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1. Rapportens omfattning 

 

Rapporten tar upp vikten av adekvat övervakning vid anläggningar för anaerob rötning och 

biometan, och ger en översikt över parametrar, provtagningstekniker och övervakningsprogram 

för rötningsprocessen, substraten som ska rötas, rötresten och biogasen som produceras. 

Vidare berör den rening av biogas och uppgraderingsprocessen. Däremot tar den inte upp 

styråtgärder och reglermetoder för anaerob rötning och biometananläggningar.  

 

Den här översikten ger allmän information om nyckelparametrer för att övervaka och styra 

anläggningen för anaerob rötning så att den: 

a) medger en viss flexibilitet för varierande organisk och hydraulisk belastning 

b) tillåter viss diversifiering av substrattyp som införs 

c) behandlar avfallet höggradigt (när substraten har klassats som avfall) 

d) maximerar effektivitetet i den organiska omvandlingen till biogas/biometan 

e) producerar biometan och rötrest av god kvalitet 

f) får tillträde till mer specifika och fordrande marknader för rötresten 

g) får tillträde till andra marknader för biometan (t.ex. drivmedel, gasnätet) 

h) reducerar tiden som anläggningen/processen inte är igång p.g.a. problem, dödtiden 

i) får mindre storlek och lägre driftskostnader, t.ex. för kemikaliedosering och värmelast 

j) minskar miljöpåverkan och ökar miljövinster. 

 

Dessa fördelar kommer i slutänden att ge positiv effekt på anläggningens ekonomi och bidra till 

teknikens goda rykte genom att 

a) leverera tekniskt på lång sikt 

b) medge viss flexibilitet i driften 

c) göra anläggningarna till bra grannar 

d) ge miljövinster och ekonomiska fördelar 

e) uppfylla löften till regeringen och allmänheten. 

 

De kommer att bidra till att förslag till nya rötnings- och biometansystem snabbare får acceptans 

av allmänhet och planeringskontorens tjänstemän, samt fortsätta att få stöd av nationella 

strategier och ekonomiska stimulansåtgärder.  
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2. Behov av övervakning av rötningsprocessens prestanda samt 

karakterisering av substrat och produkter 

 

Anareob rötning är en biokemisk process som sker i slutna kärl, där organiskt material bryts ner 

till huvudsakligen metan och koldioxid genom en serie reaktioner som förmedlas av många olika 

grupper av mikroorganismer (Figur 1). Processens olika steg kan ske i ett kärl, rötkammaren 

eller reaktorn som den också kallas, eller i separata kärl. Slutprodukten från rötningen är metan 

som kan användas för att producera förnybar el och värme eller som fordonsbränsle, samt en 

rötrest som kan innehålla värdefulla näringsämnen men ska ha en låg halt av lättrötat organiskt 

material. Miljömässigt är rötning av organiskt avfall en attraktiv teknik. Miljöfördelarna handlar 

om avfallshantering, minskade utsläpp, produktion av förnybar el och återföring av 

växtnäringsämnen till jordbruket. Forskning och utveckling pågår kring andra 

användningsområden för rötresten med dess innehåll av näringsämnen. Det finns mer än 

8000 anläggningar för anaerob rötning i världen (exkl. de i mikroskala). Störst installerad 

kapacitet finns för närvarande i Europa, dels som avfallsbehandling, dels som produktion av 

bioenergi. Enligt IEA finns nu mer än 170 biometananläggningar i världen som utnyttjar ett stort 

antal olika substrat för att producera gas till fordonsbränsle eller för injicering i gasnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Förenklad bild av de olika stegen i anaerob rötning 

 

Hydrolys (spjälkning) 

Sammansatt organiskt material (kolhydrater, proteiner och fetter) bryts 

ner till mindre molekyler 

Acidogenes (syror bildas)/rötning 

Produktion av väte, CO2 och korta fettsyror (VFA) 

Acetogenes (ättiksyra bildas)  

Alkoholer och korta lättflyktiga fettsyror (>2 kolatomer) omvandlas till 

acetat, väte och CO2; väte och CO2 kan även omvandlas tillbaka till 

acetat 

Metanogenes (metan bildas) 

Acetat, väte och CO2 omvandlas till metan 
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Anaerob rötning är en process som kan bryta ner många olika substrat, allt från energigrödor 

och jordbruksrester till avfall från kommun och industri. Mångsidigheten för dock med sig en del 

utmaningar. Processen måste kunna hantera substrat med stor variation i kemisk och fysikalisk 

sammansättning, som kan skilja sig åt från dag till dag eller från vecka till vecka och även 

innehålla sådant som inhiberar (hämmar) processen. 

 

Det är inte bara en mångfald av olika substrat eller råmaterial, utan rötningen sker i komplexa 

dynamiska system där mekaniska, mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska aspekter är nära 

sammankopplade med varandra och slutgiltigt påverkar processens prestanda. Tack vare 

forskning av mikrobiologer, kemister, ingenjörer och matematiker över hela världen under de 

senaste fyra decennierna har grunddragen i processen kontinuerligt uppdaterats och man har 

fått en bättre förståelse för den komplexitet och mångfald som den blandade bakteriekulturen 

med inbördes konkurrerande bakterier medför.  Man förstår dock ännu inte hela komplexiteten 

och reaktionsmekanismerna. Processens stabilitet är beroende av den kritiska balansen mellan 

de symbiotiska tillväxthastigheterna hos de viktigaste metabola bakteriegrupperna, syrabildande 

och metanbildande bakterier samt acetogener. 

 

Även om rötningsprocessen i sig är stabil kan den bli instabil genom många olika rubbningar, till 

exempel 

a) organisk överbelastning (substratet har hög halt av organiskt material eller matas in för 

fort) eller hydraulisk överbelastning (materialet passerar för fort och metanbildande 

bakterier inte hinner växa till) 

b) närvaro av toxiska eller inhiberande substanser som kan hindra rötningen genom att 

skada de aktiva mikroorganismerna eller minska enzymernas aktivitet 

c) brist på näringsämnen och spårämnen som är nödvändiga för mikroorganismerna 

d) avvikelser från den optimala driftstemperaturen. 

