
 

 

Att starta upp en biogasanläggning efter ett 
driftstopp – några praktiska tips!  
 

Inledning 
I projektet Biogas 2020 aktiviteten Process och Teknikstöd, har en grupp rådgivare arbetat med tekniska 
och processmässiga frågeställningar som rör biogasanläggningars funktion och prestanda. Huvuddelen av 
frågorna har kommit från lantbruksbaserade biogasanläggningar som rötar gödsel. En majoritet av landets 
gårdsbiogasanläggningar har de senaste driftåren varit i behov av att öppna och tömma rötkammaren. 
Orsaken till tömningen har i en huvuddelen av fallet varit: 

1) behov av byte av omrörare  
2) sedimentation eller bildning av svämtäcke i rötkammaren 
3) skador i takkonstruktion 

 
Det finns ett orsak-verkan samband mellan dessa tre punkter då, lite förenklat, sedimentation oftast 
orsakas av undermålig omrörning. Omrörningen har i vissa fall varit under eller fel-dimensionerad, det vill 
säga varit för svag i motorer och typ av omrörning och/eller varit felplacerad i reaktorn. Gödsel som är ett 
svårt material att röra om, på grund av dess viskösa egenskaper blir extra känsligt om inte omrörningen 
fungerar (Olsson, 2014).  Detta har lett till sedimentation som föregått ett akut eller planerat behov utav 
reaktortömning (Ahlberg-Eliasson, 2015). Gödelgasstödet som subventionerar biogasproduktion av 
stallgödsel har bidragit till att det senaste åren finns ett ekonomiskt incitament att ha en väl fungerande 
rötkammare, vilket kan förklara att flera anläggningar senaste åren bytt omrörare (Ahlberg Eliasson and 
Birgersson, 2017, Niemi Hjulfors and Edström, 2017). Oberoende av orsaken till tömning av rötkammaren 
finns ett behov av att på ett snabbt och ekonomiskt sätt återigen starta upp biogasproduktionen. 

Denna sammanställning bygger på erfarenheter från projektet och genom rådgivning till en specifik 
biogasanläggning, som under sommaren och hösten 2017 startade upp biogasproduktionen efter ett längre 
driftsstopp. 

 

 

 

 

 

Rapporten är skriven av energirådgivare Karin Ahlberg Eliasson, juni 2018 



 

Planera – nyckeln till en lyckad uppstart 
En snabb uppstart efter driftsstopp är viktigt ur gassynpunkt. För att det ska vara möjligt är det lättast om 
driftsstoppen är planerat, det vill inte förorsakat av en akut händelse som lett till att rötkammaren behöver 
tömmas.  

Vid planerad uppstart är det bra om rötkammaren töms under vår-höst, för att undvika den kallaste 
årstiden som snabbt kyler ned rötresten. Om driftsstoppet beräknas vara under kortare tid, tillexempel vid 
byte av omrörare eller mindre reparationer kan rötresten användas igen för uppstart. Rötresten pumpas då 
till befintliga lager på gården för att sedan pumpas tillbaka till rötkammaren.  

Rötrest för uppstart 
Temperatur 
Innan påbörjad matning vid uppstart behöver rötresten i rötkammaren komma upp i normal 
rötkammartemperatur. Detta är i normalfallet 37-40 C för mesofil rötning och 50-55 C för termofil rötning. 
Det är viktigt att vara noga med uppvärmningen av rötresten så att mikroberna verkligen kommer igång. 
Börjar man mata en kall rötrest så finns det risk för övermatning när rötresten senare värms upp. Däremot 
kan man snart efter att hela rötrestvolymen, i rötkammaren, är uppvärmd börja mata efter tänkt 
matningsschema (se nedan).  
 
Rötrest från den egna biogasanläggningen.  
Liksom beskrivet ovan är det bästa om den egna rötresten kan användas vid uppstart. Då kan en stor del av 
rötkammar volymen återigen fyllas med aktiv rötrest från den egna produktionen. Då rötresten återigen är 
uppvärmd till aktuell rötkammartemperatur kan den börjas matas med gödsel i små mängder för att den 
närmsta uppehållstiden gå upp i normal matning. Om driftstoppet varat längre och aktiv ymp behöver 
köpas in finns det en del andra viktiga parametrar att tänka på. 
 
