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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i min tvärvetenskapliga utbildning och 
har genomförts under den andra perioden av vårtermin 2004. Det är några personer som 
jag särskilt vill tacka för deras stöd under examensarbetet.  
 
Jag vill börja med att tacka alla på Miljö- och byggförvaltningen på Lilla Edets kommun, 
då främst Helena Grimm, Agenda 21 samordnare och Björn Stensson, Biogas expert som 
ovillkorligt ställt upp på mig. Vi har fört många givande diskussioner tillsammans. Sist 
men inte minst ett stort tack till min handledare Åsa Kasimir Klemedtsson, 
Universitetslektor på Högskolan Trollhättan Uddevalla som ständigt uppmuntrat och 
stöttat mig under dessa tio veckor examensarbetet pågått.   
 

 
Angelika Samuelsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har under flera år utvecklat tekniken att utvinna gas ur vallgrödor i 
en mindre pilotanläggning. Nu vill kommunen vidareutveckla tekniken i en stor 
pilotanläggning. Inom kommunen finns ett stort antal ekologiska lantbruk, tillgången på 
ekologiska vallgrödor är därför stor. Avsikten är att ekologiska vallgrödor skall rötas i 
anläggningen, så att rötresterna kan återföras till åkermarken som gödning. Odlingsytan 
som tas i anspråk för produktionen är 50 ha åkermark. Anläggningens beräknade 
produktionskapacitet är 150 000 normalkubikmeter biogas per år, vilket efter rening 
motsvarar 850 MWh biometan (fordonsgas). Gränsen för anmälningsplikt är 
verksamheter där 1 miljon m3 fordonsgas per år hanteras, därför krävs ingen stor MKB. 
Kommunen vill ändå sammanställa transportarbetet verksamheten bidrar till, samt 
genomföra en förundersökning över lämplig lokalisering för anläggningen i en 
MKBförstudie. Transportarbetet inkluderar behandling av vall till ensilage, transport av 
ensilage till anläggningen, ensilagehantering vid anläggningen samt bortforslande och 
spridning av rötrest.  
 
För att kunna avgöra om anläggningen bidrar till någon miljövinst jämförs 
bränsleförbrukningen, av transportarbetet, med producerad mängd biometan. 
Dieselförbrukningen för transportarbetet har i denna undersökning beräknats till 5 000 
liter diesel eller 50 MWh/år. Av de producerade 850 MWh/år åtgår dessutom ca 10 % för 
uppvärmning av anläggningen. Den årliga energimängden som återstår är 700 MWh, 
vilket motsvarar 70 000 liter diesel. Användningen av de kvarvarande 700 MWh 
biometan bidrar till en minskning av CO2 emissioner med 90 % jämfört med 
användningen av motsvarande energimängd diesel.  
 
Under arbetets gång visade det sig att det fanns två alternativa lokaliseringar för 
verksamheten som behövde studeras. Huvudalternativet för lokaliseringen av 
biogasanläggningen är Fastigheten Hanström 3:5 som i detaljplan avsatt för 
industriverksamhet. Även den alternativa lokaliseringen, Lilla Edet pappersbruket 4, 
ligger på en industrifastighet, närheten till Göta älv gör dock att det finns risk för ras. 
Enligt Statens geotekniska institut krävs en stabilitetsutredning för båda lokaliseringarna. 
Det alternativ som efter MKB förstudien anses mest lämplig för verksamheten är 
Hanström 3:5. Vid en djupare utredning bör dock de miljömässiga vinsterna utredas 
vidare tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna av eventuella stabilitetsåtgärder 
innan etablering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The municipality of Lilla Edet has for several years developed the technique to extract 
biogas out of pasture crops. Now the municipality wants to develop the technique further 
in a big pilot plant. Within the municipality there are several ecological farms, the supply 
of ecological pasture crops are therefore great. The purpose is to digest ecological pasture 
crops so that the digest can be returned to cropland as fertilizer. The cultivated area which 
is required for the production is 50 ha of arable land. The production capacity of the plant 
is 150 000 Normal cubic metres a year, which is equivalent to 850 MWh of methane. The 
limit when there is an obligation to report, is a plant where 1 million cubic metres of 
methane is produced, therefore in this case an environmental consequence description is 
not needed. Still the municipality of Lilla Edet wants to gather material regarding the 
transport activities of the biogas plant and carry out a preliminary investigation over a 
suitable location for the plant in an environmental consequence description pilot study. 
The transport work includes treatment from pasture crop to ensilage, transport of ensilage 
to the biogas plant, treatment of ensilage at the plant, and transport and spreading of the 
digest. 
 
To be able to decide if the plant contributes to some environmental profit the fuel 
consumption from the transport work is compared with the produced amount of methane. 
The fuel consumption from the transport work is in this study calculated to 5 000 liters of 
diesel or 50 MWh a year. From the 850 MWh produced is also 10 % consumed for 
heating the plant. The remaining methane produced is roughly 70 000 normal cubic 
meters annually, which is equivalent to 70 000 liters of diesel. The use of the remaining 
700 MWh methane contributes to a lowering of CO2 emissions with 90 % compared to 
use of the equivalent amount of diesel.  
 
During the working progress it became apparent that there where two alternative 
locations that had to be investigated. The main option for the biogas site is the property 
Hanström 3:5 which is allocated for industrial aktivities.  The second option is also 
allocated for industrial aktivities, which is Lilla Edet paperplant 4, but the vicinity of the 
river Göta älv increases the risk for landslides. According to the Swedish geotecnichal 
institute, stability investigations are demanded for both locations. This study suggests the 
most suitable location is the property Hanström 3:5. Though, before establishing the 
biogas plant, environmental profits have to be further investigated with respect to the 
economical conditions and for possible stability measures. 
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1.Inledning 

1.1 MKB 
Intresset för miljöfrågor tog fart i USA på 1960-talet, vilket var startskottet för 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i amerikansk lagstiftning. Den utlösande faktorn var 
nedsmutsningen av närmiljön, s.k. punktutsläpp från fabriker till luft och vattendrag. År 
1969 infördes MKB i NEPA1(Boverket 1995). I Sverige startade diskussionerna om 
införandet av MKB på 1970-talet, men inte förrän 1987 infördes krav på MKB i 
Väglagen (Nilsson, 2001). Fyra år senare, närmare bestämt 1991 infördes MKB som en 
komplettering i Naturresurslagen (NRL). Syftet var att stärka de lagar och bestämmelser 
som redan fanns i NRL (Westerlund, 1992). 1999 kom Miljöbalken som en övergripande 
lagstiftning för hela miljöområdet, innehållande nya och skärpta krav på 
Miljökonsekvensbeskrivningar anpassade till EG-regler samt andra internationella regler 
(NV, 2001). MKB finns idag med i ca 25 prövningslagar (Boverket, 1996). 
 
Enligt Miljöbalken, (1998:808) har miljökonsekvensbeskrivningen som syfte att 
”identifiera samt beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet 
eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, luft, mark, vatten, klimat, 
landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön 
i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi”. ”Vidare är syftet att 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.”   
 
MKB är inte bara ett dokument som anger vilken inverkan en tänkt verksamhet har på 
människor och miljön, dvs. om verksamheten har en betydande miljöpåverkan. Den utgör 
också en process, vilken talar om hur verksamhetsutövaren (VU) skall gå till väga i 
framtagningen av ett MKB - dokument. Resultatet ger en fullständig redovisning av 
miljöeffekterna som verksamheten medför. Vid prövningen av verksamheten används 
MKB dokumentet som ett beslutsunderlag för myndigheter (Leu, 2002). 
 
Vad som av lagen betecknas som en miljöfarlig verksamhet och för vilken det måste 
upprättas en MKB framgår av Miljöbalken i kapitlen 9 (miljöfarlig verksamhet), 11 
(vattenverksamhet), 12 (täktverksamhet), 17 (tillåtlighetsprövning) samt vid 
tillståndsärenden enligt 7 kap. 28 § (Miljöbalken, 1998:808). 
 
MKB processen innebär att VU utifrån ett flertal fastställda steg skall inhämta och 
sammanställa den information som krävs för verksamheten. Informationen fås genom att 
genomföra nödvändiga utredningar och undersökningar samt genom samråd med olika 
myndigheter, andra organisationer, grannar och övrig allmänhet. Det färdiga MKB-
dokumentet skall innehålla en beskrivning av den tänkta verksamheten, t.ex. lokalisering 
och omfattning. VU skall beskriva vilka åtgärder som tas för att förhindra utsläpp, 
olyckor och läckage så att t.ex. inga miljökvalitetsnormer (kvaliteten på luft, mark och 
vatten) enligt kap 5 miljöbalken överträds. Alternativa platser och utformningar för 
verksamheten skall beskrivas, med motivering till varför ett visst alternativ valts. Finns 

                                                 
1 NEPA, National Environmental Policy Act, nationell lag om miljöpolitik 
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inga andra alternativ skall detta också motiveras. En beskrivning av vad som sker om 
åtgärden inte utförs skall finnas med, samt en icke teknisk sammanfattning (Rubenson, 
2002). 
 
Omfånget och behovet av ett MKB-dokument styrs utifrån verksamhetens art och 
omfattning, den omgivande naturens känslighet samt omgivningen för övrigt (Boverket 
1996). Klassas verksamheten som en A- eller B- verksamhet, se tabell 1, krävs tillstånd 
från miljödomstolen respektive länsstyrelsen. Beslut om en A-verksamhet får komma till 
stånd, fattas av Miljödomstolen. Gällande B-verksamhet fattas beslut av länsstyrelsen. 
Anmälningspliktig verksamhet, C- verksamhet, anmäls till kommunen. Eventuella 
restriktioner utfärdas av kommunen. Tillsynen av de olika verksamheterna genomförs av 
länsstyrelsen eller kommunen (Förordning, 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Är det en tillståndspliktig verksamhet är MKB obligatorisk och det behövs 
ingen behovsbedömning. Vid anmälningspliktig verksamhet då MKB inte är obligatorisk 
är det VU:s skyldighet att undersöka om en MKB är nödvändig, om så är fallet får VU 
upprätta ett MKB-dokument och söka tillstånd eller lämna in en anmälan.  Nedan visas 
några exempel tillsammans med tabell 1, med de olika klassificeringsgraderna.  
 
Tabell 1 Klassificeringsgrader för olika verksamheter  

 
 

VU Kontaktar: Beslut fattas av: Tillsyn av: 

C-ärenden Anmälan till 
kommunen 

Ev. restriktioner 
kommer från 
kommunen 

Kommunen 

B-ärenden Tillståndsansökan  
lämnas till 
Länsstyrelsen 

Miljöprövnings- 
delegationen på 
Länsstyrelsen 

Kommun eller 
Länsstyrelsen 

A-ärenden Tillståndsansökan 
Lämnas till 
Miljödomstolen 

Miljödomstolen Länsstyrelsen 
(kommunen) 

 
I A-verksamheter ingår bl.a. massafabriker, stålverk samt tillverkning av batterier eller 
ackumulatorer innehållande kvicksilver, kadmium och bly. 
 
Som B-verksamhet klassas t.ex. tillverkning av batterier eller ackumulatorer utan innehåll 
av kvicksilver, kadmium och bly samt anläggningar för tillverkning av socker. 
 
I C-verksamheter ingår bl.a. anläggningar där mer än 1000 m3 flytande motorbränslen 
eller 1 miljon normalkubikmeter fordons gas hanteras per år, fiskodlingar med en 
nettoproduktion av mer en 1 ton men högst 20 ton fisk per år. 
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1.2 Biogasutvinning 
Utvinning av biogas ur organiskt material startade redan på 1800-talet, då ur 
nötkreatursgödsel. Numera utvinns biogas ur gödsel, industri- och hushållsavfall, 
avloppsslam, alger samt jordbruksgrödor (Thyselius, 1982). När det gäller alger och 
jordbruksgrödor sker det mesta av arbetet fortfarande i pilotanläggningar. Behandlingen 
av alger och jordbruksgrödor kräver mycket arbete, vilket gör att kostnaderna blir höga. 
Det är därför mindre ekonomiskt lönsamt att framställa biogas ur jordbruksgrödor och 
alger jämfört med dagens oljepriser (Grimm, pers kom). 
 