 

Det är viktigt att förstå att varje steg har sina givna karakteristika. Utmaningarna är störst för 

hydrolys och metanbildning. Hydrolysen har visats vara hastighetsbegränsande steg för rötning 

av substrat som består av partiklar och vissa fetter. Den totala hydrolyshastigheten beror på 

substratets storlek och form, ytans storlek, koncentrationen av mikroorganismer, 

enzymproduktion och adsorption. Metanbildning är typiskt det hastighetsbegränsande steget för 

mer lättnedbrytbara substrat där de korta uppehållstiderna kan leda till en nettoförlust av 

mikroorganismer i rötkamrarna eftersom metanbildande bakterier har långsam tillväxttakt. En 

eller flera grupper av mikroorganismer i ett eller flera av stegen kan göra att rötkammare 

fungerar sämre. 
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Spanjers och van Lier (2006) undersökte cirka 400 fullskaliga rötningsanläggningar för 

avloppsvattenbehandling och kom fram till att vid 95 % av anläggningarna fanns enbart 

utrustning för att i realtid mäta pH, temperatur, vattenflöde, biogasflöde, nivå och tryck. Madsen 

et al. (2011) har rapporterat att vid många anläggningar baseras driften på analyser som inte 

sker i realtid och med givare enbart för pH, redoxpotential och gasproduktionshastighet. Detta 

stämmer med uppfattningen hos författarna av den här översikten. Branschen visar dock alltmer 

intresse för att förstå processen och mer noggrant övervaka den. Man börjar även använda 

fjärrövervakningsteknik. 

 

Ofta har man undvikit instabilitet i processen genom att köra långt under maxkapaciteten, med 

minskad mängd substratet i omlopp. Då måste man bygga större anläggningar än vad som är 

nödvändigt, med högre kapital- och driftskostnader och inbyggd ineffektivitet. Det är viktigt att i 

stället tänka på att processen sköts av mikroorganismer som behöver organiskt substrat som 

föda, och bara växer vid lämpliga förhållanden. För låg inmatning av substrat och lång 

uppehållstid förbättrar inte givet avfallsbehandlingen och ger mer biogas, eftersom tillväxten av 

bakteriekulturen begränsas av bristen på föda. Mikrobiologin i rötningsprocessen är dock mer 

komplex än förhållandet mellan föda och mikroorganismer. Bakterier som ger högre 

omvandlingshastighet tillväxer bara om belastningen på systemet är relativt hög eller vid vissa 

hämmande förhållanden i rötkammaren. Det gäller till exempel de metanbildande bakterierna av 

släktet Methanosarcina sp. (t.ex. De Vrieze et al., 2012). Trots deras höga 

omvandlingshastighet kan de, om de dominerar bakteriefloran i rötkammaren, ge sämre kvalitet 

på rötresten, och eventuellt kan det krävas ett steg där rötresten putsas, eftersom den kan lukta 

och ha relativt hög organisk halt p.g.a. flyktiga fettsyror. Det kan göra rötresten giftig för växter 

om den sprids på mark. 

 

Förbehandling av substratet, till exempel lagringsförhållanden eller mer komplicerade 

förbehandlingar för att öka hydrolyshastigheten kan innebära viktiga skillnader och direkt 

påverka pH samt nivåerna av ammonium och korta (lättflyktiga) fettsyror (VFA, volatile fatty 

acids) i substratet som matas in i rötkammaren.  Det finns många andra faktorer som också 

påverkar hur man sköter driften av rötkamrarna. En viktig faktor är typen av rötningsprocess.  

Exempelvis kan rötkamrar av typen Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), med 

mikroorganismerna i granuler som svävar och som brukar utformas för att köras med låg nivå 

av uppslammade granuler och fetter, normalt anpassas till högre organisk belastning och 

minskad hydraulisk uppehållstid jämfört med de vanliga reaktorerna med kontinuerlig omrörning 

för att hålla en jämn temperatur och fördelning av näringen (Continuously Stirred Tank 

Reactors, CSTR). Det beror på deras förmåga att hålla kvar mikroorganismerna i granulerna 

vilket gör att de tvättas bort i betydligt mindre omfattning. Den korniga strukturen skyddar delvis 

också de känsliga metanbildande bakterierna som normalt finns i granulernas kärna. 
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Det finns mycket litteratur om vilka kända betingelser som inhiberar rötningen och olika sätt att 

optimera systemets prestanda (t.ex. Chen et al., 2008; Fricke et al., 2006). Inte nog med 

variationer i substrat och den mycket komplicerade biokemiska processen, så finns det både 

antagonistiska och synergistiska biokemiska effekter. Alla dessa faktorer gör att det ibland kan 

vara svårt att förutsäga utbytet. När rötningen exempelvis äger rum i närvaro av olika metaller 

och ammonium kan de i sin tur ge svårigheter att bestämma värden för vilka ämnen som krävs 

eller finns i överskott. Andra viktiga faktorer är biotillgängligheten hos vissa föreningar, t.ex. 

spårmetaller som finns närvarande. Det är svårare att fastställa deras tillgänglighet för 

bakteriekulturen, och det finns också ämnen som tillsätts för att ingå i substratet, genom kemisk 

dosering av alkalinitet eller för kontroll av svavelväte som kan ändra tillgängligheten för 

nödvändiga grundämnen, inducera utfällningar m.m.  

 

I stället för att hantera problemen genom att överdimensionera rötningsprocessen kan man göra 

göra anläggningen mer effektiv genom att aktivt och frekvent övervaka substrat, 

rötningsprocess och produkt. Nyckeln till att kunna ta de rätta besluten om hur 

rötningsprocessen ska styras är att förstå dess verkningsgrad, potential och trender. De kan 

sedan relateras till ändrade substrat, tillsats av pH-buffert, näringsämnen och spårämnen, 

förändring av organisk och hydraulisk belastning, eventuella förbehandlingar av substrat eller 

efterbehandlingar av rötrest, intermittenta stödprocesser, avlägsnande av ammonium m.m. 

