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SAMMANFATTNING 
Ab Stormossen Oy har år 2019 testat en metod för att hitta en mer säker och pålitlig metod för 
temperaturmätning vid kompostering av rötrest från biogasanläggningar år 2019. Syftet var att hitta en 
mer tidseffektiv, säker och pålitlig metod för temperaturmätning vid kompostering av rötrest från 
biogasanläggningar. Krav från myndigheter och interna krav kan med hjälp av temperaturövervakning online 
enkelt följas upp och komposteringsprocessen kan övervakas i realtid. Arbetsrisker relaterade till arbete med 
kompost minskar betydlig när trådlösa temperaturspjut som kan avläsas online används.  

 
Användandet av trådlösa temperaturmätare underlättar temperaturmätningar genom att dom sparar tid 
och gör att bilden av komposteringsprocessens temperaturer blir tydligare än vid temperaturmätning för 
hand med ett temperaturspjut. Genom att i realtid ha tillgång till temperaturerna i kompoststrängarna kan 
komposteringsprocessen, som annars kan vara svår att övervaka, på ett enklare sätt justeras och följas upp. 
På detta sätt försnabbar och förenklas komposteringsprocessen. Online temperaturmätning gör att det är 
enkelt att följa upp huruvida det komposterade materialet uppfyller myndighetskrav.  
 

Slutsatsen är att metoden med online temperaturmätning innebär att komposteringsprocessen kan 
övervakas, justeras och följas upp. Detta ger en tydligare bild av processens temperaturer, är tidsbesparande 
och underlättar kravuppfyllelse. 

 

BAKGRUND 
När olika typer av biologiskt material behandlas genom rötning vid en biogasanläggning uppstår stora 
mängder rötrest. För att kunna producera olika typer av jord- och jordförbättringsprodukter av rötresten 
behöver den gå genom en relativt lång behandlingsprocess för att bli godkänd för användning. Behandlingen 
sker i olika skeden som behöver följas upp för att rötresten ska uppfylla alla de krav som ställs på rötresten 
från olika myndigheter och slutproduktens kunder. I Finland övervakas rötrestbehandlingen vid 
biogasanläggningar av Livsmedelsverket. För att se till att alla krav uppfylls och för att effektivisera 
komposteringsprocessen kan online temperaturövervakning användas.  

Ab Stormossen Oy (i fortsättningen Stormossen) har två reaktorer, i den ena rötas avloppsreningsverksslam 
och i den andra rötas bioavfall. Rötresterna från dessa hålls under hela behandlingsprocessen alltid åtskilt. 
På detta sätt kan två olika jordprodukter tillverkas, gräsmattejord av slamrötrest och trädgårdsjord av 
bioavfallsrötrest. 

Temperaturen i reaktorerna är ca 55 C° och uppehållstiden är för slamreaktorn ca två veckor och för 
bioavfallsreaktorn ca fyra veckor. Rötningsprocessen är kontinuerlig, varje vardag fylls reaktorerna på 
uppifrån och töms från botten (men reaktorerna töms aldrig helt). Rötresten avvattnas sedan med hjälp av 
centrifuger. Rötresten från bioavfallsreaktorn passerar en trumsikt innan centrifugen, som tar bort synliga 
plastföroreningar och andra orenheter. Innan avvattningen av rötresten tillsätts polymer. Efter avvattningen 
är torrsubstanshalten ca 30%. Två gånger i månaden tas prover på rötresten. Rötresten analyseras bl.a. för 
näringsämnen, metaller och bakterier, analyserna görs av ett laboratorium. Processen kan ses i helhet i figur 
1.1 

 

1 Holm Emelia (2020). CII 026 Arbetsinstruktion för dokumentering, skötsel och uppföljning av kompost. Internt 
dokument Ab Stormossen Oy. 
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Figur 1. Processbild över biogasanläggningen vid Ab Stormossen Oy 

Figur 2. Bild över kompoststrängarna med rötrest vid Ab Stormossen Oy 

 

 

Efter avvattningen körs rötresten ut av en hjullastare till den närliggande komposteringsplattan och blandas 
med krossat ris ungefär i förhållandet 1:1,5 (dvs. en del rötrest och en och en halv del krossat ris). Det 
krossade riset tillsätts för att få in syre och näring i strängarna. Rötresten komposteras i strängar. Av en 
månads rötrest från bioavfallsreaktorn görs en sträng (ca 30–50 m), dvs. då en ny månad inleds påbörjas en 
ny sträng och då månaden är slut, avslutas strängen. Rötreststrängar från slamreaktorn byggs tills dom på 
längden fyller en plats på komposteringsplattan ca 100m, detta tar vanligtvis ca 2–3 veckor. Det ryms nio 
stycken strängar bredvid varandra på komposteringsplattan, hur strängarna är placerade kan ses i figur 2 
nedan. Kompoststrängarna svängs av en kompostsvängare ungefär en gång i månaden från april till 
december. Vartefter strängarna blir bortkörda för eftermognad.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Holm Emelia (2020). CII 026 Arbetsinstruktion för dokumentering, skötsel och uppföljning av kompost. Internt 
dokument Ab Stormossen Oy. 
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PROBLEMSTÄLLNING 
En komposteringsprocess är vanligtvis svår att följa med och justera efterhand. Komposteringen sker ofta 
utomhus i stora partier, där årstiderna styr temperaturen runtomkring komposten. Rötrestkompostering 
behöver därför övervakas och följas med noggrant för att se till att alla krav som ställs på rötresten av 
myndigheter uppfylls. Därför är det viktigt att övervaka och följa med temperaturen vid komposteringen av 
rötrest. Uppfylls inte kraven kan rötresten inte vidareförädlas för användning som råmaterial vid t.ex. 
jordtillverkning och olika typer av gödsel och jordförbättringsprodukter.  