Avloppsslam från dagens samhällen innehåller mycket höga halter av tungmetaller, PCB 
(polyklorerade bifenyler) samt rester av benzapyren, vilka är direkt olämpliga att sprida 
på åkrar och betesmarker (Lindgren, 1995). Benzapyren är en variant av benzpyren som 
bildas vid förbränning av kolhaltiga bränslen och är ett av de mest cancerogena ämnen 
som finns. PCB har använts som isolatorvätskor i transformatorer och kondensatorer, som 
mjukgörare i plaster samt som tillsatsmedel i hydrauloljor, smörjoljor, färg etc. PCB 
ansamlas i fettvävnader och anrikas uppåt i näringskedjan och har visat sig ge 
fortplantningsstörningar hos rovfåglar (Nationalencyklopedin, 2000).  
 
Ett stort antal studier visar att växter kan ta upp många organiska ämnen ur marken. Trots 
detta, utförs flera försök med slamspridning på åkrar i Sverige. Detta utan att grundliga 
undersökningar görs på grödorna, vilket betyder att livsmedel kan innehålla höga alter av 
skadliga ämnen (Lindgren, 1995).  

1.3 Biogas i Lilla Edet 
Lilla Edets kommun har en mindre pilotanläggning där biogasframställning ur ekologiska 
grödor studerats under många år. Nu vill man utveckla tekniken i en större 
pilotanläggning. Önskan är att uppnå ett mer kretsloppslikt samhälle där nödvändig 
energi framställs samtidigt som ekologisk odling stimuleras. Detta både för att öka den 
biologiska mångfalden och för att minska användandet av kemikalier inom jordbruket. 
Diskussioner har förts med de ekologiska lantbrukarna inom kommunen och intresset är 
stort. 
 
Fördelarna med ekologisk odling är att ingen besprutning får förekomma samt att 
gödning endast får ske på naturlig väg, med bl.a. kvävefixerande baljväxter. 
Möjligheterna som gasutvinning ur ekologiska grödor medför, har därför fått en allt större 
uppmärksamhet. Rötresterna som kvarstår efter biogasutvinningen kan i motsats till 
avloppsslam med fördel användas som gödning eller jordförbättring inom jordbruket.  
 
Biogasanläggningen kommer att användas för informations- och demonstrationsändamål 
samt i forskningssyfte. Många intressanta studier kan då göras med hänsyn till vallodling, 
skörd och transport av vallgröda samt lagerhållning av gröda och rötrest. Undersökningar 
kan också göras beträffande processteknik, gasrening samt rötrestens odlingseffekter mm. 
Kommunen söker därför samarbete med högskolor, universitet och biltillverkare. Önskan 
är att höja den allmänna kunskapen om biogasframställning ur ekologiska vallgrödor och 
dess miljöfördelar samt eventuella nackdelar (Stensson, mfl 2004).  
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Enligt Norin, (1998) ges den ekonomiskt största vinningen främst som fordonsbränsle, i 
jämförelse med kraft- och värmeproduktion. Framställning av fordonsgas (biometan), 
dvs. renad biogas kräver dock en mer kostsam process än vid framställning av elkraft och 
värme, då orenad biogas används. Biogasens avsättningsmöjligheter, rådande elpriser 
samt storleken på biogasanläggningen är avgörande parametrar vid bestämmandet av 
biogasens användningsområden. Eftersom elpriserna i dag är låga finns ingen större 
ekonomisk vinning i att producera kraft och värme ur biogas. De fossila bränslepriserna i 
dag är däremot höga, vilket gör att biometanen inte bara leder till miljöfördelar utan 
också bidrar till en ekonomisk vinning. 
 
För att ytterligare göra biometanframställningen mer ekonomiskt konkurrenskraftig är 
grundtanken därför, att konstruera en biogasanläggning, som är lättskött och driftsäker. 
Syftet är att även privatpersoner, då främst lantbrukare, skall kunna investera i dessa 
anläggningar. Som en del i utvecklingen har därför ett flertal steg i processen, vilka anses 
onödiga och inte tillför själva rötningsprocessen något, uteslutits (Stensson, pers kom). 
En mer noggrann beskrivning och förklaring av processen ges under 
verksamhetsbeskrivningen. 
 
Enligt förordningen, (1998:899) krävs ingen fullständig MKB för anläggningen i nuläget, 
då den vare sig är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. Lilla Edets kommun vill ändå 
göra en sammanställning över de transporter som verksamheten medför. En MKB-
förstudie, en s.k. liten MKB, genomförs som ett första steg i en utvärdering om behovet 
av en fullständig MKB.  
 
För att kunna utveckla tekniken söker Lilla Edets kommun statligt bidrag ur KLIMP, 
Klimatinvesteringsprogrammet, där medel kan ges för investeringar som bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt förordningen, (2003:262) om statliga bidrag till 
klimatinvesteringsprogram, får bidrag endast ges till åtgärder som är kostnadseffektiva. 
Undantag ges för de åtgärder som stimulerar nytänkande och helhetssyn genom 
användande av ny teknik och nya metoder eller genomförande av demonstrationsprojekt. 
De ekonomiska kalkyleringarna ingår i Klimpansökan, men inte i denna förstudie då den 
är en fristående del i ansökan.   

1.4 Biogasproduktion 
Vid nedbrytning av organiskt material under anaeroba (syrefria) förhållanden bildas 
biogas, vilket består av metan, koldioxid, vattenånga och en liten mängd andra ämnen. 
Bildningen av biogas sker när växtmaterial packas tätt ihop, så att inget syre kan tränga 
in. Samma processer sker bl.a. i våtmarker och i vommen på idisslare (Theselius, 1982). 
Biogasens sammansättning och ungefärliga halter redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2 Metangasens sammansättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biogasens energiinnehåll påverkas av de i rötningsprocessen ingående materialens 
sammansättning, temperaturen, torrsubstanshalten (TS), omblandningens intensitet samt 
uppehållstiden i rötkammaren. Proteiner, fetter och en lång uppehållstid med liten 
omblandning resulterar i en högre metanhalt (Theselius, 1982).  
 
Temperaturen i rötkammaren avgör uppehållstiden för materialet. Man brukar skilja på 
psykrofil, mesofil och termofil rötning. Psykrofil rötning sker vid 4-20˚C, mesofil rötning 
vid 20-40˚ C och termofil rötning vid 50-60˚ C. De vanligaste processtemperaturerna 
som används är mesofil- och termofil rötning. I en termofil process sker nedbrytningen av 
det organiska materialet dubbelt så snabbt som vid en mesofil process. Substratet blir 
dessutom mer lättflytande, vilket gör att man kan driva processen med en högre TS-halt. 
Processen är dock känsligare och driftstörningarna mer frekventa (Stensson, mfl, 2004). 
 
Den anaeroba nedbrytnings processen förklaras oftast något förenklat i två steg: 
 

1. I det första steget, hydrolyssteget, spjälkas2 det organiska materialet ned till bl.a. 
enkla sockerarter och längre fettsyror. I syrabildningen fortsätter nedbrytningen 
till korta organiska syror som t.ex. ättiksyra, alkoholer och myrsyra. Under tiden 
bildas koldioxid, vätgas och vatten. 

 
2. I det andra steget, omvandlingssteget, reduceras vätgas, koldioxid samt organiska 

syror till metan med hjälp av de metanbildande bakterierna. Slutprodukten blir 
biogas dvs. metan, koldioxid och vatten.  

 
I miljöer där de olika bakterietyperna är optimalt anpassade kan cellulosa fullständigt 
brytas ned till metan och koldioxid. I figur 1 åskådliggörs nedbrytningsförloppet i ett 
förenklat schema (Thyselius, 1982). 
 
 
 

                                                 
2 Uppdelning 

Kemisk beteckning Ämnes namn Volymprocent 

CH4 Metan 50-65 
CO2 Koldioxid 25-40 
CO Kolmonoxid 0-0,3 
H2 Vätgas 0-3,0 
N2 Kväve 1-5,0 
O2 Syrgas 0-0,5 
H2S Svavelväte 0,05-1,5 
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Hydrolys 
 
 
 
 
Syrabildning  
 
 
 
 
Ättiksyrabildning 
 
 
 
Metanbildning 
 
 
 
 
Figur 1 Ett förenklat schema på de olika stegen i den anaeroba nedbrytningsprocessen 
 
Rötkammaren är den viktigaste enheten i en biogasanläggning. Utformningen av 
rötkammaren bestäms av vilken typ av process som efterfrågas. De olika processtyper 
som finns enligt Norin, (1998) är:  

• Satsvis enstegsprocess, där sker hela rötningsprocessen i en och samma 
rötkammare. En viss mängd rötningsmaterial tillförs och får jäsa färdigt, under 
liten eller ingen omblandning, innan alltihop töms ut och nytt material tillförs. 

• Kontinuerlig enstegsprocess, även här sker hela rötningsprocessen i samma 
rötkammare. Skillnaden är att nytt rötningsmaterial kontinuerligt tillsätts eller 
semikontinuerligt (satsvis), allteftersom utrötat material töms ur. Allt sker under 
konstant omblandning, men graden av omblandning kan varieras. Gasutbytet här 
blir något lägre än i de övriga processerna, då allt material inte rötas lika länge. 

• Pluggflödesteknik, rötningsmaterialet trycks in i ena ändan och rötat material töms 
ut i andra ändan. Ingen eller endast liten omblandning av materialet kan ske. 

• Anaerobfilter, är vanligtvis en enstegsprocess med pluggflöde med ett konstant 
flöde av material. Slam eller spillvatten med ett lågt innehåll av fasta ämnen är det 
som lämpar sig bäst. 

Lösliga organiska föreningar t.ex. amino- 
Syror, längre fettsyror och enkla sockerarter 

Alkoholer & 
aldehyder 

Ättiksyra Övriga 
fettsyror 

H2 + CO2 

Ättiksyra H2 + CO2 
 

Organiskt material bl.a. fetter 
kolhydrater och proteiner 

CH4 + CO2 CH4 + H2O 
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• Tvåstegsprocess, här delas rötningsprocessen upp i två rötkammare. Det första 
steget, hydrolys och syrabildning sker i en separat kammare. Steg två, 
omvandlingssteget och metanbildningen, sker i den andra kammaren. Fördelen 
med denna process är att de två stegen kan optimeras var för sig, för ett optimalt 
gasutbyte. 

 
Den process som är under utveckling och ligger till grund för denna undersökning är en 
förenklad version av den kontinuerliga enstegsprocessen, en ingående beskrivning ges 
senare i verksamhetsbeskrivningen. Angående den traditionella kontinuerliga 
enstegsprocessen ges en beskrivning, med förklaring till de utelämnade stegen, i bilaga 1. 
 
Den mängd vallgröda eller annat organiskt material som gödsel, avfall och slam etc. vilka 
förs in i rötkammaren anges som belastning. Den enhet som vanligtvis används är (kg 
VS/m3 · d). VS Volatile Solids den mängd lättnedbrytbart organiskt material som per 
tidsenhet förs in i en rötkammare av bestämd volym. VS-halten uppgår till 90 % av TS-
halten (torrsubstanshalten) beroende på vad det är för organiskt material. Dagens 
rötkammare är konstruerade för TS-halter upp till max 10 %.   
Även ämnen som t.ex. lignin, vilka inte är nedbrytbara ingår i VS. Ur den synpunkten är 
belastningen uttryckt i VS mindre lämplig, men än finns inget bättre sätt att ange 
belastningen på (Thyselius, 1982).  
 
Tillförs rötkammaren en för hög mängd VS hinner inte de metanbildande bakterierna 
omvandla de organiska syrorna som bildas. Detta leder till en sänkning av pH, med 
följden att rötningsprocessen och metanbildningen avstannar. En för liten tillförsel av 
organiskt material leder till näringsbrist och en låg metanproduktion. Uppehållstiden i 
rötkammaren styrs även den av belastningen. Ju mer rötmaterial som tillförs desto kortare 
uppehållstid. En låg inmatning i en stor rötkammare innebär att mer rötmaterial kan 
matas in innan något behöver tömmas ut, vilket ger en genomsnittligt längre uppehållstid. 
Matas det däremot in en större mängd, måste också en större mängd rötrest tas ut, vilket 
bidrar till en kortare uppehållstid (Thyselius, 1982). 