 

Det är viktigt att forskningen fortsätter att utveckla förståelsen för processen, och optimera 

tekniken för övervakning och styrning av anläggningarna så att i förlängningen kostnaderna 

minskar. Det behövs erfarenheter från fullskaleförsök och anläggningar, där driftsförhållandena 

generellt varierar mer än i laboratoriet och systemen för övervakning kan utvärderas mer 

fullständigt. 

 

Det finns tydliga gränser för vad övervaknings- och styrsystem kan åstadkomma. Det är viktigt 

att förstå att det inte alltid är möjligt att köra processen med vitt skilda substrat, eller med 

avvikelser från allmänna specifikationer för anläggningen, om man inte gör stora förändringar i 

utformningen. De kan i så fall ta tid att genomföra, orsaka vissa störningar i den normala driften 

och eventuellt kräva stora investeringar. 

 

Rötrestens kvalitet kan behöva övervakas för att uppfylla villkor för avloppsutsläpp, krav på 

hantering av avfall m.m.  
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Kvaliteten på biogas och biometan måste också övervakas kontinuerligt, eller åtminstone ofta. 

Gaskvaliteten måste alltid kunna garanteras, vilket kräver att man övervakar och lagrar 

kvalitetsdata och kvantitetsparametrar som är relevanta för hur gasen ska användas. De högsta 

kraven ställs när biometan ska injiceras i naturgasnätet. Även när den ska användas som 

drivmedel och lagras vid höga tryck krävs viss övervakning av gaskvaliteten.  

 

Utöver krav i regler och lagar bör man övervaka vissa andra parametrar och lagra dem för 

senare verifiering och tolkning. Vilka det rör sig om beror på vald uppgraderingsteknik. 

Övervakning krävs inte bara vid inkörning av anläggningen utan också under driften. Data från 

övervakningen kan användas för att indikera sämre funktion. Dessa data kan också ge möjlighet 

att öka prestanda och effektivitet, minska åtgången av förbrukningsvaror och ta bort flaskhalsar. 

Korrekt insamlade data för typiska anläggningsparametrar hjälper till att planera förebyggande 

underhåll och göra lämpliga underhållsprogram (service av maskineriet, utbyte av 

förbrukningsvaror, påfyllning av kemikalier m.m.), och därigenom bidra till att maximera 

anläggningens totala tillgänglighet. 
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3. Guide för övervakning av parametrar samt övervakningsprogram 

 

Det finns många parametrar att övervaka i varje steg vid rötningsanläggningar och 

biometananläggningar (Figur 2). Den här översikten tar upp ett urval som dels bygger på 

information i litteraturen, dels på praktiska erfarenheter av att utforska anaerob rötning och 

processer för uppgradering av biogas och arbete med fullskaleanläggningar runtom i Europa. 

 

 

Figur 2 – Samspel mellan de olika stegen i anläggningar för rötning och biometan 

 

I Figur 3 redovisas parametrarna steg för steg där de kan mätas. (En mer fullständig förklaring 

av de enskilda parametrarma finns i den hela rapporten som detta är en sammanfattning av.) 

Kombinationer av dessa parametrar ger god förståelse för anläggningarnas drift och bidrar 

bland annat till optimering av produktionen av biogas och biometan. Det är inte nödvändigt att 

mäta alla parametrar vid alla anläggningar. Vid specifika omständigheter kan man behöva mäta 

ytterligare några parametrar. 

 

För substrat och rötrest har man inte definierat eller kommit överens om vilka parametrar som är 

viktigast att övervaka enligt standardiserade program. Optimala nivåer och koncentrationer är 

bara bestämda för några få av dem, liksom hur ofta det är optimalt att mäta dem och vilket 

mätintervall som är miniminivå. Täta mätningar är bra, men medför extra kostnader för externa 

laboratorieanlyser och investering i givare och analysinstrument på anläggningen, alternativt 

personalkostnader för att utföra analyser ex-situ, samt kalibrera och underhålla givare. 

Operatörer behöver kunna tolka givardata och resultaten från biokemiska analyser, sätta dem i 

relation till och identifiera eventuella felkällor i analysen och dra slutsatser om tillståndet vid 

anläggningen för att kunna genomföra styråtgärder eller avhjälpande åtgärder. Detta ska 

operatören dessutom göra snabbt, annars kan processen fungera sämre. 
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rötrest 
rening och 

uppgradering 
av biogas 

allmänna 
anläggnings- 
parametrar  
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Övervakningsprogram för biometanproduktion skiljer sig betydligt åt mellan länderna. 

Övervakning av kvaliteten på biometan är väl definierad med gränsvärden för oönskade 

komponenter som koldioxid, vätesulfid, totalt svavel, ammonium, syre och fukthalt. Metan 

brukar inte tas upp direkt och kraven på gasens egenskaper och kvalitet anges som 

värmevärde, Wobbeindex, densitet eller relativ densitet. Övervakningsfrekvensen kan variera 

och man behöver inte alltid ha kontinuerliga mätningar (det räcker ofta med 15 minuters intervall 

mellan mätningarna). Hur mätningarna utförs mer detaljerat anges ofta i föreskrifter eller följer 

kraven från naturgasoperatören. 

