
Workshop: Förädling av rötrest
från biogasproduktion

22 september 2020 
Kl 9 – 11 CET

On-line via Teams



Kort praktisk info med agenda

(Tiden i svensk tid)
9.00-9.05 Hej och välkomna samt kort praktisk information
9.05-10.10 5 minuter var att presentera sig och sin organisation/projekt
10.10-10.20 Kort paus
10.20-10.55 Diskussioner kring frågor om rötrest
10.55-11.00 Avslutande ord

Stäng av ljudet när ni inte pratar.
Inspelning endast i dokumentationssyfte, den kommer att raderas sedan.



Botnia näring i kretslopp
Projektpartners: Stormossen Ab/Oy (lead partner) 

Novia UAS
Sveriges lantbruksuniversitet
BioFuel Region

Projektbudget: € 934 000
Projekttid: 1 augusti 2019 – 30 juni 2022

Förädla rötresten från biogasproduktionen till en 
kommersiell gödselprodukt



Nuläget i Kvarkenregionen
Regionens 11 större biogasanläggningar producerade 2019: 
• 196 GWh biogas (-47 000 ton CO2) 
• 767 ton kväve och 462 ton fosfor 
Ca 25 % av dessa näringsämnena återförs till jordbruket.

Branschens målsättning år 2030 i Finland 4 TWh 
-950 000 ton CO2 per år och produktion av 6 000 ton fosfor 
och 28 000 ton kväve



Metodutveckling

Mikroskopfoton av rötrestprovens filter, ett fiber och flera olika 
mikropartiklar. Till höger, stereomikroskop + kamera som används vid 
YH Novia.

Småskaliga rötnings-
reaktorer vid YH Novia.



Metodutveckling
Metod för analys av mängd 
synlig plast och minska 
mängden

Effektivare kompostering med 
online temp.uppföljning

Pyrolys av rötrest

Ammonium-scrubbing

Finns det en marknad?



Odlingsförsök
2020

Hemab och Nordvik naturbruksgymnasium

Gräsmark som skördas till hästfoder

Spridning av 12 ton biogödsel/ha
Jämförelse 65 kg mineralgödselkväve/ha

2021

Samarbeten med natrubruksgymnasier i 
Finland och Sverige

Spridning av slambiokol som fosforgödsel?



Erfarenhet från Jeppo
Förädling av rötrest från biogasanläggningar

Hanterade mängder år 2019: 
totalt 134 000 ton avfall, av vilket

42 % grissväm
31 % mag- och tarminnehåll från slakterier.

Annat: växtavfall (potatis, frukt, sallad) mejeri avfall, avfall från 
fiskförädling, tvättvatten från olika industri

Anne Paadar – Jeppo Biogas Ab



Kostnadsbilden och bakgrund

• Inkomster huvudsakligen från gasförsäljning
• Ca 2 % av gasen används som trafik bränsle på tre 

tankstationer
• 98 % till värmeproduktion i industrin/samhällen

• 53 % som rå biogas, 47 % uppgraderad+trycksatt biometan

• Portavgifter på mottagning av avfall varit alltid låga, 
delvis även ett strategisk val

• Ingen plikt behandla hushållsavfall/avloppsvatten

Anne Paadar – Jeppo Biogas Ab



Den stora utmaningen är…

• Andel vatten i rötrest, ca. 96 % 
• Tunga spridnings fordon jämnar matjorden
• Transportkostnaden hög per kg fosfor/kväve, men 

samtidigt efterfrågan har varit hög då produkten är bra

• Näringarna i löslig fas i rötresten
• Total N 4,0, löslig 2,7; toltal P 0,82, löslig 0,06 (alla kg/ton)
• Gör svårt att få ”ren” vatten ur rötresten

• Godkännt som ekologisk gödselfabrikat
• Hur bevarar man statuset efter förädling av materialet?

Anne Paadar – Jeppo Biogas Ab



Vi har provat (delvis med hjälp av 
understöd av återvinningsprojekt):
1) Separering + filtering + omvänd osmos
Leder i vårt fall till för höga kostnader/ojämn process. 
2)Electrokoagulering med metaller Al och Fe
Genomfört i laboratori scala. Är oklart ännu vad är 
inverkan på gödsel bruket, eller accepterar odlarna nya 
produkten.
3) Processera biokol av fasta materialet
Resultaten inte tillgängliga ännu

Anne Paadar – Jeppo Biogas Ab



Nästa projektet

Electrokemisk behandling i ett steg större scala
+ kontinuerlig process med ett StartUp företag 
+ prov på struvitfällning i samma projekt
+ testperioden görs vid anläggningen i Jeppo