Rötrest från en annan anläggning 
Behöver man aktiv rötrest från en annan anläggning finns det några viktiga saker att tänka på. 
Anläggningen som man hämtar rötrest ifrån ska ha en process som drivs med samma typ av substrat och 
använder rötning vid samma processtemperatur som den anläggningen som ska startas.  Om man rötar 
energirika substrat med mycket proteiner eller kväveföreningar såsom slakteriavfall och eller kycklinggödsel 
är det extra viktigt att hitta en anläggning med liknande substratsammansättning. Nedbrytningen av dessa 
substrat leder nämligen till höga halter av ammonium i rötkammaren, då proteiner bryts ned. Ammonium 
står i jämnvikt med ammoniak som är giftigt för mikroorganismerna, bland annat för metanbildarna. Vid 
höga ammoniak koncentrationer hinner därför inte metanbildarna med i nedbrytningen varvid fettsyror 
kan ansamlas vilket leder till det som i dagligt tal kallas för övermatning. Övermatning kan leda till kollaps 
av det mikrobernas samhälle i rötkammaren. Därför är det viktigt att följa utvecklingen av fettsyror vid 
uppstart (se avsnitt nedan). Att substratet och processtemperaturen formar de mikrobiologiska samhället i 
rötkammaren är orsaken till att det är viktigt att hitta en anläggning som är relativt lik den som ska startas 
upp. Några frågor att ställa är: 

• Använder anläggningen samma typ av substrat avseende kväveinnehåll och proteiner som den 
anläggningen som ska startas upp? Beakta den lämnande anläggningens halter av fettsyror, pH och 
ammoniumkväve. 



 

• Vilken rötkammartemperatur används och vilket pH har anläggningen? 
• Finns det tillsatsämnen i den lämnande anläggningen som inte den mottagande anläggningen 

använder och eventuellt kan påverka processen 
• För ekologisk produktion KRAV gäller att det enligt regelverket är tillåtet att hämta ymp/rötrest 

från en annan anläggning för uppstart av en biogasanläggning.    
• Är anläggningen som man ska hämta ifrån en väl fungerande process.  

Helst ska minst en tredjedel upp till halva rötkammarvolymen fyllas med aktiv rötrest. Därefter matas 
anläggningen upp till aktuell volym. Problemet vid hämtning vid en annan anläggning är transporten av 
rötrest då rötresten ska vara så varm som möjligt samtidigt som stora mängder ska flyttas. Det blir ofta 
kostsamt. En biogasanläggning på 1000 m3 rötkammarvolym bör alltså hämta 300-500 m3 aktiv rötrest. En 
tankbil för transport tar maximalt 35-40 m3, vilket gör att det blir många transporter. Transporterna 
behöver därför planeras nogsamt både för den biogasanläggning som ska lämna och den som ska ta emot 
den varma aktiva rötresten. Ofta har maskinstationer t.ex. maskinringar kunskap och kontakter vad gäller 
dessa transporter, rådet är därför att ta hjälp så att logistiken stämmer. Några frågor att ställa 

• Är det rätt anslutningar/kopplingar för fyllning respektive tömning från brunnar på 
biogasanläggningarna till aktuella transportbilar? 

• Finns det ”flaskhalsar” i transportkedjan som gör att fyllning och/eller tömning tar längre tid än 
planerat? 

• Vet transportören om att det är varm rötrest som transporteras? Varm rötrest gasar (till skillnad 
från kall rötrest som hämtas i lager – vilket är vanligare att man transporterar) det gör att bilen 
behöver ha gasevakuering och eventuellt andra säkerhetsåtgärder. Kontrollera med transportören! 

• Hur stort är transportavståndet mellan anläggningarna som ska lämna/hämta? Vilken tid på dygnet 
är det bäst att köra transporterna? Kolla så att det är farbart till/från biogasanläggningarna för att 
undvika trafikstörningar.  