 

Tillståndet i den anaeroba rötningen och kapaciteten kan kontrolleras genom att mäta 

substratets omvandling som kemisk syreförbrukning (COD), torrsubstanshalt (TS) eller organisk 

torrsubstans mätt som glödförlust eller volatile solids (VS), ackumulation av intermediära 

föreningar (korta fettsyror, pH, alkalinitet, H2, CO), och bildning av produkt 

(gasproduktionshastighet, CH4, CO2). Man är allmänt överens om att enskilda korta fettsyror 

(VFA) är värdefulla parametrar att övervaka. pH har visat sig ge fördröjt svar och den extrema 

variationen i vätgasens partialtryck gör att den ofta kan vara svår att tolka. Vidare kan man mäta 

parametrar relaterade till mikroorganismsamhällena och mikrobiell aktivitet (stort antal 

populationer och mångfald). De har dragit till sig stort intresse på senare tid. Figur 4 visar vad 

man kan övervaka för att utvärdera rötningen. (Mer detaljer finns att läsa i den fullständiga 

rapporten.)  
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Figur 3 – Övervakning av parametrar av betydelse för driften av en anläggning för anaerob 

rötning 
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Figur 4 – Metoder för karakterisering av de tre faserna i anaeroba rötkammare (fast till vänster, 

flytande till höger och gasformig överst) 

 

Figur 5 på nästa sida visar terminologin som används vid övervakning av processen i 

rötkammaren och datainsamling. 
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Figur 5 – Begrepp och terminologi för provtagningar och insamling av data för övervakning 

 

Korrekt placering av givare och lämpliga provtagningsrutiner och protokoll är viktiga delar i ett 

system för övervakning. Det gäller i processens alla steg och i synnerhet vid de uttalat 

heterogena förhållandena vid anaerob rötning och när provernas egenskaper påverkas av tid 

och lagring. Vid in situövervakning får man ofta problem med föroreningar, speciellt för givare 

som är i kontakt med fast eller flytande material. 

Vid beslut om givare är en viktig aspekt placeringen av givare/prob och port för provtagning. 

Givare som är placerade in situ och in-line i kontakt med fasta och flytande material kommer 

sannolikt att beläggas med föroreningar och om de inte är självrengörande krävs regelbunden 

rengöring och underhåll. Man kan behöva placera givare där omblandningen av materialet i 

rötkammaren är dålig, där oorganiskt material avsätts och i toppen av rötkammaren där skum- 

och skorpbildning kan störa avläsningarna (om det inte är just det som givaren är avsedd att 

mäta). Allt detta gör att man noga bör tänka igenom placeringen av provtagningsportar och 

givare och bygga in viss flexibilitet i placeringen av dem redan i anläggningens designfas. En 

bra strategi är att ta prover på många ställen, mäta många parametrar och mäta ofta eftersom 

det kan kompensera för heterogena prov, beläggning på givaren och andra störningar. 

Den ideala övervakningsmetoden är in situ eller in-line, automatisk och kontinuerlig, och ger 

realtidsdata. Då stör den minimalt och ger tidiga indikationer på obalanser och viktiga 

förändringar av mikroorganismernas tillstånd och systemets funktion. Det gör också att man 

genast kan vidta styråtgärder även på avstånd. För närvarande är det dock inte möjligt att mäta 
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alla viktiga parametrar automatiskt in situ eller in-line på en kontinuerlig basis och i realtid med 

datainsamling online. Vissa tekniska svårigheter samt kostnader kan göra det praktiskt svårt att 

genomföra. Exempelvis kan inköp och drift av givare, sonder och analysapparater vara relativt 

dyrt. Det kan även vara nödvändigt att förbehandla provet för att undvika förorening, beläggning 

m.m., speciellt när man mäter prover som innehåller partiklar. 

 

När man väljer mätmetod ska man tänka på vilken mätnoggrannhet som behövs och 

mätinstrumentets kvalitet. Instrumenten kommer med den här användningen att behöva 

regelbundet underhåll och kalibrering. Man ska vara mycket uppmärksam på mätprincipen och 

möjliga störningar, och instrument och givare ska bara användas i den miljö de är gjorda för. 

 

Provtagningsmetodiken påverkar huvudsakligen analys ex situ och övervakning in-line (speciellt 

när den sker intermittent) eftersom det kan vara svårt att garantera att provet är representativt 

samt färskt eller välbevarat. Om tillförseln av substrat sker intermittent under dagen eller veckan 

kommer man under perioden att hitta skillnader i rötkammarens innehåll och biogasen. Om 

ingen eller minskad tillförsel av material till rötkammaren förekommer under helgen kommer det 

att se annorlunda ut på måndagen, jämfört med på torsdagen när rötkammaren fått en betydligt 

större tillförsel av material under några dagar. 

 

Intermittent eller ineffektiv omblandning i rötkammaren kan göra att innehållet i rötkammaren blir 

ojämnt, vilket kan påverka provets homogenitet. Även när prover tas ut från rötkammaren och 

lösta gaser som CO2 kan avges kan det påverka mätningar av bland annat pH och alkalinitet. 

Det finns även andra aspekter som man behöver ange. Plastbehållare som används för 

insamling av prov kan absorbera en liten andel korta fettsyror och andra föreningar. 
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Rötningsprocessens komplexitet, den stora variationen i 
substrat, typer av rötkammare och driftsförhållanden samt 
avsikter med anläggningen gör att man behöver övervaka 
fler parametrar och med högre frekvens än vad som är 
standard. Övervakningen ser olika ut beroende på 
driftsteg. Den kan delas in i tre faser: 1) startfas, 2) normal 
drift, även inräknat nära steady state och mer transienta 
driftsförhållanden, samt 3) nedstängning. 

 
Varje fas har sina speciella krav på övervakningen. Vid 
normal drift och nära steady state behöver den inte vara 
lika frekvent. Det kan gälla vid biogasanläggningar som 
regelbundet körs på specifika energigrödor. I startfas 
behövs mer frekventa mätningar av fler parametrar 
(speciellt om de inympade mikroorganismerna kommer 
från rötkammare som fungerar annorlunda), liksom vid 
transient drift. Exempel på det är anläggningar som körs 
på organiskt avfall, där substratet som tillförs regelmässigt 
förändras. 
 