Anne Paadar – Jeppo Biogas Ab



Härnösand Energi och miljö, 
HEMAB
Jonathan Grip



Kati Blomberg  
Projektingenjör
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

RAVITATM

Innovativ process för fosforåtervinning från  
avloppsvatten



Vad gör  
vi?
Vi producerar tjänster inom  
vattenförsörjning och  
avfallshantering samt  
information om huvud-
stadsregionen och miljön

Invånare och företag inom  
huvudstads-regionen:
1,1 miljoner människor

Våra  
kunder

Omsättning ca.
€ 354 miljoner

Personal
ca 800

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER (HRM)



RAVITATM

Sedan år 2015  
har HRM utvecklat

näringsåtervinningsprocessen  
RAVITA

År 2019 byggdes RAVITA-
demonstrationsanläggning  

med PE 1000 i Viksbacka  
reningsverket

Fosfor utvinns från  
avloppsvattnet som  

fosforsyra

Kan processeras  
vidare till  

ammoniumfosfat

Produkt-
utvecklingskedet  

(TRL) nu 5 - 6



BASICS OF RAVITA PROCESS

P 27 %

P 73%

P 7–15 %

P 55–63 %



RAVITATM IDEOLOGY FOR FIRST COMBINATION PROCESS OF PHOSPHORUS AND  NITROGEN
RECOVERY

BASE LIQUID

Stripper  
unit

AMMONIUM  
PHOSPHATE

End product 2

SIDE STREAM
4(rejected water NH )

AIR

Air washer  
unitAmmonia NH3

Phosphoric acid 
from Phosphorus 

recovery unit



ADVANTAGES IN RAVITA PROCESS

Det finns inget behov  
av en biologisk  

fosforreningsprocess  
eller av  

slamförbränning

Storleksneutralt  
och passar alla  

typer av  
reningsverk

Möjliggör  
återvinning av  
näringsämnen

Maximerar  
fosforåtervinning  

kapaciteten
(> 60 %)

Möjliggör  
recirkulation av  

kemikalierna



The RAVITATM project has granted funding from the Finnish Ministry of the  
Environment RAKI Programme 2014 – 2017.

The RAKI RAVITATM DEMO plant was chosen as a part of the Finnish  
Government’s key project on the circular economy 2017 – 2018

RAVITATM Process was selected as one of the three winners in BONUS Return  
competition in 2018.

RAVITATM won the SITRA Award on Municipal Recycling Act in 2018.

TACK SÅ MYCKET!

www.ravita.fi │@HSY_fi

http://www.ravita.fi/


Rest till Bäst – Biochar as solution 
and product in a resilient

society
Ann-Mari Fransson

LAPF SLU





Pyreg 500 and Pyreg 1500 
Rest till Bäst project 
partners Skånefrö and 
Ecoera

EBC Certified biochar since 
2019

https://biokol.org/

https://biokol.org/


Bioagro pellets Sewage sludge Park and garden waste



The carbon exhange in Bioagropellets, Park and garden waste and sewage sludge
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• Higher mass exchange in biochars with high ash content
• Slightly more biochar at lower temperatures



Biochar in biogas fermentation

• A small amount of biochar in the reactor have been shown to 
increase the gasproduction.

• Might be due to reduced ammonium inhibition



Cirkulära Österbotten
Biogas initiativ Syd

Rasmus Hautala

CERM – Circular Economy Road Map



Biogas Syd-Österbotten Summering
1. Dagsläget

• Biomaterial tillgänglighet Kristinestad-Närpes regionen utförligt kartlagd,  
teoretiskt material för 2-3 anläggningar.

• Olika placerings alternativ evaluerats med tanke på logistik, material och
utbrednings områden för rötrest.

• Preliminära kostnads offerter erhållits på teknik, utrustning, markarbeten samt  
två (2) tankstationer för komprimerad fordonsbiogas

• Finansiärer och understöds optioner kontaktats
1. Framtidsvision

• Biogasanläggningen ”Projekt Ab KustGas” byggs i Kristinestad-Närpes regionen  
under 2021-22.

• Två biogastankstationer etableras.
• Rötresten till gödsel – ny produkt??