• Ha en bra dialog med transportör och lämnande anläggning så att alla parter är överens vad som 
gäller för transporten och pris.  

Substratet 
Det substrat som man börjar mata anläggningen i uppstarten ska vara det ”vanliga” substratet i 
anläggningen. Om anläggningen drivs till huvudsak av gödsel ska uppstarten ske med gödsel också 

Börja mata – analysera och kontrollera 
När rötresten är på plats så kan följande steg tas för att så snabbt som möjligt komma upp i produktion 

1. Värm upp rötresten så att hela reaktorn håller tänkt temperatur 
2. Säkerställ så att omrörning och uppvärmningssystem fungerar 
3. Börja mata upp enligt matningsschema under ca en uppehållstid 
4. Analysera och följ upp driften enligt kontrollprogram (se punkter nedan) 
5. När rötkammaren är fylld och driften stabil kan eventuellt tilläggsubstrat som slakteriavfall/fett gradvis 

introduceras tills normal matning erhålls. 
 

 



 

Mät/följ upp varje dag under uppstartsperioden: 

• Gasmängd 
• Inmatat och eventuellt utmatat substrat – för att hålla reda på fyllnadsgrad och belastning i 

rötkammaren 
• Organisk belastning och uppehållstid för det substrat som finns i rötkammaren 
• Gasens kvalité av metan, koldioxid och svavelväte 
• Ev. tillsatser t.ex. för att sänka svavelväte i gasen 
• pH 

Mät en gång i veckan tills driften är stabil och anläggningen går som planerat på det substrat eller den 
substratmix som ska tillföras: 

• Fettsyror 
• Alkalinitet 
• Ammonium och totalkväve 
• TS och VS på utgående rötrest 

Först efter cirka tre uppehållstider (normalt ca tre månader i mesofil process) kan anläggningen säjas vara i 
normal drift igen. Vanligt de första driftsmånaderna är variationer i daglig gasproduktion och gaskvalité 
oftast orsakas av variationer i substratet som inte mikroorganismerna klarar av. Kom också ihåg att 
belastning och uppehållstid blir annorlunda i början då hela rötkammarvolymen inte är fylld, den behöver 
därför beräknas på den aktuella volymen slurry som finns i rötkammaren.  

Utvärdera uppstarten 
Med största sannolikhet kommer biogasanläggningen behövas tömmas helt eller delvis ytterligare någon 
eller några gånger under dess livstid. Det kommer leda till ytterligare produktionsbortfall på grund av 
uppstartstid. Erfarenheter från hela uppstartskedjan är viktiga att dokumentera för att ta lärdomar till nästa 
gång. 



 

 

Exempel på uppstart  
Vid den aktuella anläggningen som följdes i projektet, användes matningsschema enligt nedan. 
Anläggningen har termofil drift med en uppehållstid på ca 18 dagar, ungefärligt de antal dagar användes för 
att mata upp reaktorn. Först fylldes den till hälften med varm rötrest från en annan biogasanläggning.  
Biogasanläggningen har därefter fungerat normalt, men hade en del höga toppar av fettsyror de närmsta 
uppehållstiderna efter uppstart.  

Tabell 1 Exempel på matningsschema och driftsparametrar för uppföljning vid uppstart. Efter dag 17 normal matning och uttag av 
rötrest 

Dygn Volym i 
reaktorn  

Daglig 
matning 

ev uttag Ny 
volym 

Belastning Uppehållstid 

1 310 6,8   317 0,5 45 

2 317 7,0   324 0,5 45 

3 324 7,1   331 0,5 45 

4 331 7,3   338 0,5 45 

5 338 7,4   346 0,5 45 

6 346 7,6   353 0,5 45 

7 353 7,8   361 0,5 45 

8 361 15,9   377 1 23 

9 377 16,6   393 1 23 

10 393 17,3   411 1 23 

11 411 18,1   429 1 23 

12 429 18,9   448 1 23 

13 448 19,7   467 1 23 

14 467 20,6   488 1 23 

15 488 21,5 9,0 500 1 23 

16 500 28,0 28,0 500 1,5 18 

17 508 28,0 28,0 508 1,5 18 
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