 

 
Det är viktigt att inse att för en del förändringar som uppstår till följd av tillförsel av substrat eller 

förändringar i driftsförhållanden kan det ta längre tid innan det påverkar anläggningens 

prestanda. Övervakningsperioderna kan därför behöva vara så långa som upp till tre gånger 

den hydrauliska uppehållstiden, vilket för en del rötningsanläggningar kan handla om många 

månader. I dessa fall behöver övervakningen ske relativt ofta under hela perioden (flera 

parametrar övervakas minst några gånger i veckan). Det ger mer att titta på trender för 

parametrar än att bara titta på nivåer och gränsvärden. Det kan dröja innan suboptimala 

prestanda visar sig beroende på vilken tid det tar att bygga upp koncentrationer av 

substanserna i rötkammaren, till exempel innan lättmetalljoner som natrium, kalcium och kalium 

eller ammonium når så höga nivåer att det kan ge betydande inhibering. Trender som visar 

ökande koncentrationer kan däremot visa att problemen sannolikt kommer att uppträda vid 

någon tidpunkt. Det är inte heller alltid fallet att prestanda försämras med tiden. Vissa substrat 

och driftsförhållanden som inte tolereras till en början, kan senare fungera efter att tillförseln 

anpassats så att populationen av mikroorganismer i rötkammaren hunnit anpassa sig och 

förändras.  

 

Påverkan av alla dessa faktorer gör det svårt att generellt säga vilka parametrar och lämpliga 

frekvenser för övervakning som behövs vid alla anläggningar för anaerob rötning. Operatörerna 

bör rutinmässigt fundera över ett antal aspekter av den tekniska driften. I Figur 5 finns en 

sammanställning av frågor som de bör besvara regelbundet. Ju fler ”JA”, desto mer omfattande 

övervakningsprogram behövs vid anläggningen. 

startfas 

normal drift  

nedstängning 



 

17 | S i d a  

                

 

Figur 5 – Några frågor som operatörerna bör svara på regelbundet 

 

Här följer ett förslag med tre breda klasser för risknivåer i driften av rötkammare där 

övervakningsprogram rekommenderas. Temperaturen bör registreras och hållas inom det 

optimala området för alla tre klasserna (mesofil eller termofil) och ingen luft får komma in i 

rötkammaren. Ympning av bakterier i rötkammaren ska ske från en eller flera välfungerande 

rötkammare som helst arbetar med liknande substrat för att ge en väl anpassad bakteriekultur 

med en mångfald mikroorganismer. Ibland kan man ympa in flera olika typer för att säkerställa 
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att många olika mikroorganismer finns med. Inert material ska avlägsnas i största möjliga 

utsträckning före tillförsel till rötkammaren eller så kan man ha ett lämpligt program för att 

avlägsna det. Annars fylls rötkammaren med tiden med sand och fällningar, vilket minskar 

arbetsvolymen och förändrar omblandningens effektivitet. 

 

Klass A – Optimerad anläggning som arbetar vid steady state – låg risk 

Övervakningsprogram behöver inte omfatta lika många parametrar och kan vara mindre 

frekventa när anläggningen: 

 fungerar optimalt och inte drivs vid maximum eller över organisk eller hydraulisk 

belastning för den typ av rötkammare och substrat som används  

 fungerar i vid steady stateförhållanden i relativt stor omfattning och i längre perioder, 

alltså arbetar med samma typ av substrat och belastning  

 saknar inhiberande förhållanden (t.ex. att näringsämnen och metaller finns i tillräcklig 

mängd men ej i överskott, inga biocider förekommer och buffertkapaciteten är korrekt).  

Mätningar av biogasens flöde och sammansättning kan göras kontinuerligt eller regelbundet och 

kompletteras med pH-mätningar varje vecka (den fullständiga rapporten tar upp nackdelar med 

pH som övervakningsparameter), alkalinitet samt korta fettsyror, åtminstone totala. Det medger 

en rimlig bedömning av rötkammarens prestanda. Dessutom kan man bestämma organisk 

substans (TS, VS) i substratet varje vecka för att verifiera rötkammarens belastning, åtminstone 

torrsubstanshalt. Andra parametrar kan mätas då och då för att verifiera totala prestanda och att 

man uppfyller myndigheternas krav på rötrestens kvalitet m.m. Mer övervakning kan krävas om 

värden på alkalinitet och totala syror, mätningar av biogasen och förändringar i substratens och 

rötrestens egenskaper indikerar att prestanda håller på att förändras. Detta övervaknings-

program är troligen tillräckligt för att undvika större fel vid denna typ av anläggningar. 

 

Klass B – Anläggning som ibland körs vid transienta förhållanden – medelhög 

risk 

Övervakningsprogram enligt nedan kan sannolikt vara lämpligt när anläggningen inte drivs till 

maximum eller över organisk eller hydraulisk belastning för den typen av rötkammare och 

substrat som används, men under vissa perioder arbetar vid transienta förhållanden, till 

exempel variationer i typ av substrat och organisk och hydraulisk belastning. För att optimera 

driften, alltså belastning och potentiella inhibitorer, bör man bestämma substratets halt av 

organiska substanser minst en gång i veckan, och oftare om substratet förändras i större 

omfattning. För varje betydande förändring i substratet ska man också bestämma:  

 C:N:P:S-kvoter 

 metaller inklusive kalcium, natrium och kalium beroende på typ av substrat.  
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Övervakning av biogasflöde och gaskoncentrationer bör ske kontinuerligt och innehållet i 

rötkammaren bör kontrolleras cirka tre gånger i veckan med avseende på parametrar som 

alkalinitet, ättiksyra, vissa korta lättflyktiga fettsyror (propionsyra, butansyra, isobutansyra, 

pentansyra och isopentansyra) samt pH. Andra mätningar som behöver utföras i rötkammaren 

med viss frekvens beroende på vilket substrat man använder är spårämnen, ammonium och 

vissa alkalimetaller. Om processen visar sig fungera suboptimalt kan man behöva kontrollera 

flera parametrar och mer frekvent så att man effektivt kommer igång med styråtgärder. 

 

Klass C – Anläggning som arbetar vid maximal belastning (inklusive de med låg 

hydraulisk belastning) med signifikanta transienta förhållanden – hög risk 

 

Om följande scenarier för driften förekommer så krävs striktare övervakningsprogram: 

 anläggningen arbetar nära maximal organisk belastning eller lägsta uppehållstid enligt 

vad som anges i specifikationer för anläggningen  

 förhållandena är sådana att de i vissa fall orsakar brist på essentiella näringsämnen och 

spårelement 

 risk finns att inhiberande föreningar tillförs eller bildas i anläggningen, såsom signifikanta 

halter av alkalimetaller, långa fettsyror, ammonium eller vissa biocider, t.ex. från 

rengöringsmedel 

 det sker stora förändringar i substratets sammansättning mycket snabbt. 