2 Metod  
I detta avsnitt förklaras först arbetsgången vid genomförandet av en MKB enligt en 
förutbestämd process. Efteråt följer en övergripande beskrivning av hur detta arbete gick 
till väga. 
  
Tillvägagångssättet vid upprättandet av ett MKB-dokument kan ske på olika sätt men är 
en mycket viktig del i MKB processen för att få ett bra beslutsunderlag (Westerlund, 
1992). Ett utdrag ur (Boverket, 1996) ger nedan en översikt av arbetsgången vid 
genomförandet av en stor MKB: Denna studie omfattar de fyra första punkterna som är 
nödvändiga för en förstudie  
 

Kunskapsöversikt 
• precisera syftet med projektet samt olika problemställningar. Vad finns för 

uppgifter, vilka andra upplysningar behövs 
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• identifiera troliga förändringar, ev. med checklistor 
• beskriva viktiga konsekvenser, vad händer om en sak görs på ett eller annat sätt 
• ange alternativa lösningar på projektet om så finns  

Behovsbedömning (om MKB inte är obligatoriskt) 
• definiera motiven för och emot behovet av MKB 

Avgränsning 
• formulera utgångspunkter för nollalternativ, vad händer om ingenting görs 
• formulera alternativ, vilka kan undersökas vidare 
• välja bort frågor som inte är relevanta för projektet 
• precisera vad MKBn ska ta upp  
• gränsdragning för tid och rum 
• prioritera frågor som ska utredas i första hand 

MKB på förstudie 
• sammanfattning av förstudiens slutsatser, om det finns tillfredsställande underlag 

beroende på verksamhetens art och omfattning 

Program  
• de sammanfattade slutsatserna i förstudien används som utgångspunkt i det 

fortsatta arbetet 
• samråda med myndigheter och allmänhet gällande verksamheten 

Utredning 
• analysera, undersöka och förutsäga effekter 
• beskriva förändringar de olika alternativen medför 
• bedöma konsekvenser med hjälp av experter, myndigheter, politiker och 

allmänheten 
• jämföra de olika alternativen 

MKB-dokument 
• sammanställning av uppgifterna till beslutsunderlaget MKB 

 
Examensarbetet påbörjades med att ingående ta reda på när en MKB krävs och vad den 
skall innehålla, detta gjordes genom kontakt med Länsstyrelsen samt litteraturstudier. 
Biogasframställning ur ekologiska vallgrödor har studerats utifrån Jordbrukstekniska 
institutet, JTI:s rapporter mm. Flera samtal hölls med VU med avseende på, 
verksamhetens utformning, produktionsmängd, transportarbete samt val av lokalisering. 
Vid dessa samtal framkom att uppgifter angående verksamhetens utformning och 
produktionsmängd redan fanns.  
 
De saker som krävde vidare undersökning var vilket transportarbete verksamheten 
krävde, samt val av alternativ lokalisering. Vid kontakt med Länsstyrelsen framkom 
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dessutom att anläggningen var för liten för att den skulle ha en betydande miljöpåverkan. 
En liten MKB över transporterna ansåg kommunen ändå vara intressant för att kunna 
studera om det fanns några miljövinster.  
 
Via telefonsamtal med Vägverket diskuterades trafikbelastningen på Riksväg 45. Kontakt 
togs med bl.a. JTI angående bränsleförbrukning och emissionsmängder för traktorer. 
Beträffande tunga fordon användes hemsidan Nätverket för Transporter och Miljön 
(NTM), en ideell förening som verkar för att uppnå långsiktigt hållbara transportsystem. 
För de uppgifter som inte fanns gjordes egna antaganden. Transportarbetet ordnades i 
aktiviteter, bränsleförbrukning samt emissioner beräknades. De framkomna resultaten 
summerades i tabeller. Energimängderna från transporterna jämfördes sedan med 
energimängderna av den producerade mängden biogas. En jämförelse mellan emissioner 
från bensin, diesel och biometan gjordes. 
 
Efter att ha studerat översiktsplanen över Lilla Edets kommun framkom det att delar av 
kommunen är drabbat av rasrisk, därför krävs en djupare undersökning vid val av 
lokalisering. Kontakt togs med Statens Geotekniska institut (SGI) i Göteborg. Efter 
samrådet med SGI, där syftet med verksamheten klargjordes, framkom att det i första 
hand krävs en utredning om de stabilitetsförhållanden som råder för de olika alternativa 
platserna. Svaret från utredningen bestämmer sedan vilka åtgärder som måste vidtas 
innan etablering.  

3 MKB 
Denna MKB-förstudie ligger till grund för nyetablering av en biogasanläggning i 
pilotstorlek, för rötning av ekologiska vallgrödor. I förstudien sammanställs 
verksamhetens sammanlagda transportarbete samt val av lokalisering. 

3.1 Bakgrund 
Lilla Edets kommun har, i en liten pilotanläggning, studerat möjligheterna att utnyttja 
ekologiska vallgrödor för biogasframställning under flera år. Den stora andelen 
ekologiska jordbruk inom kommunen gör att tillgången på vallgrödor är särskilt 
gynnsam. Den långa erfarenheten av processtekniken tillsammans med intresserade 
lantbrukare, gör att kommunen nu vill utöka biogasproduktionen ur ekologiska vallgrödor 
i en stor pilotanläggning. Detta för att öka förutsättningarna för biometan som ett mer 
konkurrenskraftigt fordonsbränsle. (Stensson, mfl 2004). 
 
I den stora pilotanläggningen är det meningen att processtekniken skall förenklas genom 
att utesluta några steg som inte anses tillföra processen något. Genom de uteslutna stegen 
blir anläggningen mer lättskött och driftsäker. Anledningen är att gemene man, då främst 
lantbrukare genom att investera i en sådan anläggning, skall kunna producera sitt egna 
förnyelsebara fordonsbränsle. Dessutom kan många intressanta studier göras betträffande 
vallodling, skörd, lagerhållning, biogasproduktion, processteknik, transport av både gröda 
och rötrest samt rötrestens odlingseffekter mm. Enligt Länsstyrelsen krävs ingen MKB, 
då den årliga produktionskapaciteten endast beräknas till 150 00 Nm3 biogas eller 850 
MWh biometan. Kommunen vill ändå genomföra en MKBförstudie över de transporterna 
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som krävs för att driva verksamheten. Det finns dessutom två möjliga lokaliseringar för 
biogasanläggningen som behöver utredas (Stensson pers. kom.). 

3.2 Syfte 
MKB-förstudien skall klargöra om transporterna som uppkommer av verksamheten 
bidrar till någon miljövinst jämfört med producerad mängd biometan. Dessutom skall 
förstudien utreda vilken lokalisering som ur miljösynpunkt är mest lämplig för denna typ 
av verksamhet.  

3.3 Mål 
Resultaten i MKB förstudien skall ge en samlad bedömning av de effekter verksamhetens 
transportarbeten bidrar till. Förstudien skall sedan ingå som en fristående del i en ansökan 
om ett klimatinvesteringsbidrag. 

3.4 Avgränsningar  
Det som utreds i MKBn är vilket transportarbete biogasanläggningen bidrar till på ett år 
jämfört med producerad mängd biometan. Lokaliseringar som studeras för anläggningen 
är fastigheterna Hanström 3:5 samt Lilla Edet Pappersbruket 4. Nollalternativet anges 
som att ingen verksamhet byggs och allt förblir oförändrat. Miljökvalitetsnormerna har 
förbisetts, men kan vara nödvändiga att beakta innan etablering sker. De ekonomiska 
kalkyleringarna samt lagstiftningens och marknadens krav, beträffande användning av 
rötrest är även de uteslutna, då de tas upp i klimatinvesteringsansökan som denna 
förstudie är en fristående del i.  

3.5 Administrativa uppgifter 
VU: Miljö och byggförvaltningen, Lilla Edet Kommun 
Adress: 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520/659 500 
Telefax: 659 666 
E-mail: miljo.bygg@lillaedet.se 
 
Organisationsnummer: 212000-1496 
Fastighetsbetäckning: Hanström 3:5 
Fastighetsägare: Lilla Edets Industri och Fastighet AB 
Miljöansvarig/kontaktperson: Björn Stensson 
Koordinatsystem: Riketssystem, RT90 2,5 gon V 
Koordinater: x, 644 9000; y, 128 4090 centralpunkt för biogasanläggning, se karta i 
bilaga 2. 

3.6 Planförhållanden 
Lilla Edets kommun ligger mitt i Götaälvdalen med nära till både Göteborgsregionen och 
Trestadsområdet. Förbindelsen är Riksväg 45 som sträcker sig rakt igenom kommunen. 
Naturen i kommunen är mycket varierande innehållande stora strövområden med många 
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rödlistade arter samt skyddsvärda biotoper. Göta älvdalens marklager utgörs till största 
delen av leravlagringar. Under årens lopp har ett flertal jordskred av olika omfattning 
inträffat. Stor försiktighet måste därför iakttas och noggrann prövning ske vid 
nyetablering i områden nära Göta älv.  
 
Kommunen är även hårt drabbad av försurning. Försurningen beror på de betydande 
mängderna nedfall av svavel- och kväveföreningar som drabbar området. De berg- och 
jordarter som finns består av urberg och av det bildade jordarter. Marken har därför en 
låg buffertförmåga dvs. förmågan att neutralisera syror och på så sätt motstå försurning är 
liten.  
 
Både de biologiska förhållandena och den geologiska placeringen gör att kommunen 
anser det mycket viktigt att kunna tillhandahålla ett alternativt fordonsbränsle. Ett bränsle 
som bidrar till en minskning av växthusgaser och försurande ämnen (Översiktsplan, 
1993). 
 
Enligt detaljplanen är fastigheten Hanström 3:5 avsatt för industri verksamhet. 
Fastigheten ligger i den södra delen av Lilla Edet, mot Göta väster om riksväg 45 och är 
markerad med en röd triangel se karta i bilaga 2. Avstånd till närmaste bebyggelse är 700 
meter. Strax intill på samma fastighet ligger en annan verksamhet, Göteborgs 
betongborrning (Detaljplan, 1972). Risken för obehaglig lukt är störst för den närliggande 
verksamheten, men för omkringliggande bebyggelse anses risken marginell (Stensson, 
pers kom).  
 
Efter samråd med Statens geotekniska institut, har det visat sig att rasrisken är minimal, 
orsaken är att fastigheten ligger på en lerkil mellan fastmarksområden. En utredning om 
stabilitetsförhållandena krävs dock för Hanström 3:5 innan nyetablering sker. 

3.7 Verksamheten 
Här beskrivs alla de aktiviteter som ingår i processen, från det att vallen slås och balas till 
återförandet av rötrester. 
 
Den skördade vallen förvaras i s.k. storbalar. En storbal med en TS-halt på 30-50 % väger 
ca 350-400 kg. Vid fortsatta beräkningar används vikten 400 kg samt en TS-halt 33 %, 
vilket blir 132 kg TS per bal. Den mängd balar som krävs för produktionen blir då 2 280 
st. per år.  
 
Biogasanläggningen är utformad att enbart ta emot vallgrödor. De 2 280 balarna matas in 
i rötkammaren i ett jämnt flöde under 240 arbetsdagar, vilket innebär ca 10 balar per dag. 
Med en leverans per månad eller mindre, krävs ett lagringsutrymme för minst 300 balar 
vid anläggningen. Den inkommande mängden vall på årsbasis redovisas i tabell 3. 
 
Vid beräkning av gasmängder används energiinnehållet 5,8 kWh/Nm3 för biogas och 
9,81 kWh/Nm3 för biometan. 
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Tabell 3 Inkommande mängd ensilage på årsbasis 

Inkommande Vallgröda  
Mängd (ton/år) 910  
 TS (ton TS/år) 301  
Metan (MWh/år) 850  
 
Den årliga belastningen på rötkammaren vid en jämn drift, utan störningar är ca 301 ton 
TS. Det ger en maximal mängd producerad biogas på 410 Nm3/dygn. Nm3 = 
Normalkubikmeter, vilket är mängden gas per m3 under normalt lufttryck. På ett år 
uppgår biogasproduktionen till 150 000 Nm3, vilket motsvarar ca 87 000 Nm3 biometan 
av det åtgår ca 10 % till energiförbrukning, genom uppvärmning av process och lokaler 
för personal. Det återstående 70 000 Nm3 går till försäljning, se materialflöden i 
flödesschema, figur 2 (Stensson, mfl 2004). En Normalkubikmeter motsvarar ca 1 liter 
diesel, dvs. energiinnehållet i biometan och diesel är densamma (Svensk energi 
försörjning, 1987). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Principschema - materialflöden i rötkammare 

3.7.1 Ensilagehantering 
Vallen som används i rötningsprocessen är tvåårig och är en blandning av baljväxter och 
gräs en sk. Blandvall (Stensson, pers kom). Som baljväxt används i södra Sverige ettårig, 
tvåårig eller treårig Rödklövervall (Dalemo, mfl, 1993). Det gräs som används i den 
aktuella vallen är Timotej. Anledningen till inslaget av gräs i vallen är att få en så stor 
andel växtmassa, dvs. en högre TS halt, i ensilaget som möjligt (Stensson, pers kom).  
 
