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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att på Huntley farm i Lusaka, Zambia undersöka gårdens möjligheter att 

utvinna biogas i framtiden ur deras restprodukter i form av gödsel från nötkreatur, kycklinguppfödning, höns 

samt avlopp från slakteri. Huntley farm ägs av Zambeef Products PLC som är en av Zambias största kött och 

jordbruksproducenter med en marknad i södra Afrika. 

För att göra farmen mer miljövänlig samt minska energikostnaderna har beräkningar gjorts på hur mycket 

biogas som teoretiskt går att utvinna ur substraten. Därefter kan biogasen användas till bränsle samt som ett 

komplement för generering av el vid eventuellt strömavbrott. 

Rapporten undersöker hur mycket substrat som finns tillgängligt på farmen under ett år och med hjälp av 

teoretiska värden för varje substrat beräknas det totala biogasutbytet. Behandling av farmens totala 

energiförbrukning och energikostnader har gjorts för att se vad biogasen ska användas till samt hur mycket 

energikostnaden kan skäras ner. 

 

En blivande biogasanläggning på Huntley farm skulle teoretiskt sätt kunna producera 1 464 000 m³ uppgraderad 

biogas vilket motsvarar 14,2G Wh el eller 1 450,8 m³ diesel.  Efter energiförluster i form av uppvärmning av 

anläggning samt generering av el skulle den producerade energin bli 3,37G Wh eller uppgraderad biogas som 

motsvarar 725,4 m³ diesel eller 1450,8 m³ diesel om biogasanläggningen inte underhållas med biogas. 

Elkonsumtionen skulle reduceras med 30 % och en reducerad kostnad på 100 000 USD. Eller om Huntley farm 

väljer att använda den uppgraderade biogasen till dieselförbrukning skulle det motsvara en minskning på 75 % 

och en reducerad kostnad på 1.45 miljoner USD. 

 

Rapporten behandlar: 

 Allmän fakta om biogas och hur en biogasanläggning fungerar samt vilka processer som ingår vid 

framställning av biogas. kapitel 2-5 

 Behandling av biogas samt olika metoder att generera el. kapitel 6-7 

 Fakta om Zambeef samt hur mycket substrat det finns tillgängligt på Huntley farm. Kapitel 8-9 

 Teoretisk energiutvinning ur substraten samt vilka förbättringar som bör åtgärdas för att få en maximal 

energiutvinning.  Dimensionering av anläggning. Kapitel 11-13 

 Energikonsumtionen på Huntley farm räknat i elektricitet och diesel. Kapitel 14 

 Placering av biogasanläggningen samt prisförslag och ekonomiska fördelar med en biogasanläggning. 

Kapitel 15 
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Abstract 

The purpose with this study at Huntley farm in Lusaka, Zambia is to investigate a future possibility to extract 

biogas at the farm from the waste such as manure from cows, chickens, hens and the abattoir.  Huntley farm is 

owned by Zambeef products PLC and is one of the largest meat and agriculture producers in Zambia, with a 

market covering the southern Africa.  

To make the farm more environmentally friendly and to reduce energy costs, calculations have been made on 

how much theoretically biogas that can be extracted from the substrate. Thereafter the biogas can be used as 

fuel and as a complement for generation of electricity when a power failure strikes the farm. 

The report investigates the amount of available substrate that is produced at the farm in a year and by using 

theoretical values for each substrate estimate the total biogas yield. The farm's total energy consumption and 

energy costs has been taken in consideration to decide what the biogas should be used for and how much the 

energy costs can be reduced.  

 

A prospective biogas plant at Huntley Farm would theoretically be able to produce 1 464 000 m³ upgraded 

biogas which correspond to 14.2 GWh of electricity or 1450.8 m³ of diesel. 

After the energy losses in form of maintaining the biogas plant and generation of electricity, the produced 

energy would be 3.37 GWh or upgraded biogas which corresponds to 725.4 m³ of diesel. If the biogas plant is 

not maintained by biogas it can produce 1450.8 m³ of diesel. The electricity consumption would be reduced by 

30 % and with a reduced cost of 100 000 USD. If Huntley Farm would use the upgraded biogas for the diesel 

consumption it would represent a decrease of 75 % and a reduced cost of 1.45 million USD. 
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1 Inledning 

Fossila bränslen har under de senaste decennierna haft en stor påverkan på den globala uppvärmningen och är 

idag ett omdiskuterat ämne. Förbrukningen av fossila bränslen ökar i och med att utvecklingsländerna 

industrialiseras, vilket också bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att implementera teknik och 

kunskap får utvecklingsländerna möjlighet att undvika att gå i västvärldens fotspår genom att jobba direkt mot 

en mer hållbar utveckling. Biogasproduktion är ett steg i rätt riktning för att bidra till minskade koldioxidutsläpp 

i atmosfären. Framställning av biogas görs bland annat genom rötning av restprodukter från till exempel 

jordbruk eller slakterier och bidrar därför också till minskad växthuseffekt.   

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med denna rapport är att undersöka Zambeefs möjlighet att bygga en biogasanläggning på Huntley farm. 

Projektet omfattar en sex veckors fältstudie på gården där en uppskattning på de olika restprodukterna 

(substraten) görs samt ett teströtningsförsök på en substratblandning. Med hjälp av teströtningsförsöket är de 

möjligt att göra en uppskattning på hur mycket biogas som skulle gå att utvinna ur en fullständig 

biogasanläggning på Huntley farm, Chisamba. Målet med projektet är att undersöka om det är lönsamt för 

Zambeef att bygga och driva en biogasanläggning på Huntley farm. 

1.2 Tillvägagångssätt 

Projektet är uppdelat i tre steg; 

1. Datainsamling på Huntley farm, Chisamba 

2. Teströtning 

3. Bearbetning och analysering av data 

 

Steg 1. Under en sex veckors period på Huntley farm insamlades data och intervjuades cheferna på de olika 

avdelningarna. Uppgifterna kunde variera eftersom informationen kom från statistik eller antaganden då all 

data inte fanns tillgänglig på papper.  Mätningar har genomförts där det inte funnits några uppgifter tillgängliga. 

 

Steg 2. Under en tre veckors period genomfördes tester för att ta reda på substratblandningens biogaspotential. 

Där var syftet att mäta dess volym samt koncentrationen på metanhalten i biogasen. 

 

Steg 3. Informationen som samlades in under fältstudien bearbetades för att beräkna huruvida Huntley farm 

bäst skulle kunna använda den utvunna biogasen om en biogasanläggning byggs. 

1.3 Bakgrund 

I dagsläget på Huntley farm, Chisamba slängs största delen av restprodukterna på hög för kompostering och i 

värsta fall dumpas det i en damm. Substratet som ska användas i detta projekt kommer från djurproduktion i 
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form av gödsel från nötkreatur, värphöns, kycklinguppfödning samt rester från slakteriets avlopp. I 

restprodukten finns det bevarad energi i form av organiskt material som genom en anaerob miljö som ger 

möjlighet till att starta rötningsprocessen och som bildar rågas (metan och koldioxid). Biogasen kan användas i 

brännare och motorer för att producera värme och el. Rötresterna innehåller all den näring som fanns i de 

ursprungliga substraten fast med en volymreducering. Rötresterna kan sedan användas som gödsel till eget 

jordbruk och försäljning. 

2 Historia biogas 

Metan gas har funnits på jorden i cirka 3.5 miljarder år och är en produkt av nebrytningsprocessen då organiskt 

material bryts ner i en anaerob (syrefri) miljö. Detta är en naturlig mikrobiologisk process med hjälp av bakterier 

som fortgår i miljöer innehåller organiskt material och där syrenivån är väldigt låg eller ingen alls. 

 

Jan Bapita Van Helmont år 1630 var först med att fastställa; att en brandfarlig gas bildades när organiskt 

material ruttnar. 1776 drog greve Alessandro Volta slutsatsen att det fanns ett direkt samband mellan mängden 

ruttnande organisk materia och mängd gas som produceras. Sir Humphrey Davy bestämde år 1808 att det var 

metangas som producerades i gödsel från nötkreatur då det förmultnade (Paul Harris, 2010) 

 

Bombay var först med att bygga ett avloppsreningsverk 1859. Storbritannien tog med sig idén hem och 1895 

producerades gas som försedde staden med gasbrinnande gatulampor. I både Tyskland och Storbritannien 

utvecklades avloppshanteringen och genom anaerob nedbrytning minskades volymen av den fasta massan. 

3 Från organiskt material till biogas 

Biogas framställs när bakterier i anaeroba miljöer bryter ner organiskt material i tre biologiska huvudsteg (se 

figur1): hydrolys, syrabildning, metanbildning. Hydrolyssteget är första steget i processen där de anaeroba 

bakterierna bryter ner stora bindningar som fetter, kolhydrater och proteiner till enklare lösningar som 

aminosyror, fettsyror och sockerarter. Syrabildningssteget är andra steget där fettsyror bildas som propionsyra, 

ättiksyra samt alkoholer. Metanbildningen är sista steget i processen där ättiksyra samt vätgas bryts ner och 

bildar koldioxid och metangas. 
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Figur 1 Biogasprocessen i tre steg (Biogasportalen.se, 2010) 

 

Metanbildande bakterierna har en fördubblingstid på en eller flera dagar medans de syrabildandebakterierna 

har en fördubblingstid på en eller flera timmar. Detta kan leda till en sänkt pH nivå om det matas in mer 

substrat än de metanbildande bakterierna klarar av att bryta ner. En pH sänkning hämmar bakteriernas 

metanbildning vilket resulterar till ytterliggare pH sänkningar som bromsar rötningsprocessen. 

4 Substrategenskaper 

4.1 TS-Halt 

TS står för torrsubstanshalten och är de kvarvarande föreningar efter att vatteninnehållet i substratet har 

indunstats i 105°C. För att material ska kunna fungera i mottagningssystem, pumpar samt omrörare krävs det 

att inte ha för hög TS-halt (>10-15 %). Om det är fallet krävs en spädning av substratet. Detta gäller dock inte 

generellt då fettrika substrat kan ha en hög TS-halt men fortfarande vara pumpbara. Exempelvis grädde 

innehåller 60 % TS och ren glycerol 100 %, men båda är fullt möjliga att pumpa. Om ett material har låg TS-halt 

(<10 %) kan det användas för att späda tjockare substrat och på så vis förbättra de mekaniska egenskaperna 

(Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). 

4.2 VS-Halt 

Kommer från det engelska uttrycket Volatile solids (VS) och som på svenska betyder glödförlust. Det är ett mått 

på ett materials innehåll av förbränningsbar substans vid 550°C och används för att beräkna organiskt material i 

ett substrat. Generellt gäller att ett substrat med hög VS-halt har hög transporteffektivitet, alltså högt gasutbyte 

per transportenhet. Detta på grund av att det endast är denna organiska del av TS som kan brytas ner i 

rötkammaren och bidra med biogasproduktion. Ett substrat med låg VS-halt ger ineffektivt utnyttjande av 
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rötkammarvolym och då ett lågt gasutbyte per volymenhet (Lindow, 2004). 

 

Vid samrötning av olika substrat är det viktigt att bestämma TS och VS för varje substrat för att undersöka hur 

det kommer att påverka TS och VS i blandningen. Under processens gång är det viktigt att kontinuerligt 

analysera blandningen för att kunna bedöma om den ska spädas eller är för tunn för att gå vidare i systemet. 

4.3 Näringssammansättning 

Mikroorganismer behöver kol, kväve, fosfor samt vitaminer för att växa och bli fler. Därför måste alla dessa 

ämnen finnas tillgängliga i tillräcklig mängd i den slutgiltiga blandningen som går in i rötkammaren för att 

tillgodose mikroorganismernas behov. Hög andel av lättillgängliga näringsämnen är också önskvärt i den 

kvarvarande biogödseln. 

 

En parameter som är av stor betydelse är förhållandet mellan kol- och kväveinnehåll (C/N-kvot) i substratet. En 

kvot på mellan 20-30 är bra för mikroorganismernas cellmetabolism (Yen & Brune, 2007). Om C/N-kvoten går 

ner mot 10-15, betyder detta att substratet har ett överskott på kväve och kan orsaka ammoniumackumulering. 

Ammonium och fettsyror är viktiga i processen, men om koncentrationen bli allt för stor kommer detta att 

sänka pH-värdet och där med att hämma metanproduktionen (Yen och Brune, 2007).  

4.4 COD 

Chemical oxygen demand eller kemisk syreförbrukning (COD) är ett mått på den mängd syre som krävs för att 

bryta ner en viss organiskt material. Metoden görs för att ta reda på ett substrats innehåll av organiskt material. 

Där högt COD värde betyder högt biogasutbyte. 

 

5 Helhetssyn över biogasanläggningen 

5.1 Förbehandling 

Vid förbehandlingen rensas substraten för att avlägsna föremål som kan ha negativ effekt på processen. Som till 

exempel fjädrar, halm eller större stenar. Därefter blandas de olika substraten för att få en jämn fördelning 

mellan substraten. Tillsättning av vatten sker vid behov för en mer pumpbar samt flytande blandning med en 

TS-halt på >10-15 %. 

5.2 Rötkammare 

Rötningsprocessen där bakterierna under tre steg bryter ner substratet till rågas (till största delen metangas och 

koldioxid). Processen sker under syrefria (anaerob) förhållanden och är känslig mot förändringar av olika 

variabler som till exempel temperatur, pH eller av substrat. Omrörning sker i jämna intervall med låg hastighet 

för att inte störa rötningsprocessen. 
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5.3 Gaslager 

Gaslagret är för uppsamling av överbliven biogas och finns som högtryckslager samt lågtryckslager. 

Lågtryckslagret är oftast integrerat i rötkammaren eller rötrestlagret men kan också vara en självständig enhet. 

Högtryckslager kan bestå av många mindre tryckkärl eller färre och större tryckkärl och är inte kostnadseffektivt 

för en mindre anläggning (Johansson och Nilsson 2007).   

5.4 Avvattning av rågas 

Biogas som kommer direkt från rötkammaren är nästan helt vattenmättad och har oftast en så hög 

svavelvätehalt att den är korrosiv. En stor del av vattnet kondenserar i ledningar och gaslager där temperaturen 

är lägre än i rötkammaren. Rören skall därför ligga frostfritt och luta så att kondensvattnet kan rinna till 

rötkammaren, gaslager eller rötrestlager. När rågasen lämnar rötningskammaren har den en temperatur på 37°C 

och en vätskenivå på ungefär 5 %. Rågasen kan avvattnas med tre metoder: kondensering, adsorption och 

absorption. När man kondenserar gasen, sänks temperaturen eller höjs trycket på rågasen vilket gör att vattnet 

separeras från rågasen och kan tas bort. Adsorption är en metod där gasen torkas då den förs genom ett 

preparat som till exempel kiselgel, aluminiumoxid samt magnesiumoxid och där vattnet adsorberas. Absorption 

sker då rågasen passerar hydroskopiskt salt eller glykol och där vattnet absorberas (Johansson och Nilsson, 

2007). 

5.5 Uppgradering 

Gasen går att förbränna direkt utan någon direkt behandling. Då gasen ska användas för elproduktion eller 

fordonsbränsle krävs det att gasen renas från svavelväte, koldioxid, ammoniak samt mer avvattning. Om gasen 

ska användas till fordonsbränsle krävs det att gasen komprimeras.  

5.6 Efterbehandling samt slutlagring av rötrester 

Då rötresterna kommer från rötkammaren rensas det från eventuella föremål såsom plast metall och annat 

skräp som kan ha kommit med från de olika substraten. Under korttidslagringen produceras fortfarande 

metangas som är möjligt att samla upp innan det körs vidare till slutlagret. Gasmängden kan uppgå till 10 % av 

den totala gasproduktionen och samtidigt hämma påverkan till växthuseffekten (Maria Hammar, 2002). 
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Figur 2 Översiktsbild biogasanläggning (Zorg, 2010) 

6 Biogasens användning 

Biogas lämpar sig bäst för kontinuerlig produktion av en relativt konstant mängd producerad gas. Eftersom 

långtidslagring av större mängder gas är kostsamt är det önskvärt med en jämn gaskonsumtion under hela året. 

Biogas har fördelar gentemot många andra bränslen genom att det inte bildas stoft och aska. Det har även lägre 

emissioner av NOx och flyktiga kolväten vid förbränning. Det har uppmätts vid förbränning av biogas att 

stoftutsläpp är på 0-0,015 mg/MJ vilket kan jämföras med ca 10 mg/MJ för olja (Hammar, 2002). 

7 Genering av el 

Gasmotorn ger förutom el även värme. De Vanligaste förbränningsmotorer som används inom förbränning av 

biogas är gasturbin, ottomotorn, dieselmotorn (Dual-fuelmotor) samt Stirlingmotorer. 

 

Vid produktion av el används den mekaniska energin, som skapas i motorn, för att sedan driva en generator. 

Generatorn kopplas sedan in mot det befintliga elnätet eller mot ett eget kraftnät (Hammar, 2002). 

7.1 Gasturbin 

Vid större elproduktion kan en gasturbin användas. Gasen förbränns vid högt tryck i en brännkammare och de 

heta rökgaserna får expandera i en turbin där mekanisk energi utvinns. Den mekaniska energin används i sin tur 

till att dels driva kompressorn och dels för att producera el med generatorn. Värmen i avgaserna efter turbinen 

kan sedan utvinnas på liknande sätt som med en förbränningsmotor, i en avgaspanna. 

Gasturbiner kräver att gasen är komprimerad för att uppnå en naturgaskvalitet. En gasturbin kan ge en uteffekt 

upp till 300 MW och en elverkningsgrad på över 40 %. (Lantz, 2004). 



Institutionen för teknik och samhälle   Examensarbete 
Högskolan i Skövde 

 

Eric Jansson 
Ludvig Almqvist 12 
   

7.2 Gasmotorer 

De två vanligaste typerna av gasmotorer som används inom förbränning av biogas är ottomotorn och 

dieselmotorn (Dual-fuelmotor). 

7.2.1 Ottomotor 

En ottomotor följer den vanliga ottoprincipen där gasen antänds med hjälp av tändstift vilket betyder att det går 

att använda 100 % biogas. Ottomotorn används vid mindre anläggningar och kan producera mellan 2 kWel till 2 

MWel. Elverkningsgraden för gasdrivna ottomotorer för kraftvärmetillämpningar ligger mellan 30-35 % 

beroende på storlek. Den totala verkningsgraden, inklusive värmeproduktion som kan tas tillvara, är 85-88 % 

(Maria Hammar, 2002). 

7.2.2 Dieselmotor (Dual-fuelmotor) 

Duel-fuelmotorn är en vanlig producerad dieselmotor som används till att förbränna biogas. Dock krävs det 

diesel som startbränsle för motorn som motsvarar 10 % av den totala tillförda bränsleblandningen. Fördelen 

med Dual-fuelmotorn är att investeringskostnaderna minskar jämfört med vanliga gasmotorer då dieselmotorer 

tillverkas i stora volymer. Elverkningsgraden för motorn ligger på 30-35 % beroende på storlek. 

7.3 Stirlingmotor 

Stirlingmotorn är ett bra alternativ för små installationer som ska placeras i bostadshus. Stirlingmotorn som 

även kallas varmluftsmotor har utvecklats ur de gamla värmemotorerna under snart ett och ett halvt sekel. 

Stirlingmotorn har en kontinuerlig förbränning vilket gör att utsläppen kan hållas mycket låga och att vibrationer 

och ljud från motorn kan minimeras. Motorns förbränning sker utanför cylindrarna och kan därför använda i 

princip vilket bränsle som helst som kan leverera värme. Vid förbränningen överförs värmen till arbetsmediet 

med hjälp av en värmeväxlare. Stirlingsmotorns storlekar finns från 1 kW till 150 kW (Lantz, 2004). 

8 Zambeef Products PLC    

Zambeef är ett av de största jordbruksföretagen i Zambia som är involverade i produktion, förädling, 

distribuering samt försäljning av nötkött, kyckling, fläskkött, ägg, mejeriprodukter, matolja, bröd, läder och skor. 

Zambeef Products PLC är uppdelat på 13 dotterbolag; Zambeef (kött och boskap), Zammilk (mjölk och 

mjölkningsprocessen), Zamchick och Zamchick egg (kyckling och ägg), Master Pork (Fläsk), Zambeef farming 

(skördning), Zampalm (palm skördning), Zamloaf och Zamflour (malning och bageri), Zamanita edible oils 

(margarin och matolja), Novatek (djurfoder), Zamshu (läder och läderskor), Zambeef feeding the nation 

(försäljning av förädlade matvaror), Zamchick inn (Snabbmatskedja), Zambeef transport (transport och 

distribution) 

 Zambeef har sin produktion belägen i Zambia, Ghana och Nigeria och exporterar sina produkter till Angola, 

Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Malawi, Namibia, Tanzania, Sydafrika, Zimbabwe, China, England, 

Indien, Italien. (Annual report 2009). 
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Zambeef har över 3700 anställda varav 98% är Zambier som anställs från fattigare områden utanför städerna. 

Utöver anställning har företaget försätt de anställda med boende, skola och sjukvård. Företaget har även ett 

aktivt konfidentiellt hiv/aids program för dem som lever med sjukdomen. 

8.1 Ekonomi 

Den stora finanskrisen som drabbade större delen av världen 2008-2009, drabbade även Zambeef vilket ledde 

till att företaget minskade sin vinst efter skatt i den inhemska valutan Kwacha (K) från K38.3 miljarder vilket 

motsvarar 7 716 329 USD (Oanda, 2010) år 2008 till K16 miljarder (USD 3 223 531) 2009. Företaget har gjort en 

ekonomisk förlust på 58,1 % år 2009 vilket motsvarar 68,3 % i USD. Inflationen i Zambia 2009 var 11,8 % 

(Sveriges ambassad i Lusaka, 2010) och har påverkat Zambeefs resultat markant. 2009 startade växlingskursen 

på K3580 per USD. Växlingskursens topp låg på K5760 per USD och slutade på K4720 per USD. Detta har 

resulterat i en förlust på K67 miljarder (13 498 539) (Annual report 2009). 

9 Potentiella substrat på Huntley Farm 

De tillgängliga substraten som finns på farmen är gödsel från nötkreatur, värphöns, kycklinguppfödning samt 

avlopp från slakteriet (blod och vatten) och tarminnehåll från nötkreatur. 

 

Värdena som är använda i denna studie är inte precisa då det inte finns tillgänglig dokumenterad data av volym 

eller vikt på gödsel från djurproduktionen. Alla värden är uppskattade utifrån varje avdelning på gården med 

avseende på hur många djur som finns. 

Substrat Vikt (ton/år) 
Densitet 
(kg/m³) Volym (m³) 

Nötkreatur 60000 1100 54600 

Kyckling 2300 390 6000 

Värphöns 5000 1050 5200 

Maginnehåll 190 1200 160 

Avlopp 
slakteri 11700 1000 11700 

Totalt 79190  77660 

Tabell 1: Samtliga substrats vikt, densitet och volym 
 

9.1 Kogödsel 

På Huntley Farm varierar antalet nötkreatur mellan 1000-

5000 men genomsnittet ligger på 2500-3000 djur varje dag (se 

figur 3) enligt Murray Moore General Manager – Meat 

Operations (personlig kontakt 10.04.26) och där varje 

nötkreatur producerar cirka 24 ton flytgödsel per år vilket ger 

65,75 kg flytgödsel per dag enligt Jonas Johansson 

projektingenjör, Götene gårdsgas AB (personlig kontakt 
Figur 3: Nötkreatur i inhägnad 
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10.04.16). Den totala mängden flytgödsel för samtliga nötkreatur blir 60 000 ton per år. I dagsläget går 

nötkreaturen på bar mark där bortforsling av gödslet sker mellan 2 – 5 gånger per år beroende på den mängd 

gödsel som finns i inhägnaden. Gödslet används idag till kompost och läggs på hög under flera månader för att 

torka innan det används på åkrarna. Detta innebär att all energi i gödslet försvinner upp i atmosfären och blir 

oanvändbar för rötningsprocessen.  

9.2 Värphöns 

Farmen har sammanlagt 119 000 värphöns (se figur 4) som är fördelade på 7 

hus och vistas på farmen i 14 månader innan de går till slakt. Husen töms varje 

vecka och då på cirka 15 ton rent hönsgödsel som skrapas ner i gropar belägna 

bakom varje hus som motsvarar 5460 ton gödsel på ett år med en volym på 

5175 m³. 

Biogasutbytet från hönsgödsel ligger på 35 m³ biogas per 1 m³ hönsgödsel med 

en TS-halt på 6 % (Biogas kortversion, Biosystem 2004). Hönsgödsel är väldigt 

kväverikt substrat som inte bör rötas separat då det skulle hämma 

rötningsprocessen i form av ammoniumackumulering. 

 

9.3 Kyckling 

Kycklinguppfödningen på Huntley farm består av 27 hus 

varav 9 mindre med 7000 kycklingar i varje samt 18 större 

hus med 12000 kycklingar i varje. Kycklingarna vistas 35 

dagar på farmen innan de går till slakt, därefter står huset 

tomt för sanering i två veckor. Varje hus klarar av 6 

omgångar av kycklingar per år vilket ger 1 680 000 

kycklingar per år på Huntley Farm.   

Husen förses med en bädd bestående av solrosfröskal (se 

figur 5), 3000 kg i de mindre husen samt 6000 kg i de större 

husen. Vid tömning av husen uppgår bäddens vikt till 15 – 

20 ton för de större husen samt 7,5 – 10 ton för de mindre husen vilket ger ett genomsnitt på 2 362,5 ton per år 

(och för att få en jämn belastning på rötkammaren ska den matas med 6,47 ton kycklingbädd per dygn). 

 

9.4 Avlopp slakteri 

All vattenanvändning på slakteriet rinner ut i två olika avlopp. Ett från kycklingavdelningen och ett från 

nötkreatursavdelningen som sedan möts utanför och rinner till en damm (Se figur 6). Slakteriets 

vattenförbrukning är 50 m³ per dag från nötkreatur samt 15 m³ per dag från kyckling. Nötkreatur slaktas 3 dagar 

i veckan medan kyckling slaktas 5 dagar i veckan vilket ger en total vattenförbrukning på 225 m³ per vecka och 

Figur 4: Värphöns i bur 

Figur 5: Kycklinguppfödning  
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117 000 m³ på ett år. I dagsläget spolas blodet ut med 

avloppet men det planeras att i framtiden använda blodet för 

att utvinna blodmjöl. Därför används inte detta i 

beräkningarna utan bara vattenmängden om Huntley farm så 

önskar. 

 

 

 

9.5 Slakteriavfall – maginnehåll nötkreatur 

I genomsnitt efterlämnas 17.56 kg maginnehåll efter slakt 

från varje nötkreatur (se figur 7). Siffrorna grundas på en dag 

där 90 nötkreatur slaktades och maginnehållet uppmätes till 

1580 kg med en volym approximerad till 5 m³ enligt M. 

Moore General Manager, Meat Operations (personlig 

kontakt, 10.04.24). Huntley farm slaktar 10 800 nötkreatur 

under ett år (enligt Murray Moore) vilket motsvarar 190 ton 

maginnehåll. 

 

10 Teströtning 

10.1 Syfte 

Syftet med teströtningen var att undersöka Huntley farms potential att utvinna biogas utav de substrat som 

finns tillgängliga på farmen. Den blandningen som användes för teströtningen motsvarade den proportionerliga 

mängd gödsel och avfall som idag går rätt ut i naturen. Volym biogas samt metangaskoncentration är de två 

värden som fås ut från experimentet. Med dessa värden kan en approximation göras på hur mycket biogas som 

kan utvinnas från hela Huntley farms produktion. 

10.2 Val av metod 

Teströtningen följer den princip som Dr. A Schnürer på Institutionen för mikrobiologi, SLU i Uppsala använt i 

rapporten Biogasreaktor i miniformat. Värmekällan i detta försök är i form av ett vattenbad och som användes 

för att hålla en konstant temperatur på rötanläggningen. 

10.3 Vattenbadets konstruktion 

Vattenbadet bestod av en 15 liters hink fylld med vatten (Se figur 8). En doppvärmare med en inbyggd termostat 

Figur 6: Avlopp från slakteriet och mejeriet 

Figur 7: Insamling av maginnehåll 
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som kan hålla en jämn temperatur på 34°C. En vattenpump placeras i hinken för att fördela värmen samt en 

termometer för att kunna läsa av temperaturen.  

10.4 Rötkammarens konstruktion 

Rötkammarens konstruktion för teströtningen består av en 1.5 liters plastflaska där en gummipropp med ett ca 

5 mm hål placeras i flaskmynningen för att täta flaskan. Ett cirka 3 cm långt plaströr trycks ner i hålet som en 

koppling mellan flaskan och den cirka 50 cm gummislang som trätts över andra änden på plaströret. En 

heliumballong tejpas därefter fast på den fria änden av gummislangen (Se figur 8).  

10.5 Mätning av metangas 

En enklare metod av typen fermentationsrör kommer att användas då med hjälp av en sårspruta (60 ml) samt 

en lösning av vatten och natriumhydroxid (lutblandning). 50 ml rågas sugs upp i sprutan varefter 10 ml 

lutblandning sugs upp. Därefter skakas sprutan så att koldioxiden binds med natriumhydroxiden. 

Sprutmynningen doppas sedan ner i lutlösningen och en tryckutjämning sker. Detta kommer att visas genom att 

vätska sugs upp i sprutan. Upprepa de sista två stegen tills att all koldioxid är bunden i lutlösningen och  sprutan 

har ett atmosfärstryck (inget undertryck i sprutan). Efter att lutblandningens volym ökat går det att uppskatta 

koldioxidens mängd i rågasen och med hjälp av detta går det att beräkna metanhalten.    

 

 Avläsningen på sprutan visar hur mycket ren metangas som fanns i blandningen och på så sätt går det att 

beräkna den procentuella metanhalten i rågasblandningen. 

10.6 Tillvägagångssätt 

Blandningen som skulle användas för teströtningen skulle enligt Dr. A Schnürer innehålla ymp (substrat som 

redan innehåller metanbildare och kan starta en rötningsprocess direkt) med 4,2g VS samt substrat med 2,1g 

VS.  Vid detta försök fanns det inte möjlighet att fastställa VS-halt eller TS-halt på substraten och därmed 

användes inte Dr. A Schnürers metod hur vida substratblandningen skulle vara uppdelad vid försöket. 

Substratblandningen i teströtningsförsöket var anpassad efter de proportioner av substraten som fanns 

Figur 8: Rötkammarens och vattenbadets konstruktion 
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tillgängligt på gården. Försöket kommer att ha fyra teströtningsanläggningar i miniformat där tre flaskor 

innehåller samma substratblandning (kogödsel, hönsgödsel, kycklingbädd, maginnehåll nöt och avlopp från 

slakteriet) samt en flaska med benämningen ”nolla” då den enbart innehåller ymp i form av färsk kogödsel då 

detta innehåller metanbildare. Detta för att se hur mycket metangas ympen tillför i försöket. 

10.7 Resultat 

10.7.1 Koncentration 

Koncentrationen på metanhalten mättes två gånger (se tabell 2) under försöket på varje ballong. Ballongernas 

namn kommer ifrån deras form och motiv. Av dessa två värden togs det fram ett medelvärde för varje ballongs 

metanhalt. 

 

Ballong Försök 1 Försök 2 Medelvärde 

Nolla 86 % 90 % 88 % 

Brandman 70 % 68 % 69 % 

Hund 80 % 90 % 85 % 

Fågel 60 % 66 % 63 % 

Tabell 2: Metanhalt på de olika ballongerna i teströtningsförsöket 

 

10.7.2 Volym 

Den utvunna biogasens volym (se tabell 3) uppmättes med hjälp av att sänka ner respektive ballong i ett 

vattenbad och mäta den undanträngda volym vatten. Ballong ”hund” fick en liter eftersom ballongen byttes 

efter två veckor. 

 

 

Ballong Liter biogas 

Nolla 2,5 

Brandman 3,5 

Hund 1 

Fågel 3,5 

 
Tabell 3: Biogasens volym från teströtningsförsöken 

 

10.8 Analys 

Värdena som erhållits från mätningarna varierar ganska mycket. Metanhalten i biogas ligger normalt mellan 60-

65 % enligt J. Johansson (personlig kontakt, 10.08.02). Mätningarna från försöket visar att två av de tre 

rötningsförsöken ”fågel” och ”brandman” hade en metanhalt på 63 % respektive 69 %. Vilket kan anses som 

normala värden. Det tredje försöket fick en metanhalt på 85 % vilket är högre än de normala värdena och kan 

ha påverkats ut av byte av ballong efter två veckor då läckas upptäckts. Nollan som enbart bestod ut av ymp i 

form av kogödsel fick en metanhalt på 88 % och är över de normala värdena där olika parametrar kan ha 

orsakat dessa värden.   

Detta kan bero på att under försöket fanns ingen möjlighet att skölja rötkammaren med kvävgas som 
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rekommenderas av Dr A. Schnürer vilket medför att syre finns från början i rötkammaren. I mätningarna som 

gjordes binds koldioxiden i natriumhydroxiden och resterande gasblandningen kan alltså bestå av både syre och 

metangas vilket kan ge upphov till de höga procenthalterna. Volymmässigt kan det avläsas att störst ökning har 

skett i de ballongerna ”brandman” och ”fågel” vilket visar att samrötning har haft en positivare inverkan på 

rötningsprocessen än vad ”nollan” hade som enbart rötade kogödsel. 

Teströtningen har oklara och diffusa värden och kan inte användas som underlag i hur mycket biogas Huntley 

Farm kan utvinna från sina tillgångar utan att ett mer noggrant teströtningsförsök genomförs.  

11 Teoretisk energiutvinning 

Samtliga energiuträkningar använder sig av värden tagna ur substrathandboken. 

Substrat Volym metangas (m³ CH₄) Energimängd (KWh) Vikt (ton/år) 

Nötkreatur 920160 8925552 60000 

Kyckling 141750 1374975 2362,5 

Värphöns 430500 4175850 5460 

Maginnehåll 10927 105998 189,6 

Total 1503337 14582375 68012,1 

 
Tabell 4: Hur mycket metangas i volym och energimängd som det går att utvinna ur substraten på ett år 

11.1 Nötkreatur 

En svensk mjölkko producerar ungefär 24 ton flytgödsel per år med en TS-halt på cirka 9 % och en VS-halt av TS-

halt på 80 %. Detta motsvarar 360 m³ ren metan per år enligt J. Johansson (projektingenjör på Götene gårdsgas 

AB, personlig kontakt 2010). Den totala volymen för ett år skulle då motsvara 54 644 m³ flytgödsel. Energivärdet 

för ren metan är 9,96 kWh/Nm³ (Substrathandbok för biogasproduktion, 2009) där ”Nm³” står för 

normalkubikmeter och är den volym gas som utvinns vid temperaturen 0˚C och atmosfärstryck. Med 

beräkningar på energivärdet för ren metangas samt hur mycket metangas en mjölkko producerar blir den totala 

energiutvinningen per nötkreatur och år 3,43 MWh. 

 

Huntley Farm slaktade år 2009 10 800 kreatur per år och varje nötkreatur vistas på gården i 3 månader för att 

gödas upp vilket betyder att det i genomsnitt finns 2 500–3 000 kreatur gående på farmen. Huntley farm har 

tillgång till 60 000 ton flytgödsel per år vilket motsvarar 920 000 m³ ren metangas (se tabell 4) och som har ett 

totalt energivärde på 8,9 GWh eller biogas som skulle  motsvarar cirka 900 m³ diesel (se figur 9). 

11.2 Värphöns 

Husen där värphönsen vistas skrapas rent en gång i veckan på cirka 15 ton rent hönsgödsel. Det finns sju 

värphönshus som på ett år producerar 5 460 ton motsvarande 5 175 m³ rent hönsgödsel med en TS-halt på 

cirka 42 % samt en VS-halt av TS-halt på 76 %. Metangasutvinningen på hönsgödsel är 247 m³ CH4/ton VS 

(Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). Med dessa värden blir den producerade metangasvolymen 

430 500 m³ med ett energivärde på 4,1 GWh (se tabell 4) eller biogas som motsvarar cirka 400 m³ diesel (se 

figur 9). 
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11.3 Kyckling 

Samtliga kycklinghus ger en total mängd kycklingbädd på 2 362,5 ton per år vilket motsvarar en volym på 6 073 

m³. Bädden består av en blandning av solrosfröskal och kycklingspillning. Beräkning av den totala mängden 

metangas har siffror på djupströ använts då detta är det mest jämförbara substratet från substrathandbok för 

biogasutvinning enligt M. Carlsson (personlig kontakt, 10.04.28) 

Djupströ har en TS-halt på 30 % och VS av TS på 80 % samt ett metangasutbyte på 250 m³ CH₄/ton VS. Dessa 

värden ger en volym metangas på 141 750 m³ och motsvarar en energimängd på 1,375 GWh (se tabell 4) eller 

biogas som motsvarar cirka 140 m³ diesel (se figur 9). 

11.4 Maginnehåll 

Vid slakt av nötkreatur tvättas magen ren från maginnehåll. På ett år erhålls 189,6 ton maginnehåll enlig M. 

Moore (personlig kontakt, 10.04.24) vilket motsvarar en volym på 158,66 m³. Maginnehållet har en TS-halt på 

16 % och VS av TS på 83 % samt ett metangasutbyte på 434 m³ CH₄/ton VS (Substrathandbok för 

biogasproduktion, 2009). 

Mängden substrat som finns tillgängligt på farmen ger teoretiskt sett ett metangasutbyte på 10 927 m³ CH₄ 

vilket ger en totalenergimängd på 106 MWh (se tabell 4) eller biogas som motsvarar cirka 10,8 m³ diesel (se 

figur 9). 

 

Figur 9: Volymjämförelse mellan olika energiformer (L. Jansson, 2008) 

11.5 Total energiutvinning 

Summering av total teoretisk energiutvinning där hänsyn inte har tagits till förluster samt samrötning i 

processen blev 14,2 GWh eller biogas motsvarande 1 450,8 m³ diesel. 

 

Efter uppvärmning av rötkammare och diverse förluster i processen går det att utvinna ett netto på cirka 50 % 

av den utvunna biogasen (Götene gårdsgas, 2009). När sedan gasen förbränns i en gasmotor blir 

elverkningsgraden cirka 30 %. 

Med Huntley farms förutsättningar skulle den verkliga energiutvinningen efter energiförlusterna motsvara 2,37 
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GWh eller biogas motsvarande 725,4 m³ diesel. 

 

Dessa värden är beräknade utefter svenska väderförhållanden med en medeltemperatur på 3,8°C år 2009 

(SMHI, 2010) medan i Zambia var medeltemperaturen 20°C år 2009 (bilaga 5). Energiförlusterna för en 

biogasanläggning i Zambia vid uppvärmning bör vara betydligt lägre än i de svenska förhållandena. Det betyder 

att den beräknade energiutvinningen är betydligt mindre än vad den skulle vara i verkligheten.  

12 Dimensionering av biogasanläggning 

12.1 Blandningstank 

I en blandningstank är det viktigt att inte lagra substrat, i synnerhet gödsel och slaktavfall som spontanjäser 

onödigt länge. Att ha i åtanke är att det finns risk för metanbildning i blandningstanken så denna bör vara väl 

ventilerad, eller tillsluten med gasåterförening till rötkammaren för att undvika explosionsrisk enligt J. 

Johansson (personlig kontakt, 10.05.25).  

12.2 Rötkammare 

Den totala mängd substrat som produceras under ett år på Huntley farm där de rekommenderade förändringar 

är genomförda skulle det motsvara en volym på 129 690 m³ substrat och med en TS-halt på 7 %. Detta är ett 

acceptabelt värde på TS-halten för att ha ett pumpbart substrat in till rötkammaren. Vid dimensionering av en 

rötkammare bör proportionerna antas så att diameter motsvarar 1.5 x höjden samt att öka rötkammarvolymen 

med 10 % för gasutveckling som en säkerhetsbarriär (Lantz, 2004). 

 

För att beräkna storlek av rötkammare divideras den total mängd substrat som produceras under ett år med 

365 dagar för att få en siffra på hur mycket substrat som kommer matas in i rötkammaren varje dag. Denna 

volym multipliceras med antal dagar som substratet ska uppehållas i rötkammaren. En rekommenderad 

uppehållstid är 30 dagar enligt J. Johanson på Götene gårdsgas AB (personlig kontakt 10.05.25). Insättning av 

dessa värden ger en rötkammarvolym på 10 650 m³. Med en säkerhetsbarriär (Lantz, 2004) blir den slutgiltiga 

volymen på rötkammaren 11 715 m³. Rötkammarens dimension på Huntley farm kommer då att bli 18,8 m hög 

med en diameter på 28,2 m. 

Enligt M, Lantz (personlig kontakt 10.05.20) skulle det ge processtekniska fördelar att dela upp volymen på två 

reaktorer som till exempel att hantera processtörningar.   

12.3 Lagring av rötrester 

Farmen ska klara av att lagra rötresterna i en tio månaders period då farmen gödslar under två månader på 

året. När rötresterna kommer ut från rötkammaren har volymen reducerats med 50 % vilket minskar 

kostnaderna på att lagra gödsel på hög (Zorg Biogas,2010). Det försvinner inget vatten under rötningsprocessen, 

vilket ger en väldigt flyktigt gödsel som är enkelt att lägga ut på åkrarna och som innehåller ett högt 

näringsvärde. 
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13 Förändringar på Huntley Farm 

För att kunna uppnå en optimal biogasutvinning bör vissa förändringar göras på farmen innan en 

biogasanläggning byggs. Här är en rad rekommenderade förändringar för att optimera biogasutbytet på farmen. 

13.1 Nötkreatur 

Ett krav för att gödslet från nötkreaturen ska kunna användas är att gjuta en grund i betong där kreaturen går. I 

dagsläget går djuren på lermark vilket leder till att mycket jord och sten kommer att följa med gödslet till 

rötkammaren. Detta kommer att sedimenteras i rötkammaren och ta upp volym samt slita på pumpar och 

annan mekanisk utrustning. Fördelarna med att gjuta en grund är att regnvattnet under regnperioden skulle 

motsvara 51 940 m³ på 7 månader (bilaga 5) kommer att kunna användas som spädning av gödslet. Renhållning 

bland djuren underlättas då plattan spolas ren dagligen för att förse rötkammaren med färskt flytgödsel. 

Reduktion på flugor samt lukt minskar samt att risken för klövröta hos kreaturen minskar (Per Johannesson, 

2003). 

13.2 Slakteri 

Om vatten från slakteriet ska kunna användas i rötkammaren bör kemikalierna som används till att desinficera 

slakteriet separeras från resten av avloppsvattnet. Detta för att inte hämma rötningsprocessen eller slå ut den 

helt. 

13.3 Flödesförbättringar 

För att inte störa rötningsprocessen behöver rötkammaren matas med en likvärdig substratblandning varje dag. 

Eftersom substraten inte kommer i jämna intervall och samma volym under ett år måste vissa förändringar 

göras för att få en optimal rötningsprocess. 

13.3.1 Hönsgödsel från äggproduktion 

På farmen skrapas gödslet från värphönsen ner i en stor grop utanför husen där det får ligga över en längre tid. 

Ett system för att få ett bra flöde på hönsgödsel till rötkammaren är att tömma husen olika dagar i ett jämnt 

intervall. Då det mesta sker för hand och en djup grop finns utanför husen kan förslagsvis det utskrapade 

gödslet skyfflas ner på ett flak som står i gropen och som sedan kan köras till biogasanläggningen. 

13.3.2 Kycklingfarm 

Bädden från kycklingfarmarna kommer periodvis i och med när kycklingarna går till slakt vilket inte är under 

jämna intervall under året. Därför måste bädden lagras separat för att sedan kunna portionera ut lika stor 

mängd bädd varje dag till rötkammaren. Idag packas bädden manuellt i säckar vid tömning av kycklingfarm 

vilket är bra då bädden ska lagras. 

13.3.3 Nötkreatur 

För nötkreaturen krävs det en brunn där det nerspolade gödslet kan samlas upp för att sedan pumpas vidare via 

en ledning till blandningstanken. Brunnen ska ha kapacitet för att kunna lagra flytgödsel under den period då 
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antalet kreatur är som störst under året. Vilket ungefär är 5 000 nötkreatur och som skulle motsvara 328 m
3
 

flytgödsel per dag. 

13.3.4 Maginnehåll från slakteriet 

Maginnehållet kommer inte att portioneras ut över en jämn period då volymen motsvarar mindre än 0.2 % av 

den totala volymen och inte har någon större påverkan på rötningsprocessen. 

13.3.5 Avloppsvatten från slakteriet 

Om Huntley farm vill använda avloppsvattnet i biogasanläggningen behövs det en brunn där avloppsvattnet 

uppsamlas för att sedan pumpas vidare till blandningstanken. Maginnehållet från slakteriet skulle förslagsvis 

också kunna pumpas med avloppsvattnet till rötkammaren. 

14 Energikonsumtion på Huntley Farm 

14.1 Elektricitet 

Zambeef köper sin elektricitet från Zesco och betalar i dagsläget K146,16 (0,03 USD) per kWh under ”peak 

hours” (dagtid) och ”off peak hours” (Kvällstid) samt K10165 (2,05 USD) under ”demand peak hours” (största 

energikonsumtionen under dygnet i Zambia). Största delen av elektricitet går till slakteriets anläggning samt 

bageriet vilket kostar Zambeef i genomsnitt cirka K80 miljoner (16118 USD) respektive K30 miljoner (6044 USD) 

per månad (bilaga 1 och 2). Förra året (2009) förbrukade Huntley Farm 10,8 GWh (Loggbok, Zambeef 

transformator meter reading, 10.05.03) till en kostnad av K1,55 miljarder (302 206 USD) och har en beräknad 

energikostnad för 2010 på K2,16 miljarder (435 177 USD). Energiförbrukningen för 2010 beräknas på de fem 

första månaderna och antagit ett genomsnitt för att få energikostnaden för ett helt år. Zesco (Zambeefs 

elleverantör) har ansökt om att få höja elpriset med 21 % för år 2010 samt en höjning på 20 %, 13 %, och 10 % 

för de kommande åren (Energy Regulation Board (ERB), 2010). 

14.1.1 Demand hour 

Slakteriets ”demand hour” har en energikostnad på 13 % men motsvarar 0,2 % av energikonsumtionen (bilaga 

3).  Bageriets ”demand hour” har en energikostnad på 20 % men motsvarar 0,4 % av energiförbrukningen 

(bilaga 4). Dessa värden ger ett genomsnitt på den totala energikostnad som är 16,5 % och motsvarar 0,3 % av 

den totala energiförbrukningen. Med dessa siffror skulle energikostnaden för hela Huntley farm under ”demand 

hour” för ett år motsvara en kostnad på K255,75 miljoner (~50 000 USD).  

14.2 Diesel 

Största energikostnaden på Huntley farm är dieselförbrukningen i form av transporter till och från Chisamba, 

traktorer och skördetröskor inom farmens område och dieselgeneratorerna vid elavbrott. Samtliga  

dieselkostnader som har beräknats är exklusive skatt. Zambeef Retailing Ltd består av transport till och från 

farmen samt delar av generatorparken och har en årsförbrukning på cirka 1 600 m³ diesel till en kostnad av K8,4 

miljarder (1,69 miljoner USD). Zambeef Products PLC består av jordbruksmaskiner samt resterande generatorer 

på farmen. Årsförbrukningen av diesel är på cirka 436 m³ och motsvarar en kostnad på K2,3 miljarder (243 000 
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USD). Vilket är en total årsförbrukning av 2036 m
3
 diesel med en kostnad på K10,7 miljarder (1,933 miljoner 

USD). 

15 Biogasanläggningen på Huntley Farm 

15.1 Placering 

Huntley Farm använder en hektar för den nuvarande komposthögen men har 30 hektar till förfogande för att 

utvidga komposten (McLeod, Huntley General Manager, 10.05.03). Detta är förslagsvis ett bra område att bygga 

en anläggning eftersom det är nära till båda torken där majs och korn torkas och som använder mycket energi 

samt inhägnaderna till nötkreaturen. Detta gör det enklare samt en kortare väg att pumpa flytgödslet till 

anläggningen då det är den största delen av substrat som farmen producerar. 

15.2 Prisförslag från företag 

Zorg - biogas har på sin hemsida olika prisförslag för att bygga en komplett biogasanläggning beroende på vilken 

typ av substrat som farmen har. I dagsläget finns det ingen prislista tillgänglig på samrötning av olika typer av 

substrat och då företaget inte har svarat gällande dessa frågor. Kostnaden beräknas ligga mellan €1-6,5 miljoner 

enligt kalkyler från Zorgs hemsida. Denna kostnad är beräknad på att rötkammaren på Huntley farm kommer att 

matas med 355 m
3
 substratblandning per dag. De två olika förslagen är på flytgödsel från kor samt kycklingfarm 

med bädd (bilaga 1 och 2).  

16 Diskussion 

I samtliga beräkningar har vi utgått ifrån ”substrathandboken för biogasutvinnings” tabeller som är framtagna 

från svenska substrat. Då kreatur i Zambia lever under andra förhållanden och med ett annorlunda foder än vad 

de svenska kreaturen får kan detta ha en möjlig påverkan på näringsinnehållet i gödslet. Svaren på de tester 

som ska ha gjorts på de samtliga substraten på Universitet i Zambia har inte kommit. Vilket gör att det inte går 

att göra noggrannare beräkning på den totala energiutvinningen på Huntley farm.   

 

Det har inte tagits någon hänsyn till väderförhållandena i beräkningarna då energiförlusterna är beräknade på 

ett svenskt klimat med en årlig medeltemperatur på 3,8°C medan medeltemperaturen i Lusaka är på cirka 20°C. 

Uppvärmningen av rötkammaren är den största energikrävande process och därför kommer nettot på 

biogasutbytet att vara större än rapportens beräknade värden som utgått ifrån en 50 % energiförlust.  Hänsyn 

har inte tagits till samrötning av olika substrat som i praktiken har en positiv rötningseffekt på biogasutbytet. 

 

Enligt kapitel 14 skulle Zambeef kunna skära ner på kostnaderna om de använde dieselgeneratorerna under  

”Demand hour” då energipriset ökar med 6 854,71 % vilket motsvarar 13 % av energikostnaderna men bara