 

I dessa fall är det viktigt att övervaka en kombination av parametrar för biogas, substrat och 

rötrest och mäta dem kontinuerligt eller halvkontinuerligt men mycket frekvent, in situ eller in-

line med data mottagna i det närmaste i realtid. Om ex situanalys eller manuell biokemisk 

analys behövs ska de utföras så att man snabbt får tillgång till resultaten och snabbt kan vidta 

eventuella styråtgärder. Utöver on-lineövervakning av biogasflödet, metanhalt och 

svavelvätehalt (beroende på typ av substrat) behöver man sannolikt minst en gång per dygn 

analysera parametrar som effektivitet i omvandling av organiskt material, alkalinitet, enskilda 

fettsyror, ammonium och vissa alkaliska metaller (beroende på substrat). Frekventa mätningar 

av spårämnen krävs också. Därtill kan det vara bra att känna till bakteriernas enzymaktivitet och 

mikroorganismprofilen, speciellt när andra mätningar inte ger ledtrådar till vad som kan vara 

orsak till nedgång i produktion. Den här typen av övervakningsprogram behövs även vid 

rötkammare med hög belastning som arbetar med låg hydraulisk uppehållstid (mindre än 

4 dagar) med substrat som har låg halt av suspenderade fasta ämnen och immobiliserade 

mikroorganismsamhällen, eftersom det redan inom en vecka kan ge betydande påverkan på 

rötkammarens biokemi. Mindre strikt övervakning kommer att försvåra optimering av 

anläggningen vid snabba förändringar i driftsförhållandena, och begränsa förmågan att med 

säkerhet identifiera orsaken till suboptimal prestanda eller fel. 
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När anläggningen inte övervakas och styrs effektivt kommer rötkammaren sannolikt att fungera 

suboptimalt och i värsta fall kommer det att bli krångel med biokemin. Det kan bli förseningar på 

flera månader om man åter behöver ympa och sätta igång rötkammaren. Om man exempelvis 

inte får tillräcklig omvandling av det organiska materialet till biogas kommer det att leda till att 

man får ut mindre energi, och dessutom att mer föroreningar kan släppas ut i omgivningen, 

vilket bör undvikas. Därför måste driften skötas med god förståelse för tillståndet i processen. 

 

Förutom värdet i att övervaka många parametrar med hög frekvens finns ett värde med god 

dokumentation, registrering och långtidslagring av data. Informationen ska katalogiseras i ett 

format som enkelt kan hämtas fram och förstås även av en annan operatör. Ofta registrerar 

man inte förändringar i tillfört substrat och belastning samt driftsätt, vilket gör det svårt att tolka 

processens respons och data om prestanda. Anläggningar som saknar mer omfattande 

övervakningsprogram kan lagra små prover i en frys i några månader, ifall de behöver 

analyseras för att dra slutsatser om varför vissa förändringar har börjat uppträda i processen. 

 

Flera forskare har gjort genomgångar av parametrar och övervakningsprogram för anaeroba 

rötningsanläggningar (t.ex. Madsen et al., 2011; Boe et al., 2010, Monson et al., 2007). 

Utveckling på området pågår när det gäller förståelse av processens biokemi, respons på 

parametrar samt vidareutveckling av ny övervakningsteknik med ökad robusthet och minskade 

kostnader. Det är värt att följa med vad som händer i forskningen och branschen och hålla ett 

öga på de nya tekniker för övervakning, givare och analysapparater som är mindre känsliga för 

störningar och föroreningar, och kan automatiseras och leverera data i realtid som framöver 

kommer ut på marknaden.  

Tänk på att ju fler parametrar som övervakas, desto bättre grepp om processen och större 

flexibilitet för att styra driften. Det kan inte bli för mycket information, och ju snabbare 

informationen finns tillgänglig, desto fortare kan man komma igång med styråtgärder. 

Med levande mikroorganismer som utför de nödvändiga uppgifterna är tiden viktig. Likaså 

angeläget är att analysera och förstå data, och därför kan man aldrig bortse från operatörens 

kunskap och erfarenhet. Bra övervakningsrutiner ger operatören en bild av vad som händer i 

rötningsprocessen och vilka egenskaper rötresten får. Att regelbundet övervaka specifika 

parametrar gör det möjligt att utläsa trender som ger operatören möjlighet att identifiera 

kritiska situationer innan de inträffat, och i tid kan vidta försiktighetsåtgärder. Det är nyckeln 

till att driften fungerar med bra resultat på lång sikt. Om anläggningarna inte övervakas, 

åtminstone nyckelparametrarna, är det mycket svårt att få ut det som systemet kan ge. Det 

blir svårt att kartlägga driften och optimera slutresultatet. Det blir också svårt att förstå vilka 

de viktigaste bidragande faktorerna är ifall processen bryter samman, vilket begränsar 

förmågan att snabbt och kostnadseffektivt finna åtgärder för att rätta till det. 
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4. Allmänna anläggningsparametrar för design, drift och prestanda 

 

För att beskriva anläggningar för anaerob rötning brukar man använda parametrarna i rutorna 

nedan. De beskriver anläggningens utformning, typiska driftprestanda och inkluderar 

årsproduktion och energianvändning. Informationen används för att sammanfatta 

anläggningens karakteristika och för jämförelser mellan processer och anläggningar samt för att 

kartlägga kapaciteten i en region. Dessa siffror tas normalt fram på designstadiet och baseras 

på planerade prestanda, men kan revideras om substrat, prestanda och respons i processen 

ändras. Revideringarna kan göras baserat på operatörens dokumentation. Informationen ger en 

allmän översikt av typ och prestanda för biometananläggningar och anläggningar för anaerob 

rötning. Informationen ska omfatta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiering av typ av substrat som används 

