligt satsvisa försök i denna studie. 

• Tillsats av hästgödsel ökar TS och COD-halten in i kammaren och preliminära 
resultat ger en antydan att Cd/P-kvoten kan minska. Det krävs dock mer 
omfattande studier för att verifiera det senare resultatet som inte är statistiskt 
underbyggt i denna studien.  

• Hästgödsel är intressant ur ett logistiskt perspektiv eftersom det finns stadsnära 
hästgårdar där också det största behovet av biogasen finns. 

• Risker med samrötning av hästgödsel kan vara mekaniska störningar, som inte 
utretts ut i denna studie, samt metanutveckling i rötresten vilket bör utredas i 
framtida studier. 

• Kostnaden för samrötning av hästgödsel kan reduceras om det redan finns 
existerande infrastruktur för lagring, logistik, rötning, uppgradering och 
distribution för biogasen, vilket ibland är fallet vid ett reningsverk.  

• Djurparksgödsel bidrar endast till en låg biogasproduktion vid en termofil process 
och en upphållstid på 17 dagar. Risken för biogasutveckling i rötresten är stor och 
det kan krävas efterrötning. 

• Rådande tolkning av lagstiftning kring hantering av naturgödsel begränsar 
avsättning och möjliga användningsområden. 

• Det finns inget samlat register för landets hästar varför det är mycket svårt att 
identifiera gödselpotentialen inom specifika områden.  

• Samförbränning av gödsel med avfall visade ingen negativ påverkan på panndrift 
och emissionsnivåer. Dock var inblandningen av gödsel låg, sett till totala 
mängden som förbrändes. 

• Samförbränning av gödsel i biopannan är möjlig vid en omklassificering av 
pannan till en samförbränningspanna. Dock har de ekonomiska förutsättningarna 
för detta inte kunnat utredas inom detta projekt. 

Framtida studier 
• Multifaktoriella studier på strömaterial, mockning, årstid och utfodringseffekter 

på biogasproduktion från hästgödsel för att kunna ge bättre återkoppling till häst-
ägare.  

• Studier i pilotskala för att utreda mekaniska effekter av inblandning av hästgödsel 
i reningsverk. 

• Statistiskt underbyggda studier på Cd/P-kvot på hästgödsel. 
• Vidareutveckling och anpassning av det användavänliga modelleringsinterfacet 

och användning av det i utbildnings- och effektiviseringssyfte för en mer 
kostnadseffektiv biogasproduktion. 
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• Utveckling av online analys av inkommande material i biogasreaktorn i ett 
reningsverk för ökade möjligheter för kontrollerad inblandning av samsubstrat för 
effektivare och stabilare biogasproduktion och därmed också bättre avkastning av 
investering. 

• Kartlägga och utreda lagstiftning och regelverk inom EU vad gäller naturgödsel.  
• Studie av kostnader för att samförbränna gödsel i den nya biopannan. 
• Dialog med myndigheter och vidare utredning om hygieniserad gödsel kan 

förbrännas i en biopanna utan ändrat tillstånd. 
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Bilaga 1 – Data från Gässlösa ARV 
Tabell 9 visar medelvärden och standardavvikelser för utvalda parametrar för primärslam 
och bioslam från Gässlösa och upplösningen på de analyser som utförts på dessa slam. 
Upplösningen ligger på mellan 6-24 mätpunkter per år med som mest två mätpunkter i 
månaden. Detta är en mycket låg upplösning i jämförelse med den höga variation som 
finns på flödena in till rötkammare och utgör ett modelleringsproblem. Vidare analyseras 
endast TS och VS-halt på de båda slammen från Gässlösa sedan år 2011 varför kvoten 
mellan dessa parametrar och COD, som är den primära enheten i ADM1-modellen, måste 
användas. Det framkommer av Tabell 9 att standardavvikelsen på denna kvot är för hög 
för primärslam vilket är problematiskt då primärslam och externslam, som kunde liknas 
vid primärslam, utgör de absolut största flödena till rötkammare. Den låga upplösningen 
på mätdata i kombination med den höga variationen på mätresultat medför att data från 
Gässlösa inte kunde användas för att anpassa modellen. Undantaget är mätdata för flöde 
på bildad biogas samt metanhalt i denna gas som återfinns med hög upplösning och 
relativt stabila mätvärden. 
 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelse för utvalda parametrar på primärslam och bioslam från 
Gässlösa avloppsreningsverk. Data från januari 2009 till mars 2011 för slam och från januari 2014 till 
februari 2014 för biogas. Antal mätpunkter anges upphöjt efter varje medelvärde. 