Vallen slås och strängas, två till tre gånger per säsong, med en slåtterkross och förtorkas 
på åkern. Detta moment utförs av lantbrukarna om de innehar passande utrustning, annars 

 
Rötkammare 

 
Volym 350 m3 

Organisk belastning 2,5 
VS/m3 x dag 

uppehållstid 50 dagar 
Ensilage 

910 ton/år, 33 % TS 

Biogas
150 000 Nm3/år,  
58 % metan 
Effekt: 0,1 MW 

Rötrest

1 500 ton/år, 10 % 
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utförs momentet av en entreprenör med kvalificerad utrustning. Arealen som tas i anspråk 
för att täcka rötningsbehovet beräknas uppgå till ca 50 ha (Stensson, mfl 2004).  
 
En storbalspress används för att rulla ihop och plasta vallen till stora ensilagebalar. Är 
inte storbalspressen försedd med en inplastare, får inplastningen ske separat. Momentet 
genomförs av lantbrukarna eller entreprenör. Att använda plast av annan färg för 
verksamhetens storbalar förespråkas. Anledningen är att de EU-bidrag som jordbrukarna 
kan uppbära är olika, beroende på vad grödan skall användas till. Myndigheternas 
restriktioner är hårda när det gäller odling av konventionellt foder eller odling av 
livsmedelsgröda för energiändamål. Inga förväxlingar får förekomma och energigröda 
skall vara öronmärkt för just energiproduktion (Stensson, mfl 2004). 
 
Balarna transporteras till åkerkant, vägkant eller hårdgjord yta. Lagringsförlusterna är 
mindre på hårdgjord yta och därför önskvärt. Transporten sker med en baltransportör som 
monteras på traktor, frontlastare eller en baklyft. Eftersom lagringsplatsen vid 
biogasanläggningen är begränsad, måste den större andelen av balarna förvaras hos 
lantbrukarna. Lagringsplatsens utformning hos lantbrukarna är mycket viktig, dessutom 
skall lastning av timmerbil kunna ske problemfritt (Stensson, mfl, 2004). Den 
sammanlagda lagringspotentialen, ute på gårdarna och vid anläggningen, behöver täcka 
ett årsbehov av ensilage (Dalemo,1993). 
 
Transporterna av balar från gårdarna till biogasanläggningen kommer att ske med 
timmerbil, utrustad med enkelt flak (utan släp), en gång per månad. Balarna vägs vid 
ankomst och prover tas för kvalitetsbedömning. De prover som ligger till grund för 
kvalitetsbedömningen är TS- halt samt näringsinnehåll såsom kväve, kalium och fosfor. 
Betalning sker till varje leverantör utifrån uppnått resultat, dvs. en liten betalning sker vid 
leverans, resterande utbetalas efter genomförd analys (Stensson, mfl 2004). 
 
En timmerbil med enkelt flak antas ta 15 storbalar per tur. Den genomsnittliga 
körsträckan för timmerbilen beräknas till ca 25 km, varje transport blir då 50 km. Antalet 
turer blir ca 152 st. per år för att leverera de 2 280 storbalarna till rötningsanläggningen, 
vilket blir 7 600 km per år (Stensson, pers kom). 
 
Vid anläggningen lagras balarna på en hårdgjord yta. Därifrån transporteras de med en 
traktor till en balupprullare som har förbindelse med exakthacken. Den avplastade balen 
matas från balupprullaren in i exakthacken. I exakthacken hackas ensilaget till ca 1 cm 
strålängd för att erhålla en större angreppsyta åt de metanbildande bakterierna. Efter 
hacken blåses ensilaget in i en cyklonformad lastficka i väntan på vidare transport in i 
rötkammaren se processchema i figur 3. Balupprullaren, exakthacken och lastfickan står 
skyddade under ett tak (Stensson, mfl 2004). Traktorns transportsträcka, för att hämta en 
bal på upplagringsplatsen till exakthacken, beräknas till ca 150 meter i genomsnitt per 
bal. Med en mängd på 2 280 balar blir det ca 342 km per år. 
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Figur 3 processchema för biogasanläggning 

3.7.2 Rötningsprocessen 
Rötkammarens volym är 350 m3 med en beräknad belastning på 2,5 ton vallgrödor/dag, 
dvs. 825 kg TS/dag, vilket blir 301 ton TS per år. För att kunna utvinna största möjliga 
mängd biogas i rötkammaren har uppehållstiden i rötkammaren beräknats till ca 50 dygn, 
på så sätt minimeras också metanavgången till luft ute vid satellitlagren. Rötkammaren är 
utrustad med pH- och temperaturgivare för övervakning av processen. 
 

 
 
Figur 4 En förenklad bild av en enstegs rötkammare 
 
Inmatningen in i rötkammaren sker med hjälp av en matarskruv. Under tiden som 
materialet matas in, värms det upp till önskad temperatur. Uppvärmningen sker dels 
genom den friktion som uppstår vid inmatningen och dels genom att skruven ligger i ett 

Inmatning 

Utflöde till rötrestlager 

Utflöde till gassäck 

Gasdom

Hack 
Rötrest 

Biogas 

Rötrest lager 

Biogas 

Ensilage 
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vattenmantlat rör. Genom vattenmanteln kan temperaturen på det inmatade ensilaget 
regleras, vintertid kan en extra uppvärmning med varmvatten behövas. Sommartid kan 
vattnet istället ha en kylande effekt. Även inuti är rötkammaren försedd med 
vattenslingor, från botten och en meter upp, för att kunna reglera temperaturen (Stensson, 
mfl 2004). Det finhackade ensilaget blandas med hjälp av en omrörarpropeller se figur 4, 
vilken löper från takets mitt ner till botten av kammaren. Omröraren är också utrustad 
med en ytomrörare ca 0,5 meter under ytan, för att förhindra ansamlig av flytslam. 
Matarskruvens mynning i rötkammaren är belägen strax under lägsta tillåtna nivån, vilket 
är strax ovanför ytomröraren. Erhålls en lägre nivå kan omrörarpropellern komma i 
svängning och leda till instabilitet. (Stensson, mfl, 2004).  
 
Själva rötningsprocessen i rötkammaren sker som tidigare nämnts i flera steg. I det första 
hydrolyssteget bryter bakteriernas extracellulära enzymer ner proteiner, fetter och 
kolhydrater. Aminosyror, fettsyror samt enkla sockerarter tas sedan upp av bakterierna 
genom cellvägg och cellmembran. I syrabildningssteget omvandlas aminosyrorna, 
fettsyrorna etc. till andra organiska syror såsom ättiksyra, propionsyra och smörsyra. 
Även vätgas och koldioxid bildas. I detta steg är det viktigt att syrahalten inte blir för 
hög, vilket kan leda till en pH sänkning, med förgiftning av bakterierna som följd. Under 
ättiksyrabildningssteget omvandlas övriga organiska syror till ättiksyra, vätgas och 
koldioxid. I det sista metanbildande steget bildas biogas från ättiksyra, vätgas, koldioxid, 
etanol samt metanol (Grimm, pers kom). 
 
Avgörande parametrar för en optimal process är: 

• förbehandling, hackning av ensilage  
• organisk belastning, mängden VS/m3 rötkammarvolym 
• pH-värde 
• temperatur  
• näringsbehov, bl.a. järn och kobolt 

 
De viktigaste parametrarna är dock pH, temperatur samt saltanrikning. Vid anaerob 
nedbrytning ligger det optimala pH-värdet mellan 6,8 och 8. pH avgörs av mängden 
tillfört material, ett lägre pH-värde visar på en för hög inmatning av råmaterial. De 
metanbildande bakterierna hinner då inte omvandla de organiska syrorna till metan. pH- 
svängningar visar på att alkaliniteten, dvs. buffringsförmågan är låg, vilken beror av 
mängden karbonater, hydroxider och bikarbonater, som har en buffrande verkan på 
processen. Genom att tillföra kalk, natriumvätekarbonat eller lut kan alkaliniteten höjas 
(Stensson, mfl 2004). Närsalter, som ammoniumkväve och kalium frigörs när 
växtmaterial rötas. Överstiger halterna en viss koncentration hämmas de metanbildande 
bakterierna, vid en för hög halt avstannar hela processen (Dalemo, 1993). Enligt 
Nordberg, (1997) kan ammoniumhalten i en vattensnål process hållas på en icke toxisk 
nivå genom att använda ensilage som till största delen består av gräs.   
 
För att erhålla en så effektiv nedbrytningsprocess som möjligt, krävs att 
rötningsmaterialet genomgått en förbehandling. Genom att finfördela materialet ökar 
angreppsytan och bakterierna kan bättre bryta ner materialet. Även svårnedbrytbara 
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ämnen som cellulosa kan på så sätt brytas ned, vilket ökar nedbrytningsgraden. Ett mer 
finfördelat material ger både snabbare nedbrytning och gasutbyte (Stensson, mfl 2004).   
 
Biogasen som bildas leds ut genom taket via en gasdom (gasficka), vilket är utrymmet 
mellan rötmaterialet och taket på kammaren se figur 4, till en gassäck. Höjden på 
gasdomen är en meter. För att skydda rötkammaren och rötrestlagret mot eventuellt över- 
resp. undertryck är gasdomen utrustad med en under/övertrycksventil. Ett övertryck på 
200 mmvp (millimeter vattenpelare) hålls i rötkammaren. Vid ett övertryck på 350 mmvp 
utlöser övertrycksventilen och vid ett undertryck lägre än 50 mmvp släpper 
undertrycksventilen in luft (Stensson, mfl 2004).  

3.7.3 Rötresthantering 
Mängden rötrester efter gasutvinningen uppgår till ca 1 700 m3 per år och återförs till de 
50 ha åkermark där vallen skördades, för att återföra den näring som tagits.  
 
Utrötat material tappas från rötkammaren till rötrestlagret med hjälp av självtryck. 
Rötrestlagret har en volym på 200 m3 och är utformad som rötkammaren med en 
omrörare utan ytomrörare, här hålls inte heller den mesofila temperaturen. Här får 
rötresten sakta svalna i väntan på avhämtning. Biogasen som bildas under tiden tas 
tillvara på samma sätt som i rötkammaren (Stensson, mfl 2004).  
 
Lagringsmöjligheter krävs för ca en årsproduktion, vilket fördelas mellan rötrestlagret vid 
biogasanläggningen som rymmer 200 m3, samt två permanenta satellitlager á 750 m3. 
Satellitlagren är placerade på väl utvalda platser som diskuterats fram med berörda parter 
för att minimera deras transporter. Återlämnandet av rötresten sker med en tankbil på 30 
m3. Antalet turer blir ca 60 st. per år. Avståndet från anläggningen ut till satellitlagren har 
beräknats till i genomsnitt 20 km, vilket blir 40 km per tur. På ett år blir den totala 
körsträckan för tankbilen 2 400 km (Stensson, pers kom).  
 
Satellitlagren ute bland gårdarna är placerade ovan mark med någon form av täckning, 
som ännu inte är bestämt. Beroende på val av täckning kan en viss metanavgång ske. 
Dessutom kan obehaglig doft vara ett problem om gödseltankarna placeras för nära 
bebyggelse (Stensson, pers kom). I tabell 4 visas ett genomsnittligt näringsinnehåll som 
finns i rötresten (Dalemo, mfl, 1993). 
  