Typ av rötningssystem (torr eller våt, mesofil eller termofil, batch eller kontinuerlig, 

pluggflöde eller kontinuerlig omblandning, ett eller flera steg/multirötkammare, kvarhållna eller 

suspenderade mikroorganismer)  

Råmaterial i omlopp per år eller dygn (t.ex. ton per år) 

Organisk belastning (OLR) 

Mängd organisk torrsubstans eller volatile solids som fylls på per volym aktiv rötkammare per 

dygn (kg VS eller COD/m3,d) 

Volumetrisk belastning (VLR) 

Mängd råmaterial (våtvikt) som fylls på per volym aktiv rötkammare per dygn  

(kg råmaterial (våtvikt)/m3,d) 

Hydraulisk uppehållstid (HRT) 

Genomsnittlig uppehållstid för substratet i rötkammaren 

(aktiv rötkammarvolym m3/substratets inmatningshastighet m3/d) 

Nedbrytningsgrad i rötningsprocessen (% VS) 

Producerad rötrest (ton per år) 

Specificering av marknader för rötresten (hela, separerade fibrer eller vätska) 
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Att ta fram och logga den här informationen ingår i goda allmänna rutiner och är i många fall ett 

krav från myndigheterna, samt för avkastning på förnybar energi som fått statligt stöd. 

 

 

  

Energiomvandling, intern förbrukning och användning 

Typ av användning för biogasen, t.ex. kraftvärme (värme och el) eller uppgradering till biometan 

(för injicering i gasnätet eller till fordonsdrivmedel) 

Motor- eller turbineffekt (MWel) 

Biometan uppgraderingskapacitet (m3
STP biogas/h) och produktion (m3

STP biometan/h) 

Årlig produktion eller dygnsproduktion av el eller värme (t.ex. MWhel eller MWhvärme/år) 

Intern förbrukning av el och värme per år eller per dygn (t.ex. kWhel eller kWhvärme/år) 

Behov av ytterligare bränsle eller energi (kWhel eller kWhvärme/år) av naturgas, olja eller el 

Årlig produktion eller dygnsproduktion av biogas/biometan (t.ex. m3
STP CH4/år) 

Metanutbyte 

CH4 producerad per ton substrat (våtvikt eller VS eller COD) tillsatt och förbrukad (m3
STP CH4/ton 

VS tillsatt resp. förbrukad) 

Metan eller biogas producerad per rötkammarvolym och dygn (t.ex. m3
STP CH4/m

3,d) 

Standard temperatur och tryck (STP): 273 K, 1013 hPa 
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5. Mätmetoder och teknik som används för övervakning av anläggningar för 

anaerob rötning och biometan 

 

Det finns många analytiska metoder och tekniker från andra områden inom bioteknik, kemi och 

teknik. I en del fall har man tagit fram en specifik metod för biogassystem som bygger på 

allmänt använda mätmetoder. Till exempel måste man ofta bereda sina prover på grund av 

bioföroreningar och hög halt av suspenderat fast material. 

Mätmetoder hänför sig till ett begränsat antal fysikaliska, kemiska och biologiska tekniker och 

kombinationer av dem. En del mätmetoder kan mäta flera parametrar, och en del parametrar 

kan mätas med olika metoder. Val av mätmetod för övervakning beror på kostnader, 

noggrannhet, tidsåtgång för analysen, eventuella störningar och krav på beredning av proven. 

Några av de viktigaste metoderna man brukar använda för att följa anaerob rötning är: 

1. Gravimetrisk 

 enkel metod för att kvantifiera föreningar baserat på massa (kombineras i 
vissa fall med förbehandling av provet, t.ex. att driva av fuktigheten vid 
bestämning av torrsubstans) 

 
2. Kromatografi 

 separation av föreningar genom deras olika sätt att fördela sig mellan en och 
stationär fas och en rörlig fas (baseras på relativ löslighet, adsorption, storlek 
eller laddning) 

 kan användas för både vätskor och gaser; kan användas för att mäta 
enskilda korta lättflyktiga fettsyror och gassammansättning 

 exempel på tekniker är gaskromatografi (GC), GC-Headspace (HS-GC), 
högupplösande vätskekromatografi (HPLC) 

 
3. Elektrokemisk 

 baseras på elektrodmätning av elektrisk potential, ström eller resistans 

 kan användas för att mäta pH, redox, konduktivitet och joner, t.ex. 
ammonium, kalcium, tungmetaller, karbonat och sulfid i vätskeprover. Har 
även använts för att mäta löst vätgas i vätska. 

 
4. Titrimetriska  

 mätning av mängden reagens som reagerar med föreningen som ska 
bestämmas 

 kan användas för att mäta alkalinitet samt som andrahandsmetod för att mäta 
totala korta (lättflyktiga) fettsyror 

5. Biosensorer 

 kombinerar selektiviteten hos biologiska substanser med mikroelektronik och 
optoelektronik 

 kan användas för att mäta biokemisk syreförbrukning (BOD) och på senare 
tid även ammonium och totala korta fettsyror 

 
6. Elektroniska näsor för mätning av gas 
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 elektroniska gassensorer, ”elektroniska näsor” som kartlägger flyktiga föreningar 

har använts för indirekt mätning av metabol aktivitet  

 den här typen av sensorer kan vara lovande för mätningar vid anaerob rötning 

eftersom de är ickeinvasiva (påverkar inte provet), men jämvikten mellan 

vätskefas och gasfas är begränsad i anaeroba system, och mer forskning behövs 

för att elektroniska näsor ska kunna användas i fält 

7. Mikrobiologiska och molekylära redskap 

 dessa tekniker kan användas för kvantifiering av mikroorganismer eller för 
DNA/RNA-relaterad analys. De inkluderar mikroskopi, fluorescerande in situ-
hybridisering (FISH), Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), 
kvantitativ realtids-PCR (qPCR) och DNA-sekvensering 

 de senaste åren har dessa tekniker gjort betydande framsteg och de kommer 
sannolikt att användas alltmer vid anaerob rötning framöver 