CERM – Circular Economy Road Map



CERM – Circular Economy Road Map

Biogas Syd-Österbotten material & produktion
Biomassa råmaterial / år Mängd (tn)
Djurhushållning (slam & dynga) 34 000
Växthusavfall 5 000
Fiskindustrin 840
Matavfall 1 500
Meijeriavfall 600

SUMMA: 41 940

Biogas produktion: 2 402 204 m3/år

Uppskattad förbrukning
Värmeproduktion 2 %
CHP-enhet 14 %
Fordonsbiogas 61 %
Annat, främst ersätta tung brännolja 23 %



Trollhättan Energi AB 
en koncern full av energi

Renhållning & Återvinning

Solenergi

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Trollhättan Energi AB 
en koncern full av energi

188 anställda - 2019

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


2019-09-19

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Biogass - Avfall till Energi - det ultimata återvinningssystemet
”Cirkulär Bioekonomi” 

Biogas Dalsland Ekonomisk Förening
4 gårdsbiogasanläggningar ca. 12 GWh/år
Biogas Brålanda AB (66%)

ARV-Arvidstorp, Trollhättan
Ca. 14 GWh/år

Busstrafik Trollhättan/Vänersborg
Nobina 52 bussar
8 Publika tankstationer
Nytt bolag Grönt Bränsle AB (51%)

TEAB-Biogas 2019
Volym: 28 GWh/år
Omsättning: 38 MSEK

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Trollhättan Energi
Lång erfarenhet av 

biogasproduktion till fordon 
sedan 1996!

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Biogasens resa i Trollhättan

1992 - Första mötet om biogas till fordon
1995 - Samarbetsavtal, Byggstart

1996 - Bussar i trafik och biogasproduktion i drift
1999 - Publik tankstation

2000 - Gas från Heljestorp, hushållsavfall
2002 - Ny reningsanläggning

2006 - Ny tankstation, Leverans till andra orter
2007 - Tankstation, Lilla Edet

2009 - Bolaget Biogas Brålanda AB bildas
2010 - Ny tankstation i Trollhättan invigs 

2010-11 Energieffektiviseringar
2011-12 Biogas Brålanda byggs

2012 LNG-tank
2012-13 Från 19 till 47 bussar

2019 Grönt Bränsle AB bildas

2015 Bra Miljöval

2020 Ny tankstation på Trestad Center 

2018 3 nya tankstationer i Dalsland och en i 
Strömstad i samarbete med BRC Sweden AB



Avfall till Energi

Lantbruk
Gödsel & Avfall

Städer
VA-Reningsverk

Avsloppslam

Hushåll & Industri
Organiskt avfall

Behöver utvecklas
Biogas kan ge 25% reducering 

av lantbrukets växthusgaser

Många reningsverk 
saknar biogas

Mycket fackling
Problem med spridning av 
rötslam på jordbruksmark

Källsorteringen behöver utvecklas
Brist på hygieniserad slurry

Biogas Brålanda
9 GWh (2019)

Max potential ca. 15 GWh 
Potential ca. +70 000 ton gödsel

på Dalboslätten
+11 GWh Biogas

Potential ca. +20 000 ton matavfall
+ 21 000 ton livsmedelsavfall i Fyrbodal

+26 GWh & + 21 GWh Biogas
Arvidstorp i
Trollhättan

11 GWh Biogas (2019)
Max. potential ca. 19 GWh 

(Inkl. externa substrat) 

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


TEAB Biogas

• Huvudansvaret för biogasaffären ligger på AO Biogas

• Produktion Arvidstorps VA Reningsverk (TEAB 100 %):
 Biogasproduktion 2019: 11 GWh
 Från avloppsslam och andra industriella restprodukter
 Rågasen uppgraderas sedan till fordonsgas. Svavel, vatten och koldioxid avskiljs. 

Från ca 60 % till 97 % metan
 Fordonsgasen transporteras i rör till Tingvalla kompressor och tankstation i 

centrala Trollhättan
 Tillsätter externa substrat som inte kräver hygienisering



TEAB Biogas

• Produktion Biogas Brålanda AB (TEAB 66 %, Biogas Dalsland Ek. För. 33%)
 Rågas köpes från fyra gårdsanläggningar (gödsel m.m.) i  Biogas Dalsland Ek. för.
 Biogasproduktion från Biogas Dalsland Ek. För. 2019: 9 GWh
 Transporteras i ledningar till uppgraderingsanläggning i Brålanda (Nätaktiebolaget 

Brålanda AB, TEAB 9 %)
 Försäljning på tankstation i Brålanda (Biogas Brålanda AB)
 Huvudparten köpes av TEAB och transporteras (på gasflak) till Tingvalla i centrala 

Trollhättan och tankstationer i Dalsland och Bohuslän.