Anledningen till att fosforhalten är så låg i rötresten beror på att det råder en naturlig brist 
på fosfor. Större delen av den mängd fosfor som finns är uppbundet i marken, vilket gör 
att växterna har svårt att tillgodogöra sig den. En växtföljd med klövervall bidrar varken 
till en ökning eller till en minskning av fosforhalten, därför görs ingen utredning kring det 
i denna förstudie. 
 
Behovet av en viss näringsmängd bestäms utifrån vilken gröda som odlas på åkern. Olika 
grödor kräver olika mycket näring. Klövervallen t.ex. är en kvävefixerande baljväxt som 
binder kväve till sina rötter. När vallen slås finns den största mängden kväve som behövs 
för nästa skörd kvar i marken. Det är därför mycket vanligt att, efter ett år, så havre på en 
åker där en ett-, två- eller treårig vall vuxit, eftersom havren kan utnyttja det kväve som 
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finns uppbundet i de kvarvarande rötterna som frigörs då de bryts ner (Dalemo, mfl, 
1993). Insådd av spannmål förekommer inte i den aktuella växtföljden. Vallen slås och 
förs bort som ensilage och näringsämnena återförs senare i form av rötrest (Stensson, mfl 
2004).  
 
Tabell 4 Mängden växtnäring i rötresten som finns tillgänglig för växterna vid spridning samt 
medelbehovet för växtföljden i Mellansverige 

Växtnäringstyp Kväve Fosfor Kalium 
Tillgängligt i rötresten (kg/ha) 75  11  89 
Behov (medel) för växtföljd (kg/ha) 55  22  64  
Andel av årsbehovet (%) 136  50  139  
 
Traktorerna måste vara utrustade med omrörare för att kunna suga upp en homogen  
blandning av rötresten. Vid längre förvaring utan omblandning skiktar sig rötresten i en 
tjockare gröt nere vid botten och en mer vattenliknande rötrest ovanpå. Risken blir då att 
den tjockare rötresten blir kvar nere på botten av sattelitlagret (Stensson, pers kom).  
 
Körsträckan, mellan åkrar och sattelitlager, beräknas bli två km. En traktor kan ta 6 m3 

rötrest per tur. Antalet turer jordbrukaren måste köra per år för att sprida 1 700 m3 rötrest 
blir 283 turer. Den totala körsträckan blir 570 km/år. Spridning av rötrest sker en till två 
gånger per säsong. Vid beräkningarna är utgångspunkten 1,5 ggr, vilket motsvarar 
spridning av rötrest på 75 ha åker (Stensson, pers kom).  
 
En del av det kväve som anges i tabell 4 sprids och omvandlas till N2O, en stark 
växthusgas som avgår till atmosfären. 1,25 % av kvävet beräknas enligt IPCC, (1996) 
avgå i form av N2O. Kväveavgången sker oavsett om vallen slås och får ligga kvar på 
åkern eller sprids som rötrest. Omräknat blir mängden N2O som avgår till atmosfären 147 
kg, vid spridning på 50 ha åker. Angivet i koldioxidekvivalenter i ett 500 års perspektiv 
blir det: 

25 000 kg CO2 – ekvivalenter.  

3.7.4 Biogashantering 
Processens gasproduktion motsvarar ca 435 liter gas/kg TS inmatad råvara. Vid full 
belastning motsvarar detta ca 17 Nm3 biogas/timme, vilket blir 150 000 Nm3 biogas/år. 
Biogasens metanhalt uppgår till ca 58 %, det ger ett energivärde på 5,8 kWh/m3 biogas 
(Stensson, mfl 2004).  
 
Gasen från rötkammaren och rötrestlagret leds genom en gemensam ledning. Ledningen 
är försedd med ett säkerhetskärl med ett stängande vattenlås på 350 mmvp, vilket är det 
högsta tillåtna trycket i rötkammaren. All producerad gas passerar en skum/slamfälla, där 
samlas alla större rester som följt med upp. Gasen passerar därefter ett gasfilter, vars 
uppgift är att fånga upp mindre partiklar, bl.a. för att säkerställa driftsbetingelserna för 
gasfläkten. Filtret är dessutom utrustat med en bypassledning som används vid rengöring. 
Avkylning av gasen sker i en vattenkyld gaskylare, då gasen har en temperatur 
överstigande + 35 ˚C. Gasen leds vidare till en gassäck, vars uppgift är att utjämna 
trycket i systemet. För kontroll av gasmängd i säcken samt styrning av gasfacklans 
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tändningsfunktion, är en nivågivare placerad över säcken. Ytterligare avkylning av gasen 
sker inne i gassäcken, varvid vatten kondenseras. Från kondensavskiljaren leds vattnet till 
en rejektbrunn för vidare transport till en intern pumpstation. Omedelbart efter 
nedkylningen mäts den totala mängden producerad biogas med en gasmätare. Efter 
avkylningen håller gasen en temperatur på ca 20 ˚C. Gasens reducerade vatteninnehåll 
bidrar till en säkrare drift för efterföljande komponenter som t.ex. flödesmätare 
(Stensson, mfl 2004).  
 
Efter flödesmätningen komprimeras gasen från 200 mmvp till ett övertryck på ca 4 500 
mmvp med hjälp av en gasfläkt. Gasfläkten är dubblerad för att garantera en driftssäker 
process. Fläktarnas hastighet styrs av en tryckgivare vid slamfällan. Vid komprimeringen 
värms gasen upp något, men kyls åter ned i en gas/gas-värmeväxlare till en temperatur 
mellan 2 och 5 ˚C. Även här avleds kondens i en kondensavledare. Nedkylningen av 
gasen fortsätter i en av två parallellt monterade värmeväxlare, vilka är dimensionerade för 
att nå temperaturer under –15 ˚C. Isbildning uppstår på de kalla ytorna, vilket gör att 
kapaciteten försämras. Gasen måste då ledas genom den andra värmeväxlaren, så att den 
isbelagda värmeväxlaren långsamt kan avisas samtidigt som kondensvatten leds bort.  
Kylan till värmeväxlarna fås från en kylmaskin med två ackumulatortankar. En tank 
håller –15 ˚C till –20 ˚C på köldmedlet, den andra håller 15 till 35 ˚C. Köld/värmemediet 
är en vatten/glykolblandning som pumpas runt av två cirkulationspumpar. 
Överskottsvärmen fläktas bort i en aerotemper, vilken är placerad utomhus (Stensson, mfl 
2004). 
 
Den nu nedkylda gasen leds vidare till gasreningsanläggningen vid Ellbo 
avloppsreningsverk, ca 1,5 kilometer bort (fågelvägen), för rening till fordonsbränsle. Vid 
tryckförändringar i ledningen kan gasen stoppas respektive startas (Stensson, pers kom). 

3.8 Transporter 
Här sammanställs alla transporter som uppkommer av den planerade verksamheten. 
Många av uträkningarna är väl tilltagna, men hänsyn har tagits till det. 
Nedan i tabell 5 visas ett utdrag ur en tabell för energiinnehåll i olika bränslen. Endast de 
bränslen som är relevanta i denna studie är medtagna. Bensin är medtagen så att 
jämförelser kan göras gentemot diesel. Energivärdet för biometan finns inte beskrivet, 
utgångspunkten är därför naturgas, eftersom dessa är mycket lika i sin sammansättning. 
Energivärdet för biometan inte riktigt 10 kWh/Nm3, utan ca 9,8 kWh/Nm3, men 
energivärdet, som naturgasberäkningarna baseras på är något högre än angivna ca 10,8 
kWh/Nm3 (Svensk energi försörjning, 1987). Därför har 10,0 kWh/Nm3 använts vid 
uträkningarna.  
 
Tabell 5 Ungefärliga riktvärden för energiinnehållet i olika bränslen 

 

Mängd Bränsle  kWh Gj Kg/m3 
1 m3 Bensin  8720 31,4 730 
1 m3 dieselolja 9960 35,9 840 
1000 Nm3 naturgas 10000 36,0 0,755 
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Omräknat ger det energimängden: 
• ca 31 400 Mj/m3 bensin 
• ca 35 900 Mj/m3 diesel 
• ca 36 Mj/Nm3 naturgas 

3.8.1 Emissioner och dieselförbrukning från tunga fordon 
Den totala miljöpåverkan de olika energikällorna bidrar till, från råvaruutvinning till 
förbränning anges i tabell 6 (Uppenberg, 2001). Uppenberg har inte tagit med kvävet i 
beräkningarna vad det gäller biometanen. Det avgår alltid en viss mängd kväve vid all 
behandling av organiskt material, vilket tyder på att det kan finnas en viss osäkerhet i 
dessa siffror.  
 
Tabell 6 Den totala miljöpåverkan i mg/Mj bränsle 

 
I nästa steg multipliceras bränslenas energivärden, från de tunga fordonen, tillsammans 
med den totala miljöpåverkan från respektive bränsle och utsläppsmängd fås omräknat till 
g/dm3 (liter) tabell 7. 
 
Tabell 7 Utsläpp till luft i g/dm3 bränsle 

 
I tabell 7 syns en tydlig skillnad mellan de olika bränslenas utsläppsmängder. 
Utsläppsmängderna från biometan är bara en bråkdel av vad diesel och bensin släpper ut. 
Dessutom är biometan ett förnyelsebart bränsle. På så sätt bidrar inte biometanen, vid 

Utsläpp till luft i mg/Mj bränsle Bensin Diesel Biometan 
NOx 68 750 185 
SOx 30 21 4,2 
CO 180 13 2,9 
NMVOC 69 44 644 
CO2 79 000 77 000 3 480 
N2O 20 3,0 - 
CH4 9,0 8,0 780 
Partiklar 4,5 12 3,3 
NH3 - - - 

Utsläpp till luft i g/dm3 bränsle Bensin  Diesel Biometan 
NOx 2,1 26,9 0,006 
SOx 0,9 0,75 0,0002 
CO 5,7 0,47 0,0001 
NMVOC 2,2 1.58 0,023 
CO2 2 480 2 764 0,13 
N2O  0,6 0,1 - 
CH4 0,3 0,3 0,028 
Partiklar 0,1 0,43 0,0001 
NH3 - - - 
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användandet, till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som 
avgår till atmosfären tas upp av växtligheten. I ett LCA – perspektiv däremot bidrar de 
fordon och maskiner, som i dagsläget används för att framställa biometanen, till fossilt 
koldioxid utsläpp samt kväve utsläpp, då fordon och maskiner drivs med diesel resp. el.  
 
Transporterna av storbalarna sker, som tidigare nämnts med timmerbil med enkelt flak. 
Begränsad framkomlighet, ute bland åkrarna gör att timmerbilen inte kan utrustas med 
släp. För rötresttransporterna används tankbil möjligtvis med släp. Det är ännu inte 
bestämt om transporterna skall genomföras av en tung eller medeltung tankbil. 
Placeringen av satellitlagren utformas därför i avseende på att kunna ta emot stora fordon. 
Då lastbil utan släp och tankbil inte beaktas se tabell 8 för fordonsklasser, görs 
beräkningarna utifrån tung lastbil med släp (Nyman, m.fl. 2001), tabellen är hämtad från 
NTM, Nätverket för Transporter och Miljön (uppdat. 2003-04-17). 
 
Tabell 8 Olika fordonsklasser 

 
Vid beräkning av bränsleförbrukningen för de tunga fordonen används de lägre värdena 
tabell 9 (Nyman m.fl., 2001) eftersom timmerbilen inte utrustas med släp. Tabellen för 
underlagsdata är hämtad ur NTM (uppdat. 2000-05-30). 
 
Tabell 9 Lastkapacitet och bränsleförbrukning 

Fordonsklasser Tot. Vikt 
(ton) 

Nyttolast 
(ton) 

Ca längd 
(m) 

Lätt lastbil,   
distributionstrafik 

3,5-14 1,5-8,5 9 

Medeltung lastbil, 
Regionaltrafik 

14-24 8,5-14 10 

Tung lastbil med trailer,  
Fjärrtrafik 

40 26 18 

Tung lastbil med släp, 
Fjärrtrafik 

60 40 24 

Underlagsdata för lastbil 

 Vikt Bränsle förbrukning 
Fordonstyper Nyttolast

(ton) 
Totalvikt

(ton) 
Utan last 

(lit/100 km) 
Med last 

(lit/100 km)
Lätt lastbil, 
distributionstrafik 

8,5 14 20-25 25-30 

Medeltung lastbil, 
regionaltrafik 

14 24 25-30 30-40 

Tung lastbil med trailer, 
fjärrtrafik 

26 40 22-27 32-38 

Tung lastbil med släp,  
fjärrtrafik 

40 60 28-33 43-55 
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Bränsleförbrukningen vid transport med last beräknas utifrån 43 liter/100 km, vilket blir 
0,43 liter/km, utan last används 28 liter/100 km som ger förbrukningen 0,28 liter/km. 
Bränsleförbrukningen för tankbilen beräknas utifrån samma värden. Uträkningarna för 
bränsleförbrukningen finns i bilaga 3. Den årliga bränsleförbrukningen för tunga fordon 
redovisas i tabell 10. 
 