 Primärslam Bioslam Biogas 
 Medelvärde STDEV Medelvärde STDEV Medelvärde STDEV 
COD (g/L)  71.235  102  49.446 13.4  -  -  
TS (mass-%)  4.7%84 1.1%  4.6%84 1.4%  -  -  
VS/TS  76%84 4.7%  77%84 3.1%  -  -  
TS/COD-
kvot (gTS/ g 
COD)  

0.8735 0.39  0.9246 0.15  -  -  

Biogas-flöde 
(m3/mån)  

-  -  -  -  242744  50  

Metanhalt 
(vol-%)  

-  -  -  -  65.3744  1.5  
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Bilaga 2 – Metod för fraktionering och satsförsök 
För att kunna extrahera de data som behövdes för att kalibrera ADM1-modellen för 
Gässlösa avloppsreningsverk och de gödsel som undersöktes utfördes labbanalyser. Dessa 
innebar att prover på slam från Gässlösa avloppsreningsverk, hästgödsel samt djurparks-
gödsel inhämtades och analyserades. Dessa prover var stickprover uttagna i mars 2014 
vilka förvarades nedkylda i väntan på analys.  
 
Fraktionering fett, kolhydrater och protein  
Analys av fraktioneringen mellan fett, protein och kolhydrater utfördes vid ackrediterat 
labb, Eurofins. Metoden grundas i att torrsubstanshalten (TS) antas bestå av fett, protein, 
kolhydrater, aska och ammoniumkväve. Halten av tre av dessa fyra parametrar analyseras 
och halten av den återstående parametern uppskattas som differensen mellan total TS-halt 
och de adderade halterna av de analyserade parametrarna. Förklarande ekvation för vilken 
parameter som beräknades återges nedan.  
 
Eurofins: TS – (aska + råfett + råprotein + ammoniumkväve) = kolhydrater 
 
För att förtydliga presentationen av data uteslöts ammoinumkväve i Figur 5 och de övriga 
fraktionerna räknades upp till att motsvara sammanlagt 100% av TS. 
 
Satsvisa biogasförsök (BMP-försök)  
De satsvisa biogasförsöken, BMP-försöken, utfördes enligt Hansen et al. (2004) med 
mindre modifikationer på VA-teknik på Lunds Tekniska Högskola. Data från dessa 
försök användes även för att modellera biogasprocessen vid Gässlösa avloppsreningsverk 
samt för att beräkna hydrolyskonstanten till ADM1. Försöken utfördes vid 47,5°C då 
detta är drifttemperaturen i rötkamrarna vid Gässlösa avloppsreningsverk (Till, 2014).  
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Bilaga 3 – Detaljerade analysresultat 
Analysresultat avseende fraktioneringen av substraten redovisas i Tabell 10. 
 
Tabell 10. Analysresultat för fraktionering av fett protein, kolhydrat och aska. 

  Primärslam Bioslam Hästgödsel DP-Gödsel Kommentar 

Ackrediterat lab (Eurofins)      

TS-halt (% av massa) 3,0% 0,6% 28,3 20,8 10% mäto. 

Fett. (% av massa) 0,40 <0,10 1,70 0,74 30% mäto NMKL 131 

Protein. (% av massa) 0,81 <0,30 3,17 2,12 20% mäto. Nx6.25. 

Kolhydrater (% av massa) 1,2 0,10 20 13 Beräknade (SLVFS 1993:21) 

Aska (% TS) 19,6 22,7 11,5 21,4 Beräknat från VS-analys.  

 
Analys av kemiska parametrar  
Analysresultat av kemiska parametrar återges i Tabell 11. 
 