Vid vissa biogasanläggningar fungerar även komposteringen av rötrest som hygienisering, vilket innebär att 
komposten behöver uppnå vissa av myndigheter bestämda temperaturer, vilka bestäms från fall till fall. Vid 
Stormossen fungerar komposteringen av rötresten som hygienisering. 

Vid Stormossen har temperaturmätning tidigare vanligtvis gjorts för hand med en spjutmätare, vilket är den 
metod som många andra biogasanläggningar har använt och fortfarande använder sig av. 
Temperaturmätning för hand är arbetsdrygt, då spjutmätare som används inte är särskilt snabba. Det kan ta 
flera minuter för en temperaturmätare att stabilisera sig så att temperaturen kan avläsas.  

SYFTE 
Syftet var att hitta en mer tidseffektiv, säker och pålitlig metod för temperaturmätning vid kompostering av 
rötrest från biogasanläggningar. Med hjälp av temperaturmätningsresultaten ska krav från myndigheter och 
interna krav kunna följas upp och processen övervakas. Eventuella avvikelser i komposteringsprocessen ska 
kunna upptäckas i tid, för att snabbt kunna åtgärdas. Ett annat syfte med undersökningen var att undersöka 
behovet av antalet mätpunkter som behövs per kompoststräng. 

Vid Stormossen behövdes en temperaturmätningsmetod som skulle vara tidseffektiv, lättskött och samtidigt 
enkelt kunna avläsa de temperaturresultat som behövs för att kunna rapportera till myndigheter att de krav 
som ställs på komposteringsprocessen uppfylls. I och med att komposteringen vid Stormossen fungerar som 
hygienisering är det mycket viktigt att komposteringsprocessen kan övervakas konstant. Därför valdes 
trådlösa temperaturmätare som kan avläsas online som metod för temperaturmätning. 

Ytterligare syftar metoden till att minska arbetssäkerhetsrisker vid rötrestkompostering vid 
biogasanläggningar. 

METOD 
Vid avfallsbolaget Ab Stormossen Oys biogasanläggning togs år 2019 trådlösa temperaturmätare som kan 
avläsas online i bruk. Användningen av dessa mätare kommer att presenteras och genom några olika 
exempel kommer nyttan av trådlösa temperaturmätare som avläses online att redogöras för.  

Genom exempel kommer användandet av några olika typerna av trådlösa mätare att redogöras för i 
resultatet från ett komposteringstest som gjorts med temperatursensorer som grävs in i strängen, trådlösa 
temperaturspjut samt mätning för hand med ett temperaturspjut. 

RESULTAT 
I Finland övervakar Livsmedelsverket behandling av rötrest. Viktigt att komma ihåg är att olika typer av 
biogasanläggningar har olika krav på behandlingen av rötrest. Därför är det viktigt att temperaturen 
kontinuerligt mäts och kontrolleras under komposteringsprocessen. Det är även viktigt att rötresten 
noggrant följs upp så att en sträng kan spåras ifall det t.ex. skulle vara några problem i processen.  

Vid Stormossen kan komposteringen av rötrest delas in i två olika faser, den aktiva komposteringsfasen och 
eftermognadsfasen. Enligt de krav Livsmedelsverket ställt på Stormossens rötrest ska den totala 
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Figur 3. Quanturi temperaturmätare utplacerade i en kompoststräng vid Ab Stormossen Oy. 

komposteringstiden vara minst 10 månader, varav den aktiva komposteringsfasen ska vara minst två 
månader och eftermognadsfasen ska vara minst åtta månader.3 

 

 

De trådlösa temperaturmätarna som använts sedan år 2019 är trådlösa temperaturspjut av märket Quanturi. 
Quanturi Oy är ett finskt företag som utvecklar och säljer olika typer av trådlösa temperaturmätnings 
lösningar för bland annat kompost och hö.4 Stormossen valde att införskaffa 22 trådlösa temperaturmätare, 
vilka kan ses i figur 3, vilket täcker det behov av temperaturmätning som finns just nu. Skulle det vara så att 
behovet av temperaturmätare ökar kan fler mätare införskaffas och kopplas till det redan befintliga 
systemet. Resultaten från temperaturmätningarna samlas i en applikation via internet, via vilken 
temperaturmätningarna kan följas med i realtid. Via applikationen kan även temperaturrapporter för varje 
sträng laddas ner. 

Ifall Quanturi temperaturmätarna inte räcker till mäts temperaturen med en handmätare, ett 
temperaturspjut. Temperaturen mäts då ca en gång i veckan eller enligt behov. Vid mätning för hand mäts 
temperaturen med ca 10 meters mellanrum i en sträng. Temperaturmätningar som görs för hand antecknas i 
en Excel fil. 