Tabell 10 Dieselförbrukning i liter per år för timmerbil och tankbil 

Fordons klass Med last Utan last summering 
Timmerbil 1 634 1 064 2 698 
Tankbil 516 336 852 
TOTALT 2 150 1 400 3 550 
 
De totala emissionerna som uppstår av de tunga fordonens dieselförbrukning per år 
redovisas i tabell 11. Emissionerna för dieselförbrukningen jämförs med de emissioner 
samma mängd biometan skulle bidra till. Även här råder det en viss osäkerhet i tabell 11. 
Ca 50 % av kvävet som frigörs vid bl.a. rötning av organiskt material avgår som 
ammoniak till atmosfären. Tabellen visar på nollutsläpp av ammoniak ur biometan.  
  
Tabell 11 Skillnader i totala emissioner per år i kg 

Totala emissioner till luft i kg/år Diesel Biometan 
NOx 95,5 0,021 
SOx 2,7 0,0007 
CO 1,7 0,0004 
NMVOC 5,6 0,08 
CO2 9 812 0,5 
N2O 0,4 - 
CH4 1,1 0,1 
Partiklar 1,5 0,0004 
NH3 - - 
 

3.8.2 Emissioner och dieselförbrukning från traktorer  
Traktorernas emissioner och dieselförbrukning i tabellerna 12, 13 & 14 (Lindgren, 2002) 
är utgångspunkterna vid beräkningen av traktorarbetet för att få den totala 
dieselförbrukningen med tillhörande utsläppsmängd. Traktorarbetet har delats upp i olika 
aktiviteter, vilka beskrivs ingående under ensilagehantering och rötresthantering. För de 
aktiviteter som inte finns beskrivna i tabellerna har likvärdiga alternativ använts, dessa 
anges inom parantes. Energienheterna som krävs för att få rätt enhet på 
bränsleförbrukning och emissioner har tagits från tabell 5 energiinnehåll i bränslen.  
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Dessa enheter är: 
Diesel 840 kg/m3 = 0,840 kg/liter 
Naturgas 775 kg/m3 = 0,755 kg/liter 
 
Tabell 12 Operationsspecifika emissionsfaktorer per timme för en Valtra 6600 traktor 

 
Uppgifter för beräkning av bränsleförbrukning och emissioner vid hantering av ensilaget 
tas utifrån tabell 12 Beräkningarna görs först utifrån en hektar åker, för att sedan skalas 
upp till rådande areal. Det är 50 hektar åker som upptas av vallgrödor för rötning. Vallen 
slås inte bara en gång utan två till tre gånger per säsong. Ett lämpligt medelvärde som 
antagits är att vallen slås 2,5 ggr/säsong, vilket motsvarar 125 ha åker (Grimm, pers. 
kom.). Uträkningarna för de följande aktiviteterna finns i bilaga 3. 
 
Arbetet med att stränga vallen (lägga vallen i rader) beräknas utifrån en Valtra 6600, med 
en genomsnittlig arbetsbredd på fem meter (Lindgren, mfl 2002) och en arbetshastighet 
på 12 km/tim vid hövändning, ett moment som är jämförbart med strängning. 
Arbetshastigheten 12 km/tim används som en medelhastighet vid alla transportmoment, 
förutom när jordbrukarna hämtar rötrest vid sattelitlagren då 25 km/tim används 
(Dalemo, mfl 1993).  
 
Vid beräkning av bränsleförbrukning och emissioner från balupprullning används 
riktvärden från pressning av små balar. Småbalarnas samanlagda vikt vid pressningen 
överstiger vikten för en storbal, då balvagnen, som är kopplad till traktorn under 
pressningen, rymmer en- till tvåhundra balar. Vikten på en full balvagn ligger mellan 1-2 
ton. Stobalarna däremot, balas en och en. Bränsleförbrukningen i det här momentet ligger 
därför över den egentliga förbrukningen. Körsträcka, hastighet och tidsåtgång för att rulla 
storbalar är densamma som för strängning.  
 
Inplastning av storbalarna beräknas också här utifrån tidigare sträcka, hastighet och 
tidsåtgång. Inplastaren körs inte separat på åkern, utan den är kopplad till traktorn efter 
balupprullaren. Arbetsmomentet kräver därför mindre bränsle än de andra 
arbetsmomenten. 
 

Emissioner [g/h] Operation Effekt 
kW 

Bränsle 
  Kg/h 

CO2 CO HC NOx 

 Stränga 
(hövändare) 

24 6,2 20 200 25,8 7,9 241 

 Balupprullare 
(småbalspress) 

42 9,5 30 900 22,9 9,3 368 

Inplastare 20 5,0 16 300 22,3 5,9 236 

Transporter 26 6,4 20 800 33,3 7,9 257 
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Transportarbetet som krävs för att frakta storbalarna från åker till vägkant beräknas som 
tidigare utifrån en åker på 100 m2 * 100 m2, dvs. 1ha. Även här har högre beräkningar 
gjorts beträffande transportsträckorna. Alla storbalarna antas ligga på åkerns mitt. 
Medelsträckan lantbrukaren antas behöva köra är 75 meter enkel väg. Då den närmaste 
balen ligger 50 m. bort och balen som ligger längs bort antas befinna sig på 100 m. 
avstånd. Hastigheten är som tidigare 12 km/h. Sträckan som krävs för frakta storbalarna 
från åkerns mitt till vägkant beräknas till 341 km/år. 
 
Transportarbetet av storbalar vid biogasanläggningen har tidigare, under 
ensilagehanteringen, beräknats till 341 km/år. Bränslet som krävs är 6,4 kg/h. 
Traktorns hastighet under arbetet är samma som tidigare 12 km/h.  
 
Transportsträckan lantbrukaren måste köra för att hämta rötresten från sattelitlager är 570 
km/år. Hastigheten har här höjts till 25 km/h, då transporten till största delen sker på 
landsväg. Tidsåtgången blir 23 h/år. 
 
Spridning av rötrest finns inte beskrivet så det jämställs därför med spridning av urin, då 
de är tyngdmässigt lika. Spridning av rötrest skiljer sig från de andra aktiviteterna, då det 
inte anges som mängd per timma utan mängd per hektar se tabell 13. För att få spridning 
av flytgödsel i samma enhet som resterande aktiviteter måste avverkningstiden, den tid 
det tar att sprida gödseln, ha/h multipliceras med emissionsmängderna, g/ha för att erhålla 
g/h, tabell 14. Resultaten används sedan för vidare beräkning, på samma sätt som för de 
andra aktiviteterna.    
 
Tabell 13 Operationsspecifika emissionsfaktorer per hektar för en Valtra 6600 traktor 

 
 Tabell 14 Omräkning av flytgödselspridning från ha/h till g/h  

 
Lantbrukarna antas sprida rötrest på åker en till två gånger per år. Vid beräkningarna 
används ett medeltal på 1,5 ggr, vilket motsvarar en areal på 75 ha/år. Utrustningen för 
spridning av flytgödsel är egentligen bredare, men antas för enkelhetens skull vara fem 
meter. Tidsåtgång och hastighet för detta moment antas vara densamma som för 
strängning och balupprullning, dvs. 15 min/ha samt 12 km/h. Momentet tros generera en 
något högre bränsleförbrukning, än vid beräkning med rätt spridningsbredd. 

Emissioner [g/ha] Operation Avverkning 
Ha/h 

Bränsle 
Kg/ha CO2 CO HC NOx 

Spridning av 
flytgödsel 
(urin) 

4,38 
 

1,6 
 

5 200  5,7  2,0 
 

61 

Emissioner g/h 
 

Aktivitet 
 

Avverkning
ha/h 

CO2 CO HC NOx 

Flytgödselspridning 
 

4,38 
 

22 776 
 

24,966 
 

8,76 
 

267,18 
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Den årliga bränsleförbrukningen för traktoraktiviteterna summeras i tabell 15 för att ge en 
mer lättöverskådlig bild. 
 

Tabell 15 Total dieselförbrukning för traktoraktiviteterna 

Aktivitet, traktor Bränsleförbrukning lit/år
Stränga 226 
Balupprullning 341 
Inplastning 186 
Transport, åker 216 
Transport, biogasanläggning 216 
Transport, rötrest 175 
Spridning av rötrest 143 
TOTALT 1 503 
  
Mängden emissioner som uppstår av traktoraktiviteterna, summeras nedan i tabell 16. 
Tidsåtgången för varje aktivitet multipliceras med emissionsmängderna i tabellerna 12 & 
14. 
 

Tabell 16 Totala emissioner/år från de olika aktiviteterna  

Emissioner kg/år  Aktivitet med tidsåtgång 
CO2 CO HC NOx 

Stränga, 31 tim.  626 0,8 0,2 7,5 

Balupprullning, 31tim. 958 0,7 0,3 11,4 

Inplastning, 31 tim. 505 0,7 0,2 7,3 

Transport åker 28,42 tim. 591 0,9 0,2 7,3 

Transport, biogasanläggning 
28,42 tim. 

591 0,9 0,2 7,3 

Transport rötrest, 23 tim. 478 0,8 0,2 5,9 

Flytgödselspridning 18,42 tim 427 0,5 0,2 5,0 

TOTAL 
UTSLÄPPSMÄNGD 

4 176 5,3 1,5 52 
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3.8.3 Resultat  
Den totala bränsleförbrukningen, från de tunga fordonen och traktoraktiviteterna 
summeras i tabell 17. Bränsleförbrukningen jämförs sedan med producerad mängd energi 
för att kunna beräkna miljövinsten. 
 
Tabell 17 Total bränsleförbrukning för all transport 

Transport Dieselförbrukning liter/år 
Traktor  1 503 
Lastbil 3 550 
TOTALT 5 053 
 
För att få reda på hur stor andel utav produktionen som åtgår, till att driva fordonen 
anslutna till verksamheten, jämförs dieselförbrukningen för transportarbetet med 
producerad mängd energi per år. Tabell 5 för energienheter används för att omvandla det 
förbrukade bränslet från m3 till kWh, på så sätt fås: 5 m3 * 9960 = 49 800 kWh/år. 
 
Energimängden som återstår, efter det att transportverksamhetens energiåtgång tagits 
bort, redovisas i tabell 18. En avrundning från 49 800 kWh till 50 000 kWh har gjorts för 
att få jämna värden. Energivinsten dvs. den kvarvarande mängden biometan på 700 000 
kWh motsvarar 70 000 Nm3 biometan, 70 000 liter diesel och ca 77 000 liter bensin.  
 
Tabell 18 Verksamhetens energivinst per år i kWh 

 
 
 
 
 

 
De totala CO2 emissionerna som uppkommer av dieselförbrukningen från verksamheten 
redovisas i tabell 19, tillsammans med CO2 emissionerna samma energimängd biometan 
skulle bidra till. Vid beräkning av dieselförbrukningen som åtgår för att framställa 
biometan, visade det sig att emissionsmängderna i tabell 6 inte stämmer i detta fall. 
Energin som åtgår, vid transportarbetet, för att framställa biometanen uppgår, grovt 
räknat, till ca 10 % av den producerade (avsättbara) mängden energi, vilket belastar 
biometanen vid beräkning av mängden CO2 emissioner. Anledningen till att Uppenberg 
fått så låga CO2 värden kan vara att man gjort beräkningarna utifrån rötat hushållsavfall, 
vilket inte kräver samma omfattande transportarbete. Att enbart mängden CO2 redovisas 
beror på att den är en av de viktigaste växthusgaserna. 
 
Tabell 19 totala CO2 emissioner från den totala dieselförbrukningen per år jämfört 
 med CO2  emissioner från motsvarande energimängd biometan. 