Trollhättan Energi skall i samarbete med alla kommuner i Fyrbodal utreda, 
projektera och bygga en samrötningsanläggning med olika substrat 
(matavfall, gödsel, slakteriavfall m.m.) bestående av förbehandling, 
rötning, uppgradering och förvätskning. 

Målsättningen är att bygga en anläggning dimensionerad för regionens 
matavfall och andra tillgängliga substrat som gödsel från hela regionen 
och med en aktivt samarbete med regionens kommuner, med kommunala 
bolag, lantbruket och privata bolag. 

Fossilfri Gränsregion – Interreg Sverige-Norge projekt 2019-2021
Utökad biogasproduktion i Fyrbodal

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Substratinventering för biogaspotential i Fyrbodal 2020

Total potential:   330 GWh/år

Gödsel:               115 Gwh/år
Övrigt jordbruk:  125 GWh/år
Matvfall:               33 GWh/år
Industri:                58 GWh/år

Gödsel:                484 100 ton/år
Övrigt jordbruk:   115 000 ton/år
Matavfall:              20 000 ton/år 
Industri:                 42 300 ton/år

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Kartläggning rötrest och biogödsel i Fyrbodal 2020

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Kartläggning rötrest och biogödsel i Fyrbodal 2020
• Lönsam biogasproduktion krävs det att det finns avsättning för den rötrest som 

produceras i biogasprocessen inom ett rimligt transportavstånd.

• För att erhålla avsättning förutsätts en dialog med de lantbrukare som tar emot 
rötrest för spridning på jordbruksmark. Agrar kunskap och kompetens är central i 
kontakten med lantbruket.

• Det är lantbrukaren som tar emot rötresten som ställer krav på vilken sorts 
kvalitetscertifiering som biogasanläggningen behöver tillämpa.

• Det största behovet av kvalitetscertifierad biogödsel finns inom det ekologiska 
jordbruket där man vill undvika konventionell handelsgödsel. För att möta dessa krav 
krävs normalt ett godkännande av organisationen KRAV som har de högsta 
ekologiska kraven.

• Om biogödseln avvattnas kan värdet öka ytterligare eftersom transportkostnaderna 
då minskar.

• Betalningsviljan är högre hos ekologisk odlare. 

• Exempel på betalning för biogödsel: 8-40 kr/ton. 
Ekologiska odlare kan ibland betala det dubbla.

• Transportkostnaden betalas i de flesta fall av biogasproducenten medan 
lagringskostnaden i de flesta fall bekostas av lantbrukaren

• Kostnaden för transport, lagring och spridning (från biogasanläggning till fält) 
beräknas till ca 65 kr per ton vid ett avstånd på 2 mil från biogasanläggningen.

http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


Tack för uppmärksamheten

Per Wennerberg, +46 730 66 63 96, per.wennerberg@trollhattanenergi.se

www.trollhattanenergi.se

mailto:per.wennerberg@trollhattanenergi.se
http://www.trollhattanenergi.ose/
http://teab-intranet/Assets/viktigt%20att%20veta/mallar/1logotyp/medlajsvart10cm.png


‣ Plattform för multidisciplinär forskning

‣ Teknologi, handel, samhällsfrågor

‣ Laboratorier:

‣ Bränsle laboratorium

‣ Motor laboratorium

‣ Geoenergi lagring

‣ Två styrgrupper:

‣ VEBIC rådgivande strygrupp

‣ VEBIC vetenskaplig styrgrupp

Vaasa Energy Business 
Innovation Centre, VEBIC

Carolin Nuortila



BIOKAASUN 
HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISU
UDET POHJANMAALLA
---
BIOGAS UTILIZATION
OPPORTUNITIES IN 
OSTROBOTHNIA REGION
1.3.2020 –
28.2.2022

Projektledare: kirsi.spoof-tuomi@univaasa.fi

Projektansvarig: karita.luokkanen-
rabetino@univaasa.fi

mailto:kirsi.spoof-tuomi@univaasa.fi
mailto:karita.luokkanen-rabbetino@univaasa.fi


SAMARBETSPARTNERS

• Wärtsilä
• Westenergy
• Stormossen
• Wasaline

• Åbo Akademi
• Remeo Oy
• Österbottens Svenska

Producentförbund r.f.
• Jeppo Biogas

MÅLSÄTTNING

Att skapa förutsättningarna för en höjning av 
biogasaffärsverksamhet och användning av biogas i 
Österbotten



Vad vi gör

1) Utreda vilka förutsättningar det finns i Vaasa trakten att skapa en ny regional
infrastruktur för flytande biogas

2) Utvärdera miljövänligheten av biogas som trafikbränsle genom att mäta
metanutsläpp från biogasbusser. Dessutom utredas hållbarheten och
underhållbehovet av tunga fordon i biogasbruk samt kollas
användarupplevelser.