 

3 Ruokavirasto (2020). Laitoshyväksyntäpäätös, Ab Stormossen Oy. 
4 Quanturi (2021) Automated compost temperature monitoring to optimize composting processes and comply with 
regulations. Hämtat från: https://quanturi.com/ (Läst: 17.2.2021) 

https://quanturi.com/
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Komposteringens olika skeden – övervakning av kompostering av rötrest 
Vid Stormossen sker komposteringsprocessen, som tidigare nämnts, i två olika faser (aktiv kompostering och 
eftermognad). Det är i den aktiva komposteringsfasen som temperaturer mäts på rötreststrängarna, 
eftersom det är i denna fas som temperaturkraven för de olika rötresttyperna ska uppfyllas.  

 
I den aktiva komposteringsfasen som ska vara i minst två månader, ska strängar som består av slambaserad 
rötrest uppfylla temperaturkravet på minst 45°C i 5 dygn och för strängar som består av bioavfallsbaserad 
rötrest gäller temperaturkraven minst 60°C i sju dygn och 55°C i sju dygn. För att kunna kontrollera att dessa 
temperaturkrav uppnås används kontinuerlig online temperaturmätning med hjälp av trådlösa 
temperaturspjut. En gång per år skickas en sammanställning över strängarnas uppnådda temperaturer till 
Livsmedelsverket.5 

Under komposteringstiden ska även totalt minst sex stycken svängningar av rötresten göras. Uppehåll i 
svängningen hålls endast de kallaste månaderna, det vill säga ungefär från januari till mars. 

Under hela komposteringsprocessen är det mycket viktigt att rötresten följs upp noggrant så att en sträng 
kan spåras ifall det t.ex. skulle vara några problem i processen. För att hålla reda på all information används 
Excel tabeller där all information om rötreststrängarna antecknas. Informationen som antecknas i tabellerna 
är strängens ID, när strängen påbörjats, när strängen avslutats, rötrestmängd per sträng, andel och typ av 
stödmaterial, datum för svängningar, datum för bortkörning till eftermognad, eftermognadssträngens namn, 
analysresultat, samt eventuella avvikelser och andra kommentarer. I en tabell följs även alla krav från 
Livsmedelsverket upp, så att kraven för varje sträng uppfylls.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Komposteringsfaser med arbetsmoment vid Ab Stormossen Oy 

När temperaturkraven uppnåtts och den aktiva komposteringen varat i minst 2 månader körs strängen till 
eftermognad. Eftermognadsfasen ska vara i minst 8 månader. Strängarna från kompostplattan körs till ett 
för eftermognadssträngar avsett område. Vanligtvis utgörs en eftermognadssträng av två strängar från den 
aktiva komposteringsfasen. Det är viktigt att de två olika rötrestsorterna (slam och bioavfall) hela tiden hålls 
åtskilda. Eftermognadssträngarna svängs under samma tidsintervall, som strängarna i den aktiva 
komposteringsfasen. Alla komposteringsfaser med de arbetsmoment som ingår i dessa kan ses i figur 4.  

Under eftermognadsfasen följs strängarna upp visuellt och då en kompoststräng uppfyllt alla de krav som 
ställts på komposteringen av Livsmedelsverket, ser ut att vara färdig komposterad och alla krav så som 
temperaturer, komposteringstid och antal svängningar har uppfyllts, tas ett samlingsprov av strängen. 
Provet skickas till ett av Livsmedelsverket certifierat laboratorium för analys. Analysresultaten jämförs med 

 

5 Ruokavirasto (2020). Laitoshyväksyntäpäätös, Ab Stormossen Oy. 
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Figur 5. Temperaturmätning av en kompoststräng gjord på bioavfallsrötrest vid Ab Stormossen Oy 

kraven för jordförbättringskompost, samt kraven för gödselfabrikat. Uppfyller kompoststrängen i fråga alla 
krav påbörjas tillverkningen av jord. 

Av den färdigt komposterade rötresten tillverkas sedan gräsmattejord av slamrötresten och trädgårdsjord av 
bioavfallsrötresten. Den färdigkomposterade rötresten blandas, beroende på typen av jord som görs, med 
bland annat torv och stendamm för att få den egenskap som jorden i fråga bör ha.  

Användning av trådlösa temperaturmätare 
Användandet av trådlösa temperaturmätare underlättar temperaturmätningar på så vis att dom sparar tid 
och gör att bilden av komposteringsprocessens temperaturer blir tydligare än vid temperaturmätning för 
hand med ett temperaturspjut som vanligtvis endast sker 1–2 gånger i veckan.  
Genom att i realtid ha tillgång till temperaturmätningsresultaten online kan komposteringsprocessen enkelt 
följas med kontinuerligt. Olika avvikelser i komposteringsprocessen kan åtgärdas snabbt, genom att t.ex. kyla 
ned en för varm sträng genom att vattna den eller höja temperaturen i en för kall sträng genom att täcka in 
den med krossat ris.  