Emissioner Diesel Biometan MILJÖVINST 
CO2  kg/år 14 000 1 400 12 600 
    

Energimängd kWh/år  
Producerad mängd  750 000
Energiåtgång, transporter 50 000
ENERGIVINST 700 000
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Energivinsten, i tabell 18, som verksamheten bidrar till är som synes stor. De fordon som 
används inom verksamheten skulle kunna drivas med biometan utan att någon större 
mängd energi går förlorad. Beträffande CO2 emissionerna skulle även de minska drastiskt 
om fordonen drevs med biometan. Det finns mycket som talar för en ändring av 
drivmedel. Som en jämförelse uppgick de totala CO2 emissionerna för Lilla Edets 
kommun (hushåll, fordon, industri och offentlig sektor) år 2000 till ca 49 tusen ton 
(Grimm, pers kom). 
 
För att ge en bild av hur stor skillnaden är i CO2 emissioner för biometan jämfört med 
diesel och bensin, visas i figur 5 mängden emissioner den resterande energivinsten på 
70 000 Nm3 biometan skulle bidra till. Som tidigare nämnts motsvarar 1 Nm3 biometan 1 
liter diesel. Motsvarande mängd bensin som åtgår för 1 Nm3 biometan är ca 1,1 liter, då 
energivärdet i bensin är något lägre se tabell 5. Mängden emissioner som redovisas i figur 
5 är 20 000 kg för biometan, 191 000 kg för bensin och 193 000 kg för diesel. En ändring 
av fordonsbränsle, från diesel och bensin till biometan, skulle leda till betydande 
miljövinster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 emissioner från 70 000 Nm3 biometan samt CO2 emissioner från motsvarande energimängd bensin 
och diesel 
 
Enligt Grimm, (pers kom) är en total ändring av fordonsbränslet, för fordonen som 
används inom verksamheten, för närvarande inte aktuell eftersom biogasutvinningen sker 
i för liten skala och de mesta av transporttjänsterna hyrs in. Vid en framtida utökad drift 
är dock förhoppningen att även dessa fordon drivs på biometan. Den biometan som 
produceras skall först och främst vara tillgänglig för kommunens 35 planerade 
biogasbilar, samt privatägda fordon. 

3.9 Ensilageplast  
Det avfall som uppstår i verksamheten är dels den mjukplast som omger ensilagebalarna 
under förvaring och dels rötresterna från rötningen. Mjukplasten från varje bal har en 
torrvikt på 1kg, våtvikten är avsevärt högre. Antalet balar som krävs i produktionen är 2 
280 st. Den totala mängden plast blir då 2-5 ton per år. Meningen är att plasten skall gå 
till antingen ett fjärrvärmeverk för förbränning eller till materialåtervinning (Stensson, 
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mfl 2004). Dock sker ingen materialåtervinning än i Sverige av ensilageplast (Ringström, 
mfl 2003).  
 
Vid tillverkning av ensilagefilm används granulat (små plastkulor) som endast får komma 
från jungfrulig polyeten, då det ställs mycket höga krav på plastens täthet. Den använda 
plasten kan därför inte återvinnas till ensilagefilm, utan kan endast återvinnas till andra 
plastprodukter. Vid förbränning måste plasten skäras ner i mindre bitar, trots detta är 
värmevärdet mycket högre i plasten än i vanligt hushållsavfall. Detta leder bl.a. till en 
risk för överhettning i förbränningspannorna som inte är avsedda för förbränning av 
ensilageplast. I dagsläget råder det konkurrens mellan ensilageplast och hushållsavfall, då 
det än så länge råder brist på förbränningskapacitet i Sverige. Sedan 2002 finns det 
lagkrav mot deponering av brännbart avfall, vilket har lett till en utbyggnad av 
förbränningskapaciteten, konkurrensen kommer på så sätt att minska efterhand 
(Ringström, mfl 2003). 

3.10 Alternativ 

3.10.1 Alternativlokalisering 
Alternativ plats till Hanström 3:5 är Lilla Edet pappersbruket 4. Fastigheten ligger i det 
nordvästra hörnet av Lilla Edet pappersbruks gamla industriområde, mot Ellbo 
reningsverk bilaga 4. Vid Ellbo reningsverk finns en nyligen etablerad biogasanläggning 
för rötning av avloppsslam, med tillhörande reningsanläggning. Gasledningar finns till 
den stationära gastankstationen vid Riksväg 45. Lilla Edet Pappersbruket 4 är med sina 
befintliga lokaler och sin närhet till Ellbo, det alternativ som i första hand eftersträvats, 
ett alternativ som hade bidragit till stora ekonomiska och miljömässiga besparingar. Den 
preliminära geotekniska bedömningen, visar dock att fastigheten ligger inom ett 
rasriskområde. Innan en etablering kan ske krävs en stabilitetsutredning, följt av en mer 
detaljerad utredning över de åtgärder som kan behövas. Arbetet med utredningarna och 
de åtgärder som kan krävas, t.ex. pålning, medför troligtvis större kostnader än de 
besparingar verksamheten bidrar till. 

3.10.2 Nollalternativ 
Skulle verksamheten inte komma tillstånd fortsätter lantbrukarna ändå att slå vallen två 
till tre gånger per år. Vallen får då ligga kvar på åkern och förmultna, med kväve avgång 
som följd, på så sätt går en mängd outnyttjad energi till spillo. Mängden kväve som avgår 
till atmosfären är den samma som vid spridning av rötrest, dvs. 147 kg N2O, vilket 
motsvarar 25 000 kg CO2-ekvivalenter. 
Fastigheten Hanström 3.5 är i dag gräsbevuxen och används som sommarbete för får. 
Sker ingen byggnation kommer marken även fortsättningsvis att betas av får. Får är 
idisslare som genererar metan.  

3.11 Miljömål 
Trafiken är i dag den verksamhet som genererar mest växthusgaser och försurande 
ämnen. Genom att öka produktionen av biogas ur ekologiska vallgrödor och därmed öka 
tillgängligheten och användningen av biometan, bidrar Lilla Edets kommun positivt till 
att uppnå några av de 15 miljömålen (Stensson, mfl 2004). 
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• Begränsad klimatpåverkan 
• Bara naturlig försurning  
• Frisk luft  
• Giftfri miljö 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap  

3.12 Energi 
Energin som åtgår i processen är en liten mängd el till exakthacken och omrörarna i 
tankarna. Uppvärmningen av inmataren och rötkammaren sker med en gaspanna driven 
med biogas från processen. Energiförbrukningen i biogasanläggningen är beräknad till ca 
10 % av energivärdet i biogasen dvs. ca 100 000 kWh per år och transportverksamheten 
kräver 50 000 kWh/år. Det blir en energiförbrukning på 150 000 kWh/år jämfört med den 
årliga produktionen på 850 000 kWh biometan. 

3.13 Utsläpp till luft, mark och vatten 
Risken för emissioner anses vara störst till luft, dels genom de transporter verksamheten 
bidrar till samt dels från möjliga utsläppspunkter i processen. En viss lukt (tobakslukt) 
kan spridas då ensilagebalarna öppnas och matas in i exakthacken. Eftersom det är ca 700 
meter till närmaste villaområde anses inte lukten medföra något obehag. Dock kan det 
medföra oangelägenhet för verksamheten strax intill.   
 
Matarskruven som löper diagonalt in i rötkammaren är inte helt vatten eller gastät, 
vätskan kan endast tränga upp så långt i matarskruven som vätskenivån inne i 
rötkammaren tillåter. Biogas däremot bildas inte bara uppe vid ytan, utan i hela 
rötkammaren. En viss mängd biogas kan på så sätt träffa röret till matarskruven på sin 
väg upp till ytan och tränga sig igenom och avgå till atmosfären, den mängden beräknas 
dock vara så liten att den inte genererar något obehag för verksamheten intill. 
Biogasavgången till atmosfären skulle i en fortsatt studie behöva mätas. (Stensson, pers 
kom). 
 
Rötkammaren, rötrestlagret samt gassäcken är ett slutet system, vilket gör risken för 
läckage till luft, mark och grundvatten härifrån är nästintill obefintlig. Däremot kan en 
viss mängd metan avgå från satellitlagren, då de inte är slutna tankar utan endast 
skyddade med någon form av täckning. Beroende på avståndet till satellitlagren kan 
gödsellukt spridas till kringliggande bebyggelse. (Stensson, pers kom).  

3.14 Buller 
Den komponent i verksamheten som genererar mest buller är exakthacken som hackar 
ner ensilaget till 1 cm korta bitar innan inmatning i rötkammaren. Några bullermätningar 
har i dagsläget inte genomförts, men kan bli aktuella i ett senare skede. Avsikten är dock 
att exakthacken skall byggas in med avseende på ljuddämpning, så att närliggande 
verksamhet inte drabbas av obehag (Stensson, pers kom).  
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Verksamheten bedrivs i dagsläget i en så liten skala att transporterna till och från 
verksamheten inte anses generera någon störning för de kringboende. Riksväg 45 sträcker 
sig förbi verksamheten genom samhället. Vid den senaste slangmätningen, gjord 2001 av 
Vägverket i GBG, visar en trafiktäthet på 11 402 fordon, inklusive lastbilar för hela året 
(Sundin, pers kom). Jämförs de 11 402 fordonen med verksamhetens 212 turer per år 
motsvarar det en 2 % ökning av trafiken, vilket i detta fall är försumbart. Vid en framtida 
utökning av verksamheten kan dock transporterna bidra till störningar. När det gäller 
transporterna ute bland gårdarna kan bullermätningar behövas innan val av placering 
slutligen bestäms, då närheten till kringliggande hus kan skapa störningar (Stensson, pers 
kom). 

3.15 Hushållning med mark och vatten samt andra resurser 
Genom en utökad biogasproduktion ur ekologiska vallgrödor bidrar Lilla Edets kommun 
till att minska användandet av fossila bränslen. Då processen förenklats och ensilaget 
matas direkt in i rötkammaren minskar behovet av färskvatten. Stora materiella 
besparingar görs genom att flera steg i processen uteslutits (Stensson, pers kom).  

3.16 Effekter vid olyckor 
Vid ett läckage i rötresttanken, rötrestlagret eller gassäcken kan biogas avgå till 
atmosfären och bidra till en ökad växthuseffekt. Lukt från biogasen som läcker ut kan 
avge en oangenäm lukt i närområdet. Beträffande läckage i rötresttanken eller 
rötrestlagret, vilket anses högst osannolikt, så kan rötmaterial tränga ner i mark och 
grundvatten och där påverka mikrolivet i marken samt bidra till en lokal eutrofiering i 
den närliggande Göta älv. Gödsel lukt från rötningsmaterialet kan sprida sig i närområdet, 
detta beroende på att miljön inne i rötkammaren är den samma som i vommen på en 
idisslare. 
  
En olycka med timmerbilen medför inga större risker, gällande utsläpp till luft, mark och 
vatten, ensilaget som är ett fast växtmaterial kan lätt samlas upp och tas om hand. En 
olycka med tankbilen kan leda till att rötrester rinner ner i mak och vattendrag och 
påverkar mikrolivet.   

3.17 En sammanfattning av hälso- och miljöeffekter på både 
lokal och global nivå 
Verksamheten bidrar till ett bättre utnyttjande av förnyelsebar energi, vilket minskar 
mängden växthusgaser samt försurande- och övergödande ämnen, genom minskad 
användning av fossila bränslen och konstgödsel. Lokalt minskar detta försurningen av 
våra skogar och sjöar samt övergödningen i havet. Globalt bidrar det till en stabilisering 
av klimatet. 

3.18 En icketeknisk sammanfattning 
Lilla Edets kommun vill anlägga en stor pilotanläggning för utvinning av biogas ur 
ekologiska vallgrödor. Verksamhetens årliga produktion är 850 MWh biometan och 
enligt Länsstyrelsen är denna typ av verksamhet vare sig tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig. Åkerarealen som nyttjas för produktionen är 50 ha. Denna MKB på 
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förstudie innefattar endast en sammanställning av de transporter verksamheten bidrar till 
samt en utvärdering av lämplig lokalisering för biogasanläggningen. 
 