 
8. Spektrometri 

 mäter absorbans, transmission, diffusion eller 
fluorescens från strålning i ultravioletta, synliga 
respektive infraröda delen av spektrum 

 molekylär spektroskopi mäter vätskor, 
atomspektroskopi mäter föreningar i gasfas 

 partiklar och provets eventuella färg kan inverka 
störande i vissa fall vid fotometrisk bestämning av 
koncentrationer, t.ex. för COD, NH4-N och korta 
fettsyror  

 senaste decenniet har man forskat på viktiga tillämpningar vid anaerob 
rötning 

 

Några av de här mätmetoderna har använts eller skulle kunna 

användas för att konstruera mätinstrument för mätning av 

parametrar in-line vid anaerob rötning. Några är färdiga och i 

drift på laboratorier, andra är ännu inte fullt kommersiellt 

utvecklade (t.ex. onlinemätning av korta fettsyror med givare 

baserat på GC-Headspace (Boe et al., 2007) och 

analysinstrument för intermittent alkalinitetsmätning med 

bikarbonat (enligt Esteves et al., 2000). 

Aktuella trender är att använda IR-spektroskopi och multivariat analys för att uppskatta ett antal 

olika parametrar vid anaerob rötning. IR-spektroskopi har använts bland annat för att övervaka 

korta fettsyror, alkalinitet (partiell och total), COD, totalt organiskt kol (TOC), TS och VS, 

identifiering av avloppsslam som primärslam kontra sekundärslam, samt i några fall 

biometanpotential för ett antal olika substrat och driftsätt i rötkammaren av forskarna Steyer et 

al. (2002), Lomborg et al. (2009), Jacobi et al. (2009), Reed et al. (2011) och Lesteur et al. 

(2011).  
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En analysapparat med låga underhållskrav har lyckats leverera multiparametrar och resultat 

som har varit relativt pålitliga. I vissa fall preparerar man proverna med filtrering och torkning, 

vilket innebar att tekniken inte kan användas in-situ eller at-line för online datainsamling. Det 

finns dock inga generella krav på förbehandling. Emellertid behöver man bygga datamodeller 

och kalibrera för önskade korrelationer, vilket i många fall medför betydande investeringar i form 

av tid, och eftersom en modell inte nödvändigtvis passar för korrelationerna för olika slags 

substrat kan det göra att branschen väntar med att använda den här tekniken. När väl 

modellerna har kalibrerats är tiden för mätcykeln bara minutrar.  

 

Forskning och utveckling på området fortsätter och man har redan börjat kommersialisera några 

av modellerna som skapats av universitet och företag. Man har även börjat använda 

Ramanspektrometrar. Forskning pågår om akustisk kemometri som kan ha viss potential för 

mätningar vid rötningsprocesser (t.ex. Lomborg et al., 2009 and Lhunegbo et al., 2012).  
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6. Slutsatser 

 

Det finns många mätbara parametrar vid anläggningar för anaerob rötning och 

biogasuppgradering. En del kan dock fortfarande varken mäts in situ eller i realtid. Det kan bero 

på analytiska svårigheter, betydande kostnader och stort underhållsbehov. I den här översikten 

har experter valt ut ett antal nyckelparametrar, baserat på forskning och utveckling samt 

praktiska erfarenheter av arbete med anaerob rötning och biogasuppgradering i Europa. 

Parametrarna kan variera beroende på syftet med anläggningarna, förekomst av styrning, 

substrategenskaper, typ av omvandlingsteknik och marknader för biometan respektive rötrest. 

 

Typ och egenskaper hos substraten, förbehandling och lagring, samt rötkammarens utformning 

har stor påverkan på anläggningens prestanda. Mikroorganismsamhällena kan vara unika 

(i artmångfald och kvantitet) och de kemiska reaktionerna är komplexa. Därför är rötkamrar olika 

och svara inte alltid på samma sätt. Det går inte att helt definiera optimala nivåer för biokemiska 

komponenter även om man har allmänna riktlinjer för driften av rötkamrarna. Generellt kan 

övervakning av följande parametrar vara bästa alternativ som ger lämplig utformning av 

rötningen och driften: frekvent karakterisering av substraten (halt organiskt material och fukthalt, 

biologisk nedbrytbarhet, näringsämnen och spårämnen samt eventuell förekomst av 

inhiberande föreningar), tillsammans med feedback om rötningens effektivitet (metanflöde, 

resterande korta fettsyror och alkalinitet). Dessa parametrar skulle i de flesta fall ge besked om 

lämpliga och rimligt snabba kontrollåtgärder som är nödvändiga för optimering. Ibland behöver 

man för att hitta orsaken till dåliga prestanda göra en mer noggrann bestämning av parametrar 

samt utvärdera aktivitet, artmångfald och kvantitet för populationerna av mikroorganismer. Vid 

sidan av behovet att övervaka, styra och effektivisera processen i rötkammaren finns andra skäl 

att övervaka rötrestens kvalitet, till exempel att uppfylla kraven på utsläpp och restavfall. 

 

Man har visat att övervakning av biometankvalitet, kvantitet och flera anläggningsparametrar 

ger viktiga indata till effektiv, säker och pålitlig drift vid uppgraderingsanläggningar för biogas. 

Man är skyldig att övervaka och lagra data för ett visst antal kvalitetsparametrar för biometan 

när den ska injiceras i naturgasnätet och användas som drivmedel, men de exakta kriterierna 

varierar från land till land. Fullständig och spårbar dokumentation av den biometan som 

produceras är obligatorisk och ska även ses som en tillgång vid driften av anläggningen. 

Beroende på vilken uppgraderingsteknik man använder, ska övervakning och lagring av vissa 

parametrar för anläggningens drift göra det möjligt att identifiera försämrade prestanda och 

effektivisera driften. Dessutom bidrar omfattande övervakningsprogram till adekvat 

förebyggande underhåll och service av anläggningen och dess komponenter vilket maximerar 

dess tillgänglighet.  
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