 
Temperaturuppföljningen online kan även användas för att se när det är dags att svänga en sträng vilket 
oftast indikeras av att temperaturen i en sträng sakta börjar sjunka, exempel på detta kan ses i figur 5 nedan. 
Den blåa linjen i diagrammet representerar den mätta medeltemperaturen i strängen, de två gula linjerna i 
diagrammet representerar de temperaturkrav som strängen behöver uppnå. I detta fall är det en 
bioavfallssträng som bör uppnå temperaturer på 55°C i 7 dygn och 60°C i 7 dygn. I diagrammet kan även 
svängningen som gjorts under tidsförloppet ses, i form av en kraftig kort sänkning i temperaturen då 
temperaturmätarna varit borttagna ur strängen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online temperaturmätning är en stor förbättring jämfört med resultaten som fås vid temperaturmätning för 
hand. Då behöver diagram och tabeller över temperaturerna göras manuellt, vilket inte ger en lika snabb 
inblick i komposteringens olika skeden. Plötsliga temperaturförändringar kan heller inte lika lätt upptäckas 
och då kan heller inte problemen åtgärdas lika snabbt som när temperaturmätningen finns tillgänglig online i 
realtid. 

Det finns olika typer av online temperaturmätare som kan användas vid övervakning av temperaturer i 
strängkomposter, två av dessa är temperatursensorer på spjut och temperatursensorer som grävs in i 
kompoststrängen.  
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Trådlösa temperatursensorer – som placeras inuti kompost 
I Avfall Sveriges rapport System för trådlös övervakning av lagring av avfallsbränsle/biobränsle och kompost 
undersöks temperaturövervakning med sensorer av bland annat kompost och avfallsbränsle. Genom att 
övervaka temperaturväxlingar, främst temperaturökningar, kan bränder i de olika materialen förhindras. 
Värmebildning i samband med nedbrytningsprocessen av organiskt material är ett av de förhållanden som 
kan orsaka självantändning av material i lagringshögar. Andra förhållanden som ökar risken för 
självantändning i lagringshögar är t.ex. väder, fukthalt och typen av material som lagras.6 

Yttemperaturen i olika typer av kompost- och lagringshögar mäts enkelt med hjälp av t.ex. en värmekamera. 
Men för att få ett tillförlitligt resultat gällande temperaturen bör andra punkter än enbart yttemperaturen 
mätas. Enligt rapporten mäts vid användning av temperaturspjut endast ett begränsat område för en kort 
tid, då mätaren flyttas efter hand vid temperaturmätningstillfället. Således valdes sensorer som den metod 
som ansågs vara bäst, i och med att sådana kontinuerligt mäter temperaturen inuti kompost- och 
lagringshögar. På så vis kan även temperaturen följas under en längre tid. Under projektets gång 
undersöktes inte vilket avstånd mellan de olika mätpunkterna som är det mest ideala.7 

För att hålla igång komposteringsprocessen i komposthögar bör högarna svängas med jämna mellanrum för 
att få in syre i processen och således hålla temperaturen uppe. Användning av olika typer av 
temperaturövervakning hjälper till att bedöma när det är dags för nästa svängning av komposten. Vid 
användning av sensorer som placeras inuti komposthögar behöver dessa avlägsnas innan svängning, eller så 
kommer sensorerna att flyttas runt i materialet när komposten svängs, vilket kan medföra att 
temperaturmätningen inte sker på sådana ställen i komposten som är de mest ideala. Placeringen och 
borttagningen av sensorerna är med andra ord ett arbetsmoment som kan vara besvärligt, placeringen av 
sensorerna behöver noga märkas ut för att enkelt kunna avlägsna dom.8  

Vissa typer av sensorer som placeras i strängar kan inte avläsas förrän sensorerna avlägsnats ur strängen och 
data överförts till en dator, vilket medför en stor fördröjning i temperaturresultaten. Då kan heller inte 
temperaturerna följas med på samma sätt som vid online temperaturmätning där resultatet av den 
kontinuerliga temperaturmätningen syns i realtid. 

Trådlösa temperaturspjut med sensorer 
Vid komposteringen av rötrest används vid Stormossen temperaturspjut med sensorer från Quanturi Oy. 
Temperaturspjuten mäter temperaturen i kompoststrängarna och sänder infon till en mottagare. Alla 
temperaturer kan ses i realtid i en applikation via internet. Detta möjliggör snabba åtgärder vid eventuella 
temperaturhöjningar och -sänkningar, som kan påverka komposteringsprocessen negativt. I applikationen 
kan även bland annat larm vid plötsliga temperaturförändringar ställas in och färdiga temperaturrapporter 
kan laddas ned per sträng med graf över temperaturen, eventuella avvikelser osv. I applikationen kan de 
olika temperaturkraven som krävs av myndigheter ställas in, så att komposteringsprocessen så enkelt som 
möjligt kan övervakas och på så viss försnabba den. Med hjälp av de inställda kraven i applikationen kan 
nästa steg i komposteringsprocessen snabbt påbörjas då temperaturkraven uppfyllts.  
Tidigare mättes temperaturen för hand med en handmätare (temperaturspjut) vilket gjorde att 
temperaturmätningen tog mycket längre i och med att temperaturen då endast kan mätas när personens 

 

6 Avfall Sverige (2020). Rapport 2020:09, System för trådlös övervakning av temperatur vid lagring av 
avfallsbränsle/biobränsle och kompost. s.3 
7 Avfall Sverige (2020). Rapport 2020:09, System för trådlös övervakning av temperatur vid lagring av 
avfallsbränsle/biobränsle och kompost. s.3 
8 Avfall Sverige (2020). Rapport 2020:09, System för trådlös övervakning av temperatur vid lagring av 
avfallsbränsle/biobränsle och kompost. s.15 
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Figur 6. Resultatet från valideringstestets temperaturmätning med Quanturi trådlösa temperaturmätare och mätning 
för hand med temperaturspjut. I diagrammet ses även utetemperaturen som uppmättes under testets gång. 

vars uppgift det är att mäta temperaturen har tid. Medan temperaturkrav kan uppfyllas vilken veckodag som 
helst vid kontinuerlig temperaturmätning. 

Temperaturmätning av rötrest med trådlösa spjutmätare kan ske året runt. För att underlätta användningen 
är Stormossens 22 stycken Quanturi temperaturmätare indelade i fyra grupper. Två av grupperna används i 
strängar gjorda på rötrest från bioavfallsreaktorn och två i strängar gjorda på rötrest från slamreaktorn. Då 
en sträng är färdig byggd sätts de trådlösa Quanturi temperaturmätarna i strängen med ca 10 meters 
mellanrum, fem stycken mätare per sträng i bioavfallssträng och sex stycken i slamsträngar. När 
temperaturmätning av en ny sträng påbörjas i programmet ställs temperaturkraven in, dvs. vilka 
temperaturer strängen ska nå upp till och under hur lång tid strängarna ska ha temperaturen i fråga.  

Jämförelse av olika typer av mätare 
För att visa att komposteringsprocessen vid Stormossen fungerade som hygienisering krävdes det ett 
godkännande av Livsmedelsverket i Finland. För att få detta godkännande gjordes flera olika 
komposteringstester år 2018–2019 (så kallade valideringstester) för att bevisa att bl.a. salmonella dör i 
komposteringsprocessen. Dessa test gjordes på kompoststrängar gjorda av rötrest från bioavfallsreaktorn. I 
strängarna placerades kapslar, med material där salmonella planterats in, ut med jämna mellanrum. I 
salmonellakapslarna fanns även temperatursensorer som mätte temperaturen kontinuerligt under hela 
testets gång. Testen pågick i ungefär en månad åt gången. Parallellt med temperatursensorerna inuti 
strängarna mättes även temperaturen på samma punkter som sensorerna både med trådlösa 
temperaturspjut och för hand med ett temperaturspjut.  
 

Nedan i figur 6 kan resultatet av temperaturmätningen från dom trådlösa Quanturi temperaturmätarna och 
temperaturmätningen som gjordes för hand med en spjutmätare (märkt med ”Käsi” i diagrammet) ses. 9

 

 

 

9 Retkin Risto & Viskari Venla. Ramboll Finland Oy (2019). Ab Stormossen Oy Validointiraportti 
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Figur 7. Resultatet från valideringstestets temperaturmätning med sensorer son placerades inuti strängen. I diagrammet ses 
även kontrollprovets temperatur, Loggeri 10 som inte var placerat i strängen. 

I följande figur 7 kan resultatet från temperaturmätningen under samma period och på samma punkter som 
i föregående diagram (figur 6) ses.  Då resultaten från de olika mätningarna jämförs visar resultatet på att 
både mätning med sensorer som placeras inuti kompoststrängen och mätning med temperaturspjut som 
lämnas i strängen under mätperioden stämmer överens. De ger ett resultat som är nära varandra 
resultatmässigt och ger en tydlig och enkel graf som är lätt att avläsa och följa med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från mätningen som gjordes för hand har inte skett varje dag och har mycket större variationer än 
de två första metoderna. Variationen i resultatet för mätningarna som gjordes för hand beror bland annat på 
att det är svårt att mäta exakt samma punkt vid varje mätning och temperaturmätningen förhand gjordes 
heller inte varje dag, t.ex. hölls det paus i temperaturmätningen under veckoslut. 

Från temperaturmätnings resultaten i valideringstestet kan konstateras att det blir ett mer överskådligt och 
jämnare resultat vid användning av sensorer som placeras i strängen eller trådlösa temperaturspjut som får 
vara kvar på samma ställe under hela den period som temperaturmätningen sker, jämfört med mätning av 
temperaturer för hand med en spjutmätare. Temperaturmätning för hand är dock fortfarande ett gott 
alternativ och kan användas vid behov ifall online temperaturmätningen inte räcker till.  

Temperaturspjuten har dock en stor fördel, då de enkelt kan sättas i, tas bort och flyttas på i strängen. Om 
sensorer som behöver placeras inuti strängen används behöver sensorerna märkas tydligt så att de enkelt 
kan avlägsnas när t.ex. temperaturmätningen är färdig eller strängen ska svängas. För att sätta in och 
avlägsna sensorerna behöver materialet i strängen grävas i. Vilket kan medföra olika arbetsrisker bland 
annat i form av biologiska risker.10  

Avstånd mellan mätpunkter i kompost 
Det finns inte mycket information tillgänglig angående med hur stort mellanrum temperaturen i en 
kompoststräng bör mätas. I de flesta texter och rapporter står det att temperaturen ska mätas med 
”tillräckliga mellanrum”. Detta gör att det är svårt att ge ett exakt mått på ett idealiskt placeringsmönster för 

 

10 Työterveyslaitos (2019). Työhygieeninen lisäselvitys Stormossenin alueella 15-16.10.2019 
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temperaturmätningspunkter i strängkompost. Det finns ändå vissa parametrar med vilka storleken på 
mellanrummet mellan mätpunkterna kan avgöras. Även om de flesta som jobbar med komposten baserar 
placeringen av mätarna på en lång erfarenhet av kompostering av rötrest.  Antalet mätare som behövs kan 
även variera mellan olika tillverkare av temperaturmätare. 

 
I en kompost där innehållet och kvaliteten på materialet som ska komposteras, varierar mycket behöver 
temperaturmätningspunkterna placeras mycket tätare (med ca 3–6 meters mellanrum) än om materialet 
som ska komposteras är homogent. Ifall temperaturen inte varierar mycket mellan de olika mätpunkterna 
kan antalet mätpunkter minskas.11 Ett minimum på minst 3 mätpunkter per sträng med ett mellanrum på ca 
15 meter rekommenderas för kompostering i mellanstor skala.12 

Hur materialet och därmed komposteringsprocessen vid stora utomhuskomposter i strängform beter sig 
beror mycket på vilket material som komposteras och vilka förhållandena runtom kompoststrängen är. Saker 
som årstid, väder och underlag spelar särskilt stor roll och bör beaktas när mätpunkter i en kompoststräng 
bestäms.  

Vid Stormossen mäts temperaturen i strängarna gjorda på slamrötrest på sex punkter fördelade med jämna 
mellanrum längs de ca 100 meter långa kompoststrängarna. I strängarna gjorda på rötrest från bioavfallet 
mäts temperaturen på fem ställen på de ca 30 meter långa strängarna. Orsaken till att just detta antalet 
mätpunkter valts baserar sig på erfarenhet och sammansättningen av materialet som komposteras. Den 
slambaserade rötresten är mer homogen och har i det stora hela samma sammansättning då det kommer till 
både råvara och konsistens. Medan den bioavfallsbaserade rötresten varierar mycket främst gällande 
sammansättningen. Detta beror främst på under vilken årstid rötresten är tillverkad och vad som tagits emot 
och behandlats i biogasanläggningen. Därför bedöms de bioavfallsbaserade rötreststrängarna behöva mätas 
med tätare mellanrum än de slambaserade kompoststrängarna.  

Minskandet av risker vid arbete med rötrestkompost 

Vid arbete med kompost finns det en hel del risker som bör tas i beaktande. Det är främst biologiska och 
kemiska risker som arbete med rötrest och kompost för med sig. Det är därför viktigt att upprätthålla en god 
hygien och användning av rätt typ av skyddsutrustning, så som bland annat handskar och andningsmask i 
klass FFP3. 

Fördelen med temperatursensorer i form av spjutmätare jämfört med sensorer som grävs in i 
komposthögar, som undersöktes i Avfall Sveriges rapport, är att temperaturspjuten enkelt placeras ut och 
samlas in vid t.ex. svängning eller påbörjandet av en ny kompoststräng. I och med att det inte behöver 
grävas i komposthögarna när temperatursensorer på spjut ska placera ut eller samla in, minskar 
arbetsriskerna betydligt för arbetaren som gör detta. Detta eftersom det frigörs stora mängder av bakterier, 
virus och andra typer av mikroorganismer när material som komposteras blandas om. Därmed kan 
konstateras att i och med i bruk tagandet av de trådlösa temperaturmätarna vid Stormossen har tiden som 
den temperaturmätningsansvariga behöver spendera vid kompoststrängarna minskat betydligt, i jämförelse 
med temperaturmätning för hand, som kan ta upp till en halv arbetsdag per tillfälle. I och med att tiden som 

 

11 U.S. Department of Agriculture (2021) Monitoring, Turning and Disposal of Compost. Hämtat från: 
https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/in-
house_composting/scopage_dir/ovr/monturn.html  (Läst: 2.3.2021) 
12 Alberta Environment (1999) Midscale Composting Manual. Hämtat från: https://open.alberta.ca/dataset/fb92b1de-
7b71-4f8a-9e5d-154264fb20d1/resource/8190ea46-3167-4d46-aed8-8f085e019c89/download/1999-
MidscaleCompostingManual-Dec1999.pdf  (Läst: 2.3.2021) 

https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/in-house_composting/scopage_dir/ovr/monturn.html
https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/in-house_composting/scopage_dir/ovr/monturn.html
https://open.alberta.ca/dataset/fb92b1de-7b71-4f8a-9e5d-154264fb20d1/resource/8190ea46-3167-4d46-aed8-8f085e019c89/download/1999-MidscaleCompostingManual-Dec1999.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/fb92b1de-7b71-4f8a-9e5d-154264fb20d1/resource/8190ea46-3167-4d46-aed8-8f085e019c89/download/1999-MidscaleCompostingManual-Dec1999.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/fb92b1de-7b71-4f8a-9e5d-154264fb20d1/resource/8190ea46-3167-4d46-aed8-8f085e019c89/download/1999-MidscaleCompostingManual-Dec1999.pdf
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spenderas vid kompoststrängarna har minskat har även riskerna med arbetet minskat, med andra ord har 
exponeringstiden för de olika riskerna minskat, för den temperaturmätningsansvariga. 

De kemiska risker som finns i samband med arbete med rötrest och kompost är bland annat tungmetaller så 
som kvicksilver, bly och beryllium.13 Dessa analysresultat är specifika för rötresterna vid Ab Stormossen Oy 
och kan variera mellan olika biogasanläggningar. De olika tungmetallerna medför olika för ämnena specifika 
risker som bör tas i beaktande vid arbete med sådana material som kan innehålla dessa. 

De biologiska riskerna som finns i samband med arbete med rötrest och kompost är bland annat salmonella, 
E.Coli, tarmbakterier14, legionella och endotoxiner15. Det har konstaterats att det i komposter, rötrester från 
biogasanläggningar och jord ofta förekommer legionellabakterier, vilka sprids via luftvägarna med aerosoler 
och damm. Legionella kan orsaka infektioner så som lunginflammation och andra typer av infektioner hos 
dom drabbade.16 

Rötresten och komposten vid Stormossen testas under hela processen, från att rötresten kommer ut ur 
reaktorn till att den blivit färdig jord. Stormossen har aldrig haft problem med vare sig tungmetaller eller 
salmonella, E.Coli osv. i den eftermognade komposten som används i jordtillverkningen eller i den färdiga 
jordprodukten.17 

DISKUSSION 
Kompostering av rötrester utomhus är beroende av många olika faktorer, så som årstid, väder, typen av 
stödmaterial som blandas med rötresten och rötrestens sammansättning. När olika typer av 
temperaturmätningstester görs på rötrestkompost skulle det vara viktigt att göra testerna under olika 
årstider, med olika typer av blandningar och under olika långa tidsintervall. Allt för att få en så bra bild av 
komposteringsprocessen som möjligt. Värt att komma ihåg är att de flesta biogasanläggningars rötrester är 
helt olika och samma metoder kommer därför inte att fungera då rötresten från dessa är olika. Men att ha 
några riktlinjer för vad som kan användas som utgångspunkt skulle vara till stor nytta för många som jobbar 
med kompostering av rötrester. Det finns många olika områden och aspekter kring behandling och 
kompostering av rötrest som det kunde vara intressant att forska vidare kring. 

Att enkom undersöka hur stort avstånd mellan temperaturmätningspunkter i en kompoststräng som är det 
mest representabla och på samma gång mest effektiva skulle vara av stor nytta. Är resultaten t.ex. samma 
om temperaturen mäts med tre och fem mätare i samma sträng. På så sätt kunde temperaturmätarna 
användas optimalt, antagligen skulle komposteringsprocessen försnabbas och en förbättrad bild av 
komposteringsprocessen skulle fås.  

I och med att det finns en hel del risker vid arbete med rötrest och komposter vore det väldigt intressant att 
undersöka och sammanfatta alla de riskerna och undersöka huruvida de olika riskerna påverkar varandra. 
Här skulle det även vara intressant att undersöka huruvida risken att smittas av legionella är större ifall jord 
som är förpackad i säckar används, än vid användningen av jord som förvarats utomhus och körs hem på 
t.ex. en släpkärra. 

 

13 Saarela Johan (2021). Genomgång av analysresultat. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
14 Saarela Johan (2021). Sammanställning av humusanalyser 2011–2020. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
15 Työterveyslaitos (2019). Työhygieeninen lisäselvitys Stormossenin alueella 15-16.10.2019 
16 Livsmedelverket (2020) Säkra arbetssätt krävs för att skydda sig mot legionellabakterien. Hämtat från: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/vetenskaplig-forskning/aktuellt-om-vetenskaplig-forskning/sakra-
arbetssatt-kravs-for-att-skydda-sig-mot-legionellabakterien/ (Läst: 5.2.2021) 
17 Saarela Johan (2021) Jordförbättringskompost från bioavfall. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/vetenskaplig-forskning/aktuellt-om-vetenskaplig-forskning/sakra-arbetssatt-kravs-for-att-skydda-sig-mot-legionellabakterien/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/sammanslutningar/vetenskaplig-forskning/aktuellt-om-vetenskaplig-forskning/sakra-arbetssatt-kravs-for-att-skydda-sig-mot-legionellabakterien/
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Figur 8. Medeltalet av de uppmätta temperaturerna för vinterkomposteringstestet. Antalet mätpunkter ökade 
i takt med att strängen byggdes på längden. 

Vinterkomposteringstest vid Ab Stormossen Oy 
Genom temperaturmätning av kompost fås mycket mer information, än bara huruvida temperaturkraven 
från myndigheterna uppfylls. I följande stycke presenteras resultaten från ett vinterkomposteringstest som 
gjordes vid Ab Stormossen Oy för att undersöka huruvida det är möjligt att uppehålla 
komposteringsprocessen med svängningar även vintertid.  

Genom att kontinuerligt mäta temperaturen på kompoststrängen kunde komposteringsprocessen vintertid 
följas med. Mätningarna i detta test gjordes med en handmätare, då Stormossen vid denna tidpunkt ännu 
inte införskaffat dom trådlösa temperaturmätarna. 

Vanligtvis görs ett uppehåll i svängningen av rötreststrängarna de kallaste månaderna, det vill säga ungefär 
från januari till mars. För att undersöka huruvida det går att hålla igång komposteringsprocessen även under 
de kallaste månaderna gjordes vid Stormossen ett vinterkomposteringstest från november 2018 till mars 
2019 på en sträng gjord på rötrest från bioavfall.18 Genom att mäta strängens temperaturer på samma 
punkter under hela testet kunde det komposterade materialet följas med för att se hur det betedde sig vid 
svängningar som utförs vintertid. 

Strängen blandades enligt förhållandet en del rötrest och ca två delar krossat ris, samma 
blandningsförhållanden används vid byggandet av alla strängar gjorda på bioavfall vid Stormossen. Strängen 
byggdes i november 2018. 169 ton rötrest användes till att bygga strängen. 

Strängen fanns under testet på samma asfalterade område som strängar vanligtvis byggs på. Under 
komposteringstestet varierade utetemperaturen mellan + 6 °C och -18°C, men mest rörde sig temperaturen 
runt -2,5 °C. 

Temperaturerna mättes med en handmätare ungefär varannan vardag. I figur 9 nedan ses medeltalet av 
temperaturmätningarna från vinterkomposteringssträngen. 19 

 

 

 

18 Holm Emelia (2019). Vinterkomposteringstest. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
19 Holm Emelia (2019). Vinterkomposteringstest. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
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Figur 10. Temperaturer mätta på en punkt i den halvan av strängen som inte täcktes med krossat ris under 
vinterkomposteringstestet. 

Figur 9. Temperaturer mätta på en punkt i den halvan av strängen som täcktes med krossat ris under 
vinterkomposteringstestet. 

I samband med svängningarna 18.12.2018 och 15.1.2019 ses tydligt att temperaturen i strängen tillfälligt 
sjönk. Strängen fick dock snabbt upp temperaturen igen. Strängen svängdes med en sikt- och kross skopa. 

 

 

Halva strängen täcktes med krossat ris efter att strängen svängts första gången, detta gjordes för att kunna 
göra en jämförelse mellan en sträng som är täckt med krossat ris och en som inte är det. Då strängen sedan 
svängdes igen (15.1.2019) blandades det krossade riset, som använts till att täcka strängen, in i strängen. 
Strängen täcktes inte med krossat ris igen. 
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Av temperaturmätningen kunde konstateras att det lönar sig att täcka en sträng som ska komposteras på 
vintern med krossat ris direkt den är klar och svängd första gången, eftersom temperaturerna var högre i 
den delen av strängen som täckts in med krossat ris (se figur 10)20 än den del som inte täcktes in med 
krossat ris (figur 11).21 Strängen får då en bra start i komposteringen och ett mycket bättre resultat fås, än 
om den inte täckes in med krossat ris, även strängen inte täcks in på nytt efter svängningen.  

SLUTSATS 
När online temperaturmätning används kan komposteringsprocessen, som annars kan vara svår att 
övervaka, på ett enklare sätt justeras och följas upp. Online temperaturmätning är väldigt tidseffektivt, 
speciellt jämfört med temperaturmätning av komposter för hand. Genom att kunna avläsa temperaturer i 
realtid hinner oftast inte stora temperaturförändringar ske innan åtgärder kan sättas in. På detta sätt 
försnabbar och förenklas komposteringsprocessen. Online temperaturmätning gör att det är enkelt att följa 
upp huruvida det komposterade materialet uppfyller myndighetskrav. 

Genom att använda trådlösa temperaturmätare med sensorer förkortas inte bara tiden som behöver läggas 
på temperaturmätningen, utan arbetsriskerna som den temperaturmätningsansvariga utsätts för minskar 
betydligt då tiden som spenderas vid komposterna minskar.  

Användandet av spjutmätare med sensorer och sensorer som placeras inuti kompoststrängar ger lika goda 
resultat. Den stora skillnaden mellan de två typerna av mätare är att spjutmätarna är enklare att handskas 
med eftersom spjutmätarna enkelt kan avlägsnas, vilket inte är fallet med sensorer som placeras inuti 
kompoststrängar.  

Övergången till användandet av trådlösa temperaturspjut i komposteringsprocessen vid Ab Stormossen Oy 
har förbättrat komposteringsprocessen betydligt. Genom att ha tillgång till kompoststrängarnas 
temperaturer i realtid online förbättras kontrollen över en process som kan variera från sträng till sträng. 
Genom att kunna följa med temperatursänkningar och höjningar har bland annat blandningen av andelen 
krossat ris i rötresten kunna justeras för att nå optimala temperaturer. Även komposteringsprocessen har 
snabbats upp lite på så vis att temperaturmätningen oftast går betydligt snabbare vid mätning med de 
trådlösa temperaturspjuten än temperaturmätningen för hand. Detta för att mätarna mäter kontinuerligt 
och dygnet runt varje dag, medan mätningen för hand är beroende av t.ex. den tid som den 
temperaturmätningsansvariga har och vädret bland annat eftersom spjutmätaren som används vid 
temperaturmätningar för han slutar fungera vid -20°C. 

Stormossen har utifrån olika test under en längre tid placerat temperaturmätarna i kompoststrängar gjorda 
på slamrötrest med ca 17 meters mellanrum och för bioavfallsrötrest har ett mellanrum på ca 6 meters 
mellanrum använts. Detta stämmer överens med litteratur som undersökts för medelstora komposteringar 
där rekommenderat avstånd för homogent material (t.ex. slam) är 15 meter och för icke homogent material 
(t.ex. bioavfall) är 3–6 meter.  En mer omfattande studie bör dock göras för att kartlägga hur 
utrötningsgraden på rötresten från biogasanläggningen samt det varierande utomhus klimatet i Norden 
påverkar komposteringsprocessen och behovet av mätpunkter. 

 

  

 

20 Holm Emelia (2019). Vinterkomposteringstest. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
21 Holm Emelia (2019). Vinterkomposteringstest. Internt dokument Ab Stormossen Oy. 
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