3) Utreda de teknisk-ekonomiska exploateringsmöjligheter av biogas i
forsknings- och försöksversamheten i de regionala industrier och högskolor,
växthus och lokala energisystem med hänsyn till materialkretser

4) Skapa gemensamma koncept mellan olika aktörer i
biogasaffärsverksamhetens nätverk

5) Utveckla kunnandet i biogassektorn i Österbotten samt öka antalet experter



Hållbart lantbruk och entreprenörskap i Nyland

Ulrika Dahlberg



Allmänt om projektet
• Finansieras av Svenska Kulturfonden, Henrik Nysténs testamentsfond

• Yrkeshögskolan Novia, institutionen för Bioekonomi

• Första projektåret 23.3.2020 – 31.3.2021

• En anställd projektledare och 1-2 praktikanter 



Målsättning
• Identifiera koncept och metoder för ett hållbart och cirkulärt lantbruk, utan att äventyra 

matproduktionen

• Föra samman gårdsägare, sakkunniga och studerande inom bioekonomi

• Framställa lantbruk som ett framtidsyrke 

• Främja konsumtionen av lokala, hållbart producerade lantbruksvaror



Aktuellt

REKO-närmatsringar
Analys av produktutbud, priser, avstånd och 
produktionsmetoder

Hållbar fiberproduktion
Odling av fiberhampa och spånadslin samt andra 
specialgrödor
Fårull 

Workshops och projekt tillsammans med studerande

Identifiera koncept och metoder för ett hållbart och cirkulärt lantbruk, utan att äventyra 
matproduktionen



Tack!

https://www.novia.fi/lantbruk2.0/



Direkta utnyttjande av rötningsrest
från bioavfall
digital workshop ”Förädling av rötrest från biogasanläggningar” 
22.09.2020



Startpunkt

• Resten av bioavfallsrötningen
komposteras

• Komposteringen begränsar bioavfallets
behandlingskapasitet

• Biogasanläggningen har ännu ledig
behandlingskapasitet

Förbehandling av bioavfall

Komposterings
-anläggning

Biogas
-

anläggning

Utnyttjande av 
kompost

50 %50 %

Biogas till
kraftverk



Rötningsresten direkta utnyttjande

• Skapar extra behandlingskapasitet
för bioavfall
 det ökar biogasproduktionen och
inkomster stiger

• Sparar komposteringen åtminstone
av en del av rötningsresten
 Inbesparing av kostnader
 Utsläppsreduktion



Projektens framskridande

• Undersökning av marknaden för 
rötningsresten och kraven på dess kvalitet
(färdig i slutet av 2020)

• Diplomarbete över möjligheter för ökning av 
biogasproduktion (färdig på våren 2021) 

• På grund av resultaten utredas i nästa år en 
lämplig sätt att behandla rötningsresten
(siktning, hygenisering)

• Efteråt utförs en lönsamhetskalkulation och
därefter möjligtvis ett beslut om
investeringen



Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Tack!



• Några diskussionsfrågor
• rösta ja/nej – använd handuppräckning i teams
• Skriv i chatten – öppna konversationsfönstret i teams

DISKUSSION



NULÄGE

Är rötresten accepterad i er region? 

Rösta ja = räck upp den digitala handen



NULÄGE

Är läkemedelsrester och mikroplaster 
det största problemet i rötresten?

Rösta ja = räck upp den digitala handen



NULÄGE

Vilka är de största flaskhalsarna?
Varför görs så få investeringar?

Skriv i chatten,  ca 2 min



POTENTIAL

Kommer rötresten att användas på samma 
sätt som idag om 10 år? 
Dvs att den rötrest som anses ”ren” körs ut på åkrar och 
den från avfall/slam används för att göra anläggningsjord.

Rösta ja = räck upp den digitala handen



POTENTIAL

Vilken produkt från rötrest har störst 
potential?

Skriv i chatten,  ca 2 min



POTENTIAL

Hur ska rötrest kunna ersätta konstgödsel 
mer i framtiden?

Skriv i chatten,  ca 2 min



FORTSATT ARBETE

Idé på nästa workshop: Olika teknikleverantörer. 
Intresse att delta?
Förslag på tekniker/personer att bjuda in?    
Skriv i chatten!

Finns det intresse för en likande workshop om ett till 
två år? 
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