Tabell 11. Samtliga analysresultat för kemiska parametrar från Eurofins. 

  Primärslam Bioslam Hästgödsel DP-Gödsel Kommentar 

Ackrediterat lab Eurofins      

pH 6,1 6,8 6,1 7,8 0,2 mäto. 

tCOD (mg/L) 34 000 6 400 320 000 240 000 10% mäto. 

sCOD (mg/L) - - - - - 

TOC (% av TS) 42,0 38,4 47,8 42,3 10% mäto. 

TIC (% av TS) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5% mäto. 

TN - - - - - 

Kj-N (mg/kg) 1 500 510 5 600 3 800 10% mäto. 

NH4-N (mg/kg) 210 <100 530 410 10% mäto. 

TP (mg / kg TS) 17 000 27 000 6 900 5 300 15% mäto. 
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Bilaga 4 - Metod för variabler- och parameter-
bestämning till ADM1 

För att kunna modellera biogasprocessen med ADM1 krävs att de parametrar som 
bestämts för de substrat som rötas konverteras till de parametrar som används i ADM1-
modellen.  
 
Fraktioneringsmetod för substrat 
Konvertering av labbdata över slam och gödsel till indata för ADM1-modellering 
utfördes enligt Souza m.fl. (2013). I korthet innebär detta följande: 

• Den biologisk nedbrytbara fraktionen fastställs genom att jämföra mängden COD 
i bildad metan i BMP-försöken mot mängden COD i det tillsatta substratet. 
(presenterat i texten som BOD). 

• COD-innehållet i substratet fraktioneras ut som startvärden för modellen. Detta 
sker med hjälp av den tidigare utförda analysen av andelar fett, protein och 
kolhydrater.  

• Den lösliga delen av COD, sCOD, i ympen som inte bestod av VFA fördelades ut 
mellan socker, aminosyror och fettsyror enligt fraktioneringen.  

Fraktioneringsmetod för referenssubstrat 
Vid modellering av rötning av referenssubstraten olivolja (fett), gelatin (protein) och 
cellulosa (kolhydrater) har dessa antagits bestå endast av de fraktioner de representerar 
samt inerta ämnen. Mängden inerta ämnen bestämdes genom att jämföra mängden COD i 
bildad metan i BMP-försöken mot mängden COD i det tillsatta substratet.   
 
Metod för övriga indata till ADM1 
För att uppskatta andelen mikroorganismer i de sju grupper som används i ADM1 
användes metoden som beskrivs av Souza m.fl. (2013). Denna går ut på att COD-inne-
hållet i ympen fraktioneras ut på de respektive grupperna av mikroorganismer efter deras 
maximala tillväxthastighet. I detta projekt utfördes fraktioneringen enligt den specifika 
maximala tillväxthastigheten vid 55 °C enligt tabell 6.2 i Batstone m.fl. (2002). Det enda 
undantaget mot Souza m.fl. (2013) var att biomassa till mikroorganismer bestämdes av 
den partikulära delen av den initiala COD i ympen (7,65 kg COD/m3) istället för den 
totala kvarvarande COD i försök utan substrat, så kallad blank, vid BMP-försökets slut. 
Resultaten för fraktioneringen av biomassa återges i Tabell 12. 
 
Tabell 12. Uppskattning av andelen mikroorganismer i BMP- försöken. Monod maximala uptags-
hastighet är baserat på Batstone m.fl (2002). Biomassakoncentrationen (Xi) är beräknad enlig beskriv-
ning ovan. 

Substrat för mikro-
organismer 

Monod maximal specifik upp-
tagshastighet (kmi; dygn-1) 

Xi (kg COD/m3) 

Sockerarter 70 2,14 

Aminosyror 70 2,14 

LCFA 10 0,31 

Valerat & butyrat 30 0,92 

Propionat 20 0,61 

Acetat 16 0,49 

Vätgas 35 1,07 
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Metod för bestämning av hydrolyskonstant 
Hydrolyssteget i biogasprocessen anses ofta vara det hastighetsbestämmande steget 
(Jarvis & Schnürer, 2009) vid rötning av fasta substrat och en korrekt bestämning av 
denna blir därför extra viktigt vid modellering. Satsvisa BMP-försök användes för att 
fastställa hydrolyskonstanten då BMP-kurvornas form kan beskrivas med enkla modeller 
i vilka hydrolyskonstanten (𝑘ℎ) samt den totala metanproduktionen (𝐹0 ∗ 𝐺 eller 𝐵∞) 
ingår som parametrar (Koch & Drewes, 2014). 
 