De transportarbeten som behövs för att driva biogasanläggningen har beräknats. 
Transportarbetet innefattar behandling av vallgröda till ensilage, transport av ensilage till 
anläggning, hantering av ensilage vid anläggning, bortförande och spridning av rötrest. 
För de transportarbeten som inte fanns beskrivna fick antaganden göras. Den årliga diesel 
förbrukningen, på 5 000 liter diesel, jämförs med årlig producerad mängd biometan. 10 % 
av produktionsmängden åtgår dessutom till uppvärmning av anläggningens lokaler. 
Resultatet av beräkningarna ger en energivinst på 700 MWh per år, vilket motsvarar 
70 000 Nm3 biometan eller 70 000 liter diesel. En förbrukning av 70 000 Nm3 biometan 
bidrar till en minskning av CO2 emissioner med 90 % jämfört med motsvarande mängd 
diesel.  
 
Den tänkta lokaliseringen är en industrifastighet, Hanström 3:5 som ligger i den södra 
delen av Lilla Edet väster om Riksväg 45. Innan etablering krävs en stabilitetsutredning 
av marken. Alternativ lokalisering är Lilla Edet Pappersbruket 4, även den en 
industrifastighet. Fastigheten Lilla Edet Pappersbruket 4 ligger i nära anslutning till Göta 
älv, vilket medför risk för ras. En stabilitetsutredning krävs för fastigheten följt av 
lämplig stabilitetsåtgärd innan etablering kan ske. 

4 Diskussion 
Biogasproduktion ur vallgrödor är en dyrbar process som fortfarande befinner sig i 
utvecklingsstadiet. Kostnaden beror till stor del på att grödan köps av lantbrukarna, 
dessutom används fossila bränslen för att framställa gasen. Därför kan det vara svårt och 
få gasutvinning ur ekologiska vallgrödor att ge någon ekonomisk vinst, men 
miljövinsterna som uträkningarna visar på är betydande. 
 
Det är än så länge inte så många som vågar investera i en biogasbil, de är ju så mycket 
dyrare än vanliga bilar. Dessutom finns det inte så många bensinstationer som erbjuder 
biometan. Många bilmärken har lagt utvecklingen av biogasbilar på hyllan, just för att det 
inte finns en tillräckligt stor efterfrågan på dessa bilar, de motarbetas också av de stora 
bensinbolagen som inte vill förlora sin del av marknaden. Vi har på så sätt hamnat i en 
ond cirkel, svår att ta sig ur. En positiv initiativ är att allt fler kommuner börjat köpa in 
biogasbilar, som efter ca ett år i kommunernas ägo skall säljas till privatpersoner. Detta i 
ett försök att introducera biogasbilen på den svenska bilmarknaden.  
 
Resultaten från beräkningarna i denna MKB-förstudie visar tydligt att energivinsten är 
betydande, även om verksamheten är en pilotanläggning, till största delen utformad för 
forskningsverksamhet. Verksamhetens transportarbete skulle utan några som helst 
problem kunna drivas med biogas, vilket också är meningen i en framtida utökning av 
verksamheten. Beträffande den resterande mängden biometan så kan den förse minst 50 
bilar, om året, med bränsle förutsatt att man kör 1 500 mil om året. Det tycker jag är bra 
med tanke på anläggningens storlek. De väl tilltagna avrundningarna och antagandena i 
uträkningarna gör att den faktiska energivinsten blir ännu större. Dessutom bidrar den 
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kvarvarande mängden biometan, vid förbränning, till 90 % mindre CO2 emissioner 
jämfört med motsvarande energimängd diesel, vilket ger en betydande miljövinst. 
 
Jag har dock upptäckt en felaktig kalkylering i rapporten. Antalet storbalar som en 
timmerbil utan flak kan lasta har beräknats till 15 st., det verkliga antalet är ca 10 st. 
Vid en kontrollräkning visade det sig dock att felkalkyleringen inte påverkar det slutliga 
resultatet nämnvärt.  
 
Beträffande biogasanläggningen, så vet man inte i dagsläget hur bra den kommer att 
fungera och hur stort gasutbytet blir. Av den anledningen valde Lilla Edets kommun att 
först starta en pilotanläggning, för att se om det finns några miljöfördelar och ekonomiska 
vinster som talar för denna typ av verksamhet. En önskan är att framförallt lantbrukarna 
skall slå sig ihop och investera i denna typ av anläggning och på så sätt nästan bli 
självförsörjande, vad det gäller fordonsbränsle och gödning.  
 
Resultaten i en MKB till viss del kan manipuleras av den som genomför utredningen, 
vilket kan bidra till en viss osäkerhet i resultaten. Det kan därför vara bra att anlita någon 
som är opartisk vid genomförandet av en MKB. Kunskapsbrist kan också medföra 
osäkerhet vid framtagandet av resultaten av en MKB. En bredare kunskap inom olika 
områden bidrar till en väl genomförd MKB.  
 
Det jag hade kunnat göra för att påverka resultaten i den här förstudien hade varit att, i 
stället för att göra förstora avrundningar uppåt, avrunda nedåt så att emissionerna i stället 
blev mindre. Detta för att få myndigheter att tro att verksamheten är bättre än vad den 
egentligen är. Andra saker kan vara val av begränsning. Genom att avsiktligt inte ta med 
viktiga områden, som man tror kan påverka resultatet negativt, ges en felaktig bild av 
verksamheten och dess effekter.  
  
Områden som inte omfattas av denna MKB förstudie, men som kan behöva utredas 
vidare i en fortsatt studie är mätning av buller från transporterna, metanavgång och 
kväveläckage från satellitlagren. Den okända kväve- och metan avgången, främst vid 
satellitlagren, bidrar troligtvis till en betydligt mindre miljövinst. Detta beror på att metan 
och dikväveoxid är två mycket starka växthusgaser. Resultat av bullermätningar kan 
påverka placeringen av satellitlagren, så att minimal störning uppstår för kringliggande 
bebyggelse. 
 
Beträffande metoden så anser jag att den kan påverka resultatet både positivt och 
negativt, då den inte är så detaljerad. Metoden baseras på att VU vet vilka de betydande 
miljöeffekterna är för verksamheten och hur de skall värderas. Därför är rätt kunskap hos 
den som genomför undersökningen mycket viktig. I Miljöbalken står det ”att VU skall 
identifiera direkta och indirekta miljöeffekter” av en planerad verksamhet. Vilka dessa 
miljöeffekter är måste VU själv utreda, en begränsad kunskapsbredd ökar därför risken 
för att viktiga områden förbises. Finns kunskap inom flera områden ökar 
förutsättningarna för att alla miljöeffekter uppmärksammas. Personer med samma 
kunskapsbredd och som använder sig av samma material, kommer därför att få samma 
resultat som i denna rapport. 
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Bilaga 1  
 
Traditionellt flödesschema för en enstegs totalomblandad process 
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Förklaring till bilaga 1 
 
De steg som uteslutits i den traditionella enstegs totalomblandade processen är alla 
grönmarkerade. Här ges en kort förklaring av de steg som uteslutits i processen: 
 

• Tippfickan för fastgödseln 

• Rivaren som river sönder fastgödseln 

• Lagertanken för flytgödseln 

• Blandningstanken där flytgödsel och fastgödsel blandas 

• Hygieniseringssteget där den inkommande gödseln värms upp för avdödning av 
bakterier 

• Mixern som blandar om alltihop till en lagom flytande välling, för att 
inmatningspumpen skall kunna mata in rötmaterialet i rötkammaren 

• Efterrötkammaren, då ensilaget rötas under en längre tid i rötkammaren. 
Rötrestlagret används i den nya anläggningen som både efterrötningskammare 
och rötrestlager.  

• Separationssteget, på så sätt minskas transportarbetet.  

• Pumptanken som pumpar den flytande rötresten vidare till slamlager, rötrestlager 
och mixer 

• Slamlager 
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Pappersbruk
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Bilaga 3 
 
Uträkningar för de tunga fordonen 
 
Uträkningar för dieselbilen 
Timmerbilens dieselförbrukning, med last per år är: 
3 800km * 0,43 liter/km = 1 634 liter diesel.  
Förbrukningen utan last är: 
3 800 km * 0,28 liter/km = 1 064 liter/år. 
 
Uträkningar för tankbilen 
Tankbilens dieselförbrukning, med last per år: 
1 200 km * 0,43 lit/km = 516 liter diesel. 
Förbrukningen utan last är: 
1 200 km * 0,28 liter/km = 336 liter/år. 
  
Uträkningar för traktorarbetet 
 
Strängning av ensilage 
En hektar är 100 m * 100 m. Antalet vändor som krävs för strängning med en 5 m bred 
traktor är 20 vändor/ha.  
Körsträckan blir då: 
20 vändor/ha * 100 m ger 2 km/ha.  

Tid för arbetet:  

Stränga 2 km/12 km/h = 0,16666 dvs. 1/6 timme, vilket är 10minuter.  

Vända med traktor 0,25 min/gång * 20ggr = 5min.  

Att stränga ett hektar tar 15 minuter att genomföra.  

Att stränga 125 ha tar:  

125 ha * 15 min/60min = 31 tim 

Omvandling av energienhet för strängning, från kg till liter: 

6,2 kg/h/0,840 kg/lit. = 7,3 lit./h. 

Mängden diesel som åtgår för momentet är: 

 31 tim * 7,3 lit./h= 226 lit/år. 
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Upprullning av storbalar 
Körsträcka, hastighet och tidsåtgång är den samma som vid strängning. 
Omvandling av energienhet för balupprullare, från kg till liter: 
9,5 kg/h/0,840 kg/lit. = 11 lit./h. 
Dieselförbrukningen blir: 
31tim * 11 lit./h = 341 liter/år. 
 
Inplastning av storbalar 
Samma hastighet, tidsåtgång och örsträcka gäller även för inplastningen.  

Omvandling av energienhet för inplastning av storbalar från kg till liter: 

5,0 kg/h/0,840 kg/lit. = 6 lit./h. 

Dieselförbrukning för inplastning blir:  

31 tim * 6 lit./h = 186 liter/år. 
 
Transportarbete vid åker 
Antalet balar jordbrukarna måste transportera till åkerkant per hektar åker är:  

2270st. balar/125 ha = 18 balar/ha. 

Transportsträckan för 18 balar blir: 

18 st balar * 150m = 2,7 km  

För alla balar blir sträckan: 

2,7 km/18st. = 0.15 km * 2270st. = 341 km/år. 

Hastigheten traktorn beräknas ha vid arbetet är 12 km/h, vilket ger tiden: 

341 km/12 km/tim = 28,42 tim/år. 

Omvandling av energienhet för transportarbetet, från kg till liter: 

6,4 kg/h/0,840 kg/lit. = 7,6 lit/h. 

Dieselförbrukningen för transportarbetet: 
7,6 lit/h * 28,42 tim/år = 216 lit/år  
 
Transportarbete vid biogasanläggning 
Här används med samma sträcka och hastighet som vid transportarbetet vid åker. 

Tidsåtgång: 

341 km/12 km/h = 28,42 tim./år 
Omvandling av energienhet för transportarbetet från kg till liter: 
6,4 kg/h/0,840 kg/lit. = 7,6 lit/h 

Dieselförbrukningen för arbetet blir då: 

28,42 tim/år * 7,6 lit/h = 216 liter/år. 
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Hämtning av rötrest vid sattelitlager 
Den totala körsträckan jordbrukarna måste köra för att hämta rötresten är 570 km/år. Med 
en medelhastighet på 25 km/tim blir tidsåtgången: 
570 km/h * 25 km/h = 23 h/år.  
Omvandling av energienhet för transportarbetet kg till liter: 
6,4 kg bränsle/h/0,840 kg/lit. = 7,6 lit/h 
Dieselförbrukningen för transportarbetet blir:  
7,6 lit./h * 23h = 175 lit./år. 
 
Spridning av rötrest på åker 
Spridning av rötrest kräver 1,6 kg bränsle/ha. 
Mängden diesel per hektar:1,6 kg/ha/0,840 kg/lit. (omvandlingsfaktorn) = 1,9 lit. 
diesel/ha.  

Dieselförbrukningen blir: 

75 ha * 1,9 lit./ha = 143 lit/år  

Tidsåtgången per år blir: 

75 ha * 15 min = 18,75 tim. 
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Bilaga 4 
Karta över biogasanläggningar och gasledningar  
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