
 

Pilotprojekt – Produktionslyft Biogas 

Introduktion 

Biogasanläggningarna har idag svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Orsakerna kopplas till flera orsaker 
som bl.a. höga underhållskostnader, bristande driftsäkerhet och dåligt resursutnyttjande. Detta påverkar 
företagens vilja och förmåga att bl.a. öka biogasproduktionen och deras möjligheter att arbeta med 
förbättringsåtgärder. För att komma till rätta med detta behöver man göra en analys av vad som bringar 
värde och vad som är förluster i verksamheten. Det finns sådana analysmetoder som tillämpas 
framgångsrikt inom andra, mer mogna och konkurrensutsatta industrier och det är relativt enkelt att prova 
hur de fungerar på biogasproducerande verksamhet. 

För att stödja biogasproduktionen i regionen har VGR med hjälp av RISE, IDC West Sweden AB och 
Högskolan Väst samlat kompetens inom företagsutveckling, produktionsteknik, biogasproduktion och 
forskning och initierat ett pilotprojekt för att utvärdera en biogasproducent med industriella och 
företagsutvecklande metoder. Syftet har varit att visa på nyttan med en metodisk företagsanalys och 
coachning för att fokusera på förbättringsarbetet och ge kunskap om hur etablerade analysmetoder kan 
anpassas till biogasbranschen.  

Mål i projektet har varit att testa arbetsmetoden på en biogasproducent för att identifiera 
förbättringsbehov och föreslå åtgärder. Projektet ska på så vis utgöra ett exempel för liknande 
verksamheter som söker utvecklingsmöjligheter samt att ge kunskap för att anpassa analysmodellen för 
organisationer som producerar biogas. Vidare har projektet haft som mål att identifiera viktiga nyckeltal 
och mätpunkter som behövs för att mäta effektiviteten och möjliggöra benchmarking. De långsiktiga 
effekterna innefattar lägre produktionskostnader för biogasen, ökad produktion och bättre förutsättningar 
hos biogasproducenten att utvecklas, expandera och konkurrera. 

Projektet har finansierats inom Intereg Biogas 2020, genom projekt ”Process- och teknikstöd”, som leds av 
Innovatum samt genom IDCs ordinarie verksamhet som finansieras av dess ägarkommuner och VGR m-fl. 
Projektledare för projektet har varit Johan Yngvesson från RISE. Övriga deltagare har varit Fredrik 
Johansson från IDC West Sweden AB och Mattias Ottosson från Högskolan Väst samt Joakim Andersson och 
Ulrik Setterberg från Falköping kommuns biogasanläggning. 

• RISE1 är Sveriges största forskningsinstitut och har som uppdrag att samverka med akademi, 
näringsliv och samhälle för att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska 
företag.  

• IDC West Sweden AB2 är ett utvecklingsbolag i Skaraborg med uppdrag att stärka konkurrenskraft 
och lönsamheten för regionens tillverkande företag.  

• Högskolan Väst3 bedriver bl.a. forskning inom produktionsteknik.  

                                                           
1 www.ri.se  
2 www.idcab.se  
3 www.hv.se  

http://www.ri.se/
http://www.idcab.se/
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• Falköping kommun äger en samrötningsanläggning där man producerar biogas och biogödsel från 
matavfall. På samma anläggning utnyttjas sedan biogasen till att producera fordonsgas på en 
uppgraderingsenhet som ägs av Göteborg Energi. 

Resultaten från projektet kommer att spridas till branschen genom etablerade nätverk för 
biogasverksamheter i regionen. Samverkan ska även ske med projektorganisationer som jobbar med 
samma frågeställning i regionen. Slutrapporten kommer även finnas tillgänglig på Biogas2020 hemsida, 
(www.biogas2020.se). 

Genomförande 

Projektet omfattade en initial behovsanalys på produktionsanläggningen samt OEE-beräkningar 
(totaleffektivitet). Behovsanalysen bestod huvudsakligen av ett besök hos Falköping kommuns 
biogasanläggning och omfattade en dag där projektgruppen samlade in relevant information om 
verksamheten för att identifiera behov och möjligheter. Informationen kompletterades sedan, genom 
telefonsamtal och mail, med produktionsdata och underlag för beräkning av anläggningens 
totaleffektivitet, OEE-värde (Overall Equipment Efficiency), vilka jämfördes mot publicerade resultat från 
andra anläggningar. En närmare beskrivning av OEE och dess beräkningar återfinns i Bilaga 1. 

Resultatet kan utgöra underlag för åtgärdsplaner och förbättringsarbete, utvecklingsprojekt, m.m. Nästa 
steg är att man erbjuder företaget en komplett företagsanalys, stöttning/coachning i förbättringsarbetet 
eller tar utmaningarna vidare i utvecklingsprojekt. 

Beskrivning av Falköping kommuns biogasanläggning 

Biogasanläggningen ligger på avloppsreningsverkets område. Den delar vissa stödresurser och 
personalresurser med reningsverket men bedrivs som en separat verksamhet och bär sina egna kostnader. 
Personalkostnaden är uppdelad till 1,5 heltidstjänster på biogasdelen. Anläggningen har enligt uppgift 
kapacitet att i dagsläget röta allt material som tas emot men eftersom matavfallsmängderna väntas öka 
framöver säkrar man ett gott samarbete med en närliggande samrötningsanläggning genom att bidra med 
substrat till deras verksamhet. 

Mottagning och förbehandling 

Bilarna tippar matavfallet av i en mottagningsficka. En traverskran lastar in materialet i en matarficka på 
lastceller för mätning av inmatad mängd. I botten sitter skruvar som matar upp material till 
separationsenheten. I separationsenheten avskiljs plast, metall och större detaljer med hjälp av roterande 
såll med ”hammare” inuti. Dessa slår sönder större objekt och öppnar förpackningar, men inte mer än att 
bara matavfallet passerar sållet. Det avskilda materialet, rejektet, tvättas med vatten innan det pressas och 
transporteras ut till en container. Matavfall-slurryn samlas upp i botten av separationsenheten och pumpas 
(skruvpump) till en homogeniseringstank där det blandas med material från fettavskiljare och industriellt 
matavfall från separata mottagningstankar för flytande material. Slurryn kan även spädas med vatten till 
önskad ts-halt. Utrustningen rengörs automatiskt med vatten invändigt efter varje driftintervall. Man har 
haft ett driftstopp i separationsenheten sedan idrifttagandet i juni 2017. Olika analyser utförs regelbundet 
på slurryn och avskiljningen av t.ex. plast upplevs som mycket bra. Förbehandlingen är kraftigt 

http://www.biogas2020.se/


 

överdimensionerad i kapacitet och körs normalt endast 2 timmar per dag. Man kör ca 80-90 ton/vecka 
(5 dagar). Från homogeniseringstanken pumpas slurryn till rötkammare eller lastbil.  

Hygienisering och rötning 

Processen har sedan juni 2017 gått från mesofil (35 °C) till termofil (55 °C) rötning, vilket har ökat 
gasutbytet med 20-30 %. Materialet hygieniseras i rötkammaren i 55 °C under 6 timmar, eller 52 °C i 10 
timmar i de fall man tappar temperaturen. Materialet omblandas genom inblåsning av komprimerad rågas i 
flera dysor i rötkammaren. Värmekällan utgörs av en gaspanna som drivs med biogas, ”rågas”, från 
rötningen. Anläggningen har ingen värmeväxling på ingående/utgående material p.g.a. att hygieniserings-
processen är en semi-batch inmatning som gör nuvarande värmeväxlar-installation oanvändbar. Ts-halten 
på materialet in i rötkammaren är omkring 15 % och uppehållstiden för matavfallet i rötkammaren är ca 27 
dygn. Anläggningen har en utrötningsgrad på ca 65 % 4. 

Rötresten pumpas ut från rötkammaren och samlas upp i en öppen biogödselbrunn i från vilken den 
hämtas av entreprenör för vidare transport till kunder. All rötrest återförs som biogödsel till odling på 
åkermark. En mindre del av rötresten används ibland till att späda inkommande material. 

Gashantering och uppgradering 

Samrötningsanläggningen för matavfallet är delvis integrerad i avloppsreningsverket då biogasen (rågas) 
från dessa båda verksamheter samlas upp med en gemensam kompressor till en gasledning där 
flödesmätningen sker. Mätningen av biogas (rågas) är därför grovt uppdelat mellan de båda 
produktionsenheterna där matavfallet utgör ca 70 % av totalproduktionen. Den producerade biogasen kan 
användas på tre olika sätt: 

• omrörning av materialet i rötkammaren 
• värmepanna för värmebehov 
• uppgraderingsenhet för rening till fordonsgaskvalitet. 

Gasuppgraderingen består av en vattenskrubber som ägs av Göteborg Energi, men den driftas av Falköping 
kommun. Metanutsläppet i restgasen är uppmätt till 1,64 % av producerad mängd och anläggningen går 
nära dess maximala kapacitet, som är ca 1 900 Nm3/dygn renad gas. 

Vid ”överproduktion” av gas i rötningen eller vid driftstörningar i uppgraderingen facklas rågasen, d.v.s. den 
förbränns utan värmeåtervinning. 

Drift och övervakning 

Biogasanläggningen delar övervakningssystem (Scada-system) med reningsverket. Falköping kommun har 
på reningsverket en personalresurs med kompetens i att modifiera och addera element i systemet vilket 
upplevs som värdefullt ur ett drift- och underhållsperspektiv. Larm i systemet kan även ge larm till t.ex. 
mobil. Ett jourteam tar hand om larm utanför ordinarie arbetstid. En stor mängd mätparametrar loggas i 

                                                           
4 Utrötningsgraden är mätt som den procentuella minskningen av organiskt material i det till rötkammaren inmatade 
substratet (slurryn) respektive den utmatade rötresten. 



 

systemet vilket gör att man kan ta ut rapporter på historiska data från exempelvis alla pumpar på 
anläggningen.  

Flaskhalsar i produktionen 

Uppgraderingen körs på nära maxkapacitet större delen av tiden. Tillfällig kapacitetsbrist leder till viss 
fackling av ”rågas”. 

Verksamheten är relativt komplex och man har en lång inlärningsprocess vid nyanställningar. Sex månader 
bredvidgående tillämpas generellt för nyanställda att sätta sig in i verksamheten. 

Utmaningar och möjligheter 

• En ny rötkammare är planerad för att öka gasproduktionen och man har fått beviljat stöd från 
Klimatklivet för detta. En sådan kapacitetsutbyggnad medför att anläggningen kan ta emot mer 
matavfall i rötningssteget. Planerna inkluderar även en ny gasklocka och en större fackla för att 
hantera större gasvolymer m.m.  

• Gaskompressorn är en kritisk enhet som måste fungera hela tiden. Den övervakas med 
regelbundna inspektioner samt genom vibrationsövervakning.  

• Avskiljning av vatten har blivit ett problem sedan omställning till termofil rötning p.g.a. att högre 
gastemperatur binder mer vatten i gasen. En ”lång” transportsträcka för gasen gör att mycket 
vatten hinner kondenseras i rören. 

• Man har planer på att på sikt kyla rötresten innan lagring för att minska metanutsläppen från 
rötrestlagret. 

• Kompetensförsörjning kan bli ett potentiellt framtida problem. 
• En strategi för reservdelshantering saknas, men behovet är just nu ganska begränsat. Lång 

leveranstid på en del reservdelar kan dock utgöra en risk liksom bortfall av vissa personal. 
• En metodisk genomgång av vilka objekt som är kritiska ur ett produktionstekniskt perspektiv har ej 

genomförts. 
• Den stora överkapaciteten i förbehandlingen innebär möjligheter att ta emot mer matavfall för att 

sälja slurry till andra biogasanläggningar. 
• Det finns utvecklingsmöjligheter att analysera systemets lagrade data för att identifiera samband, 

gränsvärden och indikatorer. 

Genomförda förbättringar och goda exempel på anläggningen 

• Alla kommuner som levererar matavfall till anläggningen måste använda sig av papperspåsar i 
insamlingen. Huvudleverantören av matavfall upplevs som mycket bra och levererar bra kvalitet. 
De bedriver ett aktivt kvalitetsarbete som t.ex. information till nya hushåll/fastighetsägare, tittar i 
soptunnor vid insamling och återkopplar vid behov. De har även obligatoriska utbildningar för nya 
fastighetsägare. Plockanalyser av påsarna resulterar i 2-3 % felsorterat enligt anläggningsansvariges 
uppgifter och man har inga problem med synlig plast i slurryn eller i rötresten. 

• En ny förbehandling togs i drift i juni 2017 och har gått felfritt efter viss inkörning. Bl.a. byttes 
motor och växellåda initialt eftersom dessa var kraftigt överdimensionerade vid leverans. Även 
vinkeln på tippfickan efter kranen har modifierats något. 



 

• Omrörning med hjälp av gasinblåsning ger en bra effekt och upplevs vara enklare att underhålla än 
t.ex. en topp-omrörare. Man har ej testat att variera gasflödet eller testat intermittent inblåsning 
vilket kan vara intressant att göra förutsatt att hygieniseringsmetoden medger en sådan 
driftstrategi. 

• Redundans på slurrypumpar före rötkammaren har reducerat risken för stopp i inmatningen till 
rötkammaren. 

• Sedan en tid tillbaka tillsätter man spårämnen, kobolt, som givit möjlighet att öka belastningen i 
rötkammaren vilket i sin tur ökat gasproduktionen med 10 – 20 %. 

• All biogödsel sprids på åkermark. Det har inneburit att man inte längre behöver avvattna 
biogödseln. På grund av att det är godkänt för ekologisk odling får ej polymer tillsättas. 
Avvattningen genererade dessutom ett kväverikt rejektvatten som renades på 
avloppsreningsverket (SBR). Detta har nu inneburit ytterligare besparingar. Entreprenör för 
biogödseln sköter kontakter med kunder, kontrakt och avtal, transporter m.m. 

• Underhållsstrategier och underhållsplaner för enskilda objekt har i viss utsträckning tillämpats inom 
verksamheten. 

Resultat 

Det samlade resultatet ifrån IDC s behovsanalys är att verksamheten bedrivs på ett strukturerat sätt och 
med bra fokus. IDC ser inte något tydligt behov av en fördjupad analys av verksamheten utan framhåller 
främst kompetensutveckling genom deltagande i kursutbud, seminarier och utbildningar som den 
nyttigaste insatsen. En skillnad från vanliga företag som konstateras är avsaknaden av en tydlig 
affärsstrategi för verksamheten och av vinstkrav vilket kan påverka incitament för att genomföra åtgärder 
som ökar lönsamheten. Några förbättringsmöjligheter som ändå identifierats är: 

• Kompetensutveckling genom deltagande i industrinätverk. Det är en stor fördel att dela industrins 
erfarenheter även om den egna verksamheten har helt andra mål och syften. Ur ett 
produktionstekniskt perspektiv är biogasverksamheten dessutom väldigt lik en helt vanlig 
processindustri. 

• Utforma en reservdelsstrategi. Vid besöket noterades att reservdelar ligger utspritt på 
anläggningen. Detta var dock ett medvetet val för att ha reservdelar nära till hands där de behövs 
och rådande ordning tycks ändå fungera väl. Svagheterna är väl främst att det är svårt att få en 
överblick över reservdelsbehovet på anläggningen samt att det kan vara väldigt sårbart för 
personella förändringar i organisationen. 

• Implementering av ett 5S-arbete5. Även om stor ordning och reda råder inom verksamheten just 
nu finns det goda möjligheter att förbättra kvalitet, säkerhet, effektivitet och ekonomi genom att 
bearbeta och standardisera arbetssätt och rutiner. Det minskar risken vid t.ex. 
personalförändringar, entreprenörsarbeten och processförändringar i anläggningen. 

                                                           
5 5S är en filosofi för arbetsmetoder som syftar till att organisera effektiva och bestående arbetsplatser, vanligt 
tillämpad inom tillverkningsindustrin. 



 

Av dessa är de två förstnämnda de enklaste att genomföra och implementera. Men för alla dessa 
förbättringar finns det inom IDCs verksamhetsområde såväl kurser, coachningsstöd som nätverk att tillgå 
kostnadsfritt genom att Falköping kommun bidrar till finansieringen av IDCs verksamhet. 

På den besökta anläggningen har man ganska bra förutsättningar att mäta flöden i olika delar av processen. 
I verksamheten mäts vikter in/ut från anläggningen, flöde av slurry (förbehandlat substrat) efter 
homogenisering, flöde av och metanhalt i producerad rågas respektive fordonsgas. Dock mäts inte det 
enskilda gasflödet från de två olika verksamheterna. I Bilaga 2 presenteras en modell för beräkning av OEE 
talen utifrån anläggningens indata. 

OEE mätningen resulterade i en totaleffektivitet på 76 % i uppgraderingen, som utgör den 
produktionsbegränsande delprocessen. Det kan jämföras med publicerade data som ligger mellan 41 – 68 
% för just uppgraderingsenheter 6. Det är, i likhet med många andra biogasanläggningar, framförallt 
utnyttjandet av kapaciteten som erbjuder störst förbättringspotential. En viktig orsak till förlorad 
produktionskapacitet i uppgraderingen är dock att man under året ”tappade” produktion av ca 
100 000 Nm3 metan på grund av processförändringar och ombyggnader som genomfördes på rötnings- och 
förbehandlingsanläggningen. Adderas detta till beräkningarna landar OEE istället på betydligt bättre 91 %. 
Då erbjuder stopptiden lika stor förbättringspotential som kapacitetsutnyttjandet. På anläggningen finns 
det redan idéer på möjliga åtgärder för att öka effektiviteten i uppgraderingen. Eftersom denna ägs av 
Göteborg Energi måste eventuella åtgärder m.m. förankras med dem. 

I förbehandlingen finns det också mycket goda effektivitetsförbättringar där OEE i uppmättes till 43 %. 
Detta är dock beräknat med en planerad drifttid på endast 10 timmar per vecka. Publicerade siffror på OEE 
i förbehandlingsenheter anges till 20 % - 76 % 6. Under året driftsattes en ny förbehandlingsenhet med hög 
kapacitet för framtida produktionsökningar. Förbättringspotentialen härleds därför till ökat 
kapacitetsutnyttjande. Stopptiden i förbehandlingen är obefintlig och kvalitetsförlusten (rejektandel av 
mottagen mängd) är ca 11 % av inkommande material, vilket är relativt lågt i jämförelse med många andra 
förbehandlingsanläggningar. 

Även rötningen visar stor potentiell effektivitetsökning genom ökat kapacitetsutnyttjande där OEE beräknas 
till 49 %. Jämförelsetal ligger på mellan 20 % - 98 % 6. Potentialen i anläggningen motsvarar en dubblering 
av inmatad slurrymängd, men samtidigt halveras uppehållstiden. En mängd andra processpåverkande 
faktorer ändras också varför det är svårt att översätta dessa siffror till gasproduktion. Den biologiska 
effektiviteten inkluderas inte i siffran. För det krävs mer ingående underlag. 

                                                           
6 Benchmarking för effektivare biogasproduktion, Energiforsk rapport 14:34, 2017. 



 

 

Figur 1. Effektiv produktionstid och tidsförluster i anläggningens olika processessteg. 

För att få en bra uppföljning är det viktigt att mätningen kontinuerligt sker på samma sätt. För beräkningar 
av OEE talen var stopptider och installerad maxkapacitet de svåraste parametrarna att ta fram. Dessa fick i 
stor utsträckning uppskattas av personalen. Nedan följer en genomgång av de parametrar som mättes för 
beräkningen av OEE enligt Bilaga 2: 

• Anläggningen mäter vikter in/ut på matavfall, rejekt och biogödsel. Man mäter även flöde och 
metanhalt i rågasen (efter rötkammare) respektive i rengasen (efter uppgradering. 

• Stopptider mäts inte på ett sätt som medger uppföljning med avseende på produktionen. 
Stopptiderna för de olika delprocesserna har uppskattats i efterhand av personalen. Stopptid 
inkluderar bara stopp under s.k. planerad produktionstid. 

• Kapaciteten i förbehandlingen anges som ton avfall per timma och är tagen från 
produktspecifikation. Kapaciteten för rötningen är svår att uppskatta och beror dessutom på 
många parametrar. Den mäts för enkelhets skull i ton inmatad slurry per timma och har antagits 
utifrån personalens erfarenheter och processkunskap om den specifika anläggningen. På 
uppgraderingen finns en ganska god uppfattning om den verkliga kapaciteten, som också utgör det 
begränsande steget i gasproduktionen. Där anges kapaciteten i Nm3 producerad fordonsgas per 
timma. 

• Kvalitetsförlusterna mäts i förbehandlingen som utvägd mängd rejekt, i rötningen som facklad 
mängd gas och i uppgraderingen som uppmätta metanemissioner i restgasen.  

Förluster i from av bl.a. orötat material i biogödseln inkluderas inte i beräkningarna vilket är olyckligt då 
den kan utgöra en avsevärd förbättringspotential. Man har på anläggningen sedan en tid tillbaka med hjälp 
av processkemikalier förbättrat utrötningsgraden på det mottagna matavfallet och ökat gasproduktionen. 

Samtliga OEE-tal använder befintliga mätdata och är möjliga att implementera för effektiv målstyrning och 
utvärdering av verksamheten. 
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Diskussion 

En procents ökning av OEE innebär för Falköping biogas drygt 6 000 Nm3 mer metan. Det kan åstadkommas 
genom att t.ex. reducera stopptiden med 40 timmar per år. Produktionsökningar i uppgraderingen kräver 
samtidigt tillgång till rågas vilket innebär behov av minskade förluster i de föregående processerna. 

Även om uppgraderingen begränsar produktionen av biogas som kan försäljas behöver inte 
förbehandlingen begränsas efter det. Slurryn ifrån den kan istället säljas som ett substrat till andra 
samrötningsanläggningar, något som redan utnyttjas i begränsad omfattning. Det finns därmed en 
möjlighet att öka utnyttjandegraden av denna utrustning genom att endast förbehandla matavfall och 
saluföra slurryn som biogassubstrat. Marknadsförutsättningarna för detta har dock inte tagits med i 
analysen. Den planerade drifttiden är mycket låg vilket erbjuder stora möjligheter att underhålla 
utrustningen utanför planerad produktionstid, men även att utöka produktionstiden om man så vill. 

Beräkningen av rötningsstegets potential visar på en möjlig dubblering av inpumpad mängd slurry i 
rötkammaren. Eftersom rötkammarvolymen är konstant innebär det samtidigt en halvering av 
uppehållstiden, vilket skulle kunna påverka utrötningsgraden av materialet och därmed lägre gasproduktion 
per ton inmatad mängd. För att identifiera den verkliga potentiella ökningen krävs mer ingående analyser 
av den biologiska processen. 

Vid utvärdering och benchmarking av biogasanläggningar är det viktigt att beakta vilka mätpunkter som 
finns att tillgå och dess kvalitet. Flöde av den mer korrosiva rågasen betraktas ofta som svårare att mäta än 
ett rengasflöde på grund av rågasens innehåll av svavelväten och vatten. Vågar in/ut från anläggningen är 
bra mätpunkter som ofta finns tillgängliga medan flödesmätare för slurry i anläggningen kan vara svårare 
att använda om vätska recirkuleras i systemet eller om vatten i okänd mängd tillförs. En av de svåraste 
uppgifterna att identifiera är rötkammarens kapacitet eftersom den biologiska processen beror på många 
parametrar som kan vara svåra att mäta. Det är viktigt att bestämma kapaciteten på ett sätt som går att 
mäta, t.ex. inmatad mängd, men samtidigt inte blir irrelevant p.g.a. andra påverkansfaktorer. Förändringar i 
den biologiska processen och i substratet bör därför generera en ny utvärdering av kapaciteten och 
korrigeringar till det vid uppföljning. 

Kompetensutveckling genom t.ex. deltagande i lokalt industrinätverk har potential att indirekt bidra till 
samtliga övriga förbättringar. Det kan även skapa nya möjligheter och öka kvaliteten inom många andra 
områden som inte inkluderats i studien. 

Slutsatser 

Biogasanläggningen tycks vid en initial behovsanalys fungera bra utan några uppenbara problem i 
produktion och kvalitet. Därför rekommenderas främst åtgärder i form av kompetensutveckling genom 
deltagande i IDC nätverk och utbildningsaktiviteter då det kräver en mycket liten insats men har visat sig 
vara väldigt framgångsrikt och nyttigt för många SME företag. Som medfinansiär av IDCs verksamhet kostar 
det dessutom inte Falköping kommun något extra att ta del av dessa utvecklingsaktiviteter. 



 

Uppgraderingen är det begränsande produktionssteget och det finns en potential att öka produktionen av 
gas genom förbättrat utnyttjande av uppgraderingens kapacitet, men även dess tillgänglighet. 
Produktionen kan från 2017 ökas med motsvarande drygt 150 000 Nm3 CH4. 

Det finns en stor potential att bättre utnyttja den installerade kapaciteten i förbehandlingen och öka 
produktionen av slurry från matavfall utan att för den skull investera i kapacitetsökande åtgärder i 
rötningen. 

Det finns en stor potential att öka gasproduktionen från befintlig rötkammare, sett till inmatad mängd och 
drifterfarenheter. Om detta är en möjlighet och hur stor den är kräver dock mer ingående analyser av den 
biologiska processen. 

Förbättrad reservdelshantering kan bidra till att reducera risker i driftsäkerheten och möjligen även 
reducera stopptider på anläggningen. 

Implementering av OEE mätning i första hand i begränsande steg i processen. Mätning och uppföljning av 
stopptider i anläggningen, framförallt i flaskhalsar som uppgraderingen, men även på enskilda kritiska 
objekt (t.ex. kompressor för rågasen) kan förbättras. Det innebär bättre beslutsunderlag och styrning av 
verksamheten. 

Genom att förenkla mätningen av ingående parametrarna i OEE-talet missar man att mäta viktiga förluster. 
En sådan förlust är mängden rötbart innehåll i biogödseln som hade varit önskvärd att inkludera. 
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Bilaga 1: OEE beräkningar 

OEE är ett mätetal på totaleffektivitet. Dess ingående parametrar har anpassats till svenska 
samrötningsanläggningar. Beräkningsformlerna är från Energiforsk rapport 14:34 Benchmarking för 
effektivare biogasproduktion, 2017. 

Tillgänglighet. Detta nyckeltal beskriver hur stor andel av den schemalagda tiden (planerad drifttid) som 
anläggningen har producerat. Tillgängligheten beräknas som kvoten av producerad tid och schemalagd tid 
där den producerade tiden utgörs av schemalagd tid minus stopptid. Produktion på övertid är också 
schemalagd. Tillgängligheten kan aldrig bli högre än 100 %. Hög automatiseringsgrad kan ge mycket hög 
tillgänglighet. 

T =
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 

Anläggningsutnyttjande. Anläggningsutnyttjande (eller anläggningsutbyte) är ett mått på hur effektiv 
anläggningen är när den är i drift och producerar. Nyckeltalet beräknas som kvoten av verklig produktion 
och teoretisk produktion (maximal produktion). Den teoretiska produktionen beräknas i sin tur av den 
tillgängliga produktionstiden och utrustningens kapacitet (maximal kapacitet). I samtliga funktioner utgår 
man ifrån behandlad mängd då det är en vanlig parameter för kapacitetsangivelse på utrustningen. 
Anläggningsutnyttjande mäter påverkan från mikrostopp, störningar och reducerad produktionshastighet 
(behandlingshastighet) och kan betraktas som ett nyckeltal på organisationens förmåga att utnyttja 
anläggningen den tid den är tillgänglig. 

A =
𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡 × (𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝)
 

Kvalitetsutbyte. Kvalitetsförluster utgörs av producerat material som av olika skäl kasseras. På en 
biogasanläggning kasseras material framförallt i förbehandlingen, efter gasproduktionen och ibland i 
biogödselhanteringen. Kvalitetsutbytet beräknas som kvoten av godkänd mängd och producerad mängd. I 
förbehandlingen (F1) beräknas kvalitetsutbytet som producerad mängd slurry dividerat med behandlad 
mängd substrat inklusive tillsatt spädmedia. Rejektet betraktas därmed som kasserat material. Det 
omfattar även rejekt som tas ut från bufferttankar eller andra delar av processen. 

𝐾𝐾𝐹𝐹1 =
𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 − 𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟𝑏𝑏𝑘𝑘𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎
 

I rötkammaren (F4) utgör mängden facklad gas kasserad produkt i funktionen rötning.  

𝐾𝐾𝐹𝐹4 =
𝑘𝑘𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑘𝑘𝑏𝑏𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑚ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑔𝑔 − 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑟𝑟𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑘𝑘𝑏𝑏𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚ä𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑔𝑔
 

I uppgraderingen (F6) utgör mängden metan i restgasen samt metanläckage kasserad produkt. 

𝐾𝐾𝐹𝐹6 =
𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑎𝑎 − 𝑟𝑟𝑏𝑏𝑔𝑔𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑔𝑔 − 𝑎𝑎ä𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑛𝑛𝑏𝑏

𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑎𝑎
 



 

Totaleffektivitet, OEE. Totaleffektiviteten är ett mått på en funktionens förmåga att prestera i enlighet med 
specifikation. Den beräknas som produkten av tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och 
kvalitetsutbytet och förkortas därför ofta som TAK på svenska. 

OEE = T * A * K 

 



 

 

Bilaga 2: Modell över OEE beräkningar på Falköping kommuns biogasproduktion 

Modellen använder avgränsade indata för tre delprocesser i produktionen till att beräkna OEE/TAK talen och identifiera förlusterna i respektive 
processteg. Förlusterna utgörs av skillnaden mellan framräknat värde och 100 %. 

 

OEE beräkningar biogasproduktion från matavfall

Fråga Beskrivning Benämning Enhet Förbehandlingen Rötningen Uppgraderingen Kommentar

Hur många timmar per år är planerad produktionstid? Planerad produktionstid tplan timmar/år 520 8760 8544

Hur mycket stopptid (produktionsstopp) har ni per år? Stopptid tstop timmar/år 0 312 250
Tillgänglighet T 100% 96% 97% O

Vilken är anläggningens max behandlingskapacitet? Behandlingskapacitet Cmtrl ton/timma 20 2,5 r    
Vad är den teoretiska gasutbytet på substratet? Gasutbyte teor. Nm3 CH4/ton 100 100 o    

Kapacitet metanproduktion Cmetan 2000 250

Vilken är anläggningens maximala produktionskapacitetet? Kapacitet gasproduktion Cgas Nm3 CH4/timma 78

Kapacitet energiproduktion Cenergi MW e      

Hur mycket material tar ni emot per år? Mottagen mängd Vvåg ton/år 5000 m   

Hur mycket substarat rötas per år? Substrat producerad Vsubst. ton/år 11000 s

Hur mycket vatten tillförs i förbehandlingen per ton processat substrat (innan röting)?Vattentillförsel Vvatten ton/år

Hur mycket rågas producerar ni per år? Producerad volym Prågas Nm3 gas/år 1077444 1077444 "   

Vad är metanhalten i rågasen? metanhalt rågas crågas procent 63% 63% r

Hur mycket rengas producerar ni per år? Producerad volym fordonsgas Prengas Nm3 gas/år 517570 r

Metanhalt rengas crengas procent 97,5% r
Anläggningsutnyttjade 1 A1 48% 52%

Hur mycket energi producerar ni per år? Energiproduktion Penergi MWh/år

Anläggningsutnyttjade 2 A2 80%

Hur mycket rejekt tas bort innan rötning? Rejekt ton/år 550
Rejektandel procent 11%

Vilket är det teoretiska metanutbytet på rejektet? Gasutbyte rejekt teor. Nm3 gas/ton
Vad motsvarar rejektmängden i förlorad metanproduktion? metanförlust rejekt Nm3 gas/år

Kvalitetsutbyte förbehandling Krejekt 89,0%
Vilken metanhalt har rågasen? (i genomsnitt) Metanhalt procent 63%
Hur mycket gas facklas? Metanförlust fackling Vfacklat Nm3 gas/år 34095,6 r

Kvatiltetsutbyte rågas Kfacklat 97%

Hur mycket restgas i slipen från uppgraderingen är det? Restgas erestgas Nm3 CH4/år 9885,587 m

Hur stor andel av producerad metanmängd förloras i emissioner? Restgas av producerad mängd erestgas procent 1,91%

m

Kvalitetsutbyte rengas Kgasrening procent 98%

Totaleffektivitet OEE 43% 49% 76%

Potential att minska stopptiden

Potential att minska rejektmängderna.

Potential att minska metanemissioner i 
uppgraderingen.

Potential att öka produktionshastigheten. 
Minska småstopp som påverkar hastigheten.

Potential att minska mängden facklad metan.