Två modeller som förekommer i litteraturen är den monodmodell (Koch & Drewes, 2014) 
som återges i ekvation 1 respektive den första ordingens modell som beskrivs av 
Angelidaki m.fl. (2009) och återges i ekvation 2.  
 
 

𝐵 = 𝐹0∗𝐺∗𝑘ℎ∗𝑡
1+𝑘ℎ∗𝑡

    (1) 
𝐵 = 𝐵∞ ∗ (1 − 𝑒−𝑘ℎ𝑡)    (2) 

 
 
Båda dessa modeller användes för att finna hydrolyskonstanten i detta projekt. Samtliga 
mätpunkter från varje individuell flaska i triplikaten från det utförda BMP-försöket 
användes. Anpassningen till mätpunkterna gjordes genom att anpassa en icke-linjär 
ekvation till de experimentella datapunkterna med iterativ icke-linjär least squares fitting 
enligt Brown (2001). Lösningen utfördes i Microsoft Excel 2010 (icke-linjär GRG utan 
begränsningar användes som solvermotor) med lägsta standardfel (SE) som målfunktion. 
Som startvärden för totalmetanproduktion och hydrolyskonstant valdes 500 NL CH4∙kg 
VS-1 respektive 0.5 d-1 för samtliga flaskor. Om resultatet för hydrolyskonstant från en 
flaska i triplikatet avvek mer än 30% ifrån medelvärdet av de övriga två flaskorna för-
kastades värdet. Anpassningen visade att modellen beskriven av Angelidaki m.fl. (2009) 
hade en mindre standardavvikelse och därför valdes den, för att beskriva nedbrytnings-
hastigheten. I ADM1 modellen är det disintegrering och hydrolys parametern enligt Figur 
3. 
 
Resultat för flaskor med blandade substrat (substratmatris)  
För att avgöra om bakgrundmatrisen, i detta fall slam, påverkade nedbrytningshastigheten 
och metanpotentialen för häst- och djurparksgödsel utfördes även försök med flera 
substrat i varje flaska. Resultaten för de satsvisa försöken med blandade substrat återges i 
Figur 16 nedan. Det framgår av Figur 16 och ännu tydligare i Tabell 13 nedan att 
resultaten för metanproduktion för de flesta försök faller inom det förväntade området när 
standardavvikelsen tas i beaktande. Enda undantaget är för flaskan med 0.2 Primär + 0.6 
Hästg. + 0.2 Gelatin vilken ger cirka 10% lägre metanproduktion än förväntat. Det verkar 
dock som att samrötning med olika substrat varken påverkar den potentiella metan-
produktionen eller nedbrytningshastigheten. 
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Figur 16. Resultat från BMP-försök i triplikat på substratmatriser (blandningar av substrat). Siffran 
framför varje substrat anger fraktion VS av det totala i tillsatt substrat (0.2Primär = 20 % VS från 
Primärslam osv.). 

Tabell 13. Erhållna resultat för metanpotential samt beräknad förväntad metanpotential utifrån 
försöken med enskilda substrat. 

Substrat  Metanpotential  
(NL CH4/kg VS) 

STDEV  
(NL CH4/kg VS) 

Förväntad 
metanpotential 
(NL CH4/kg VS) 

0,8Primärsl. + 0,2DP-gödsel  330  39  344  
0,2Primärsl. + 0,6Hästg. + 0,2Gelatin  308  37  366  
0,6Primärsl. + 0,2Hästg. + 0,2Cellulosa  353  27  368  
0,6Gelatin + 0,2Cellulosa + 0,2Olivolja  462  54  466  
0,2Gelatin + 0,6Cellulosa + 0,2Olivolja  426  63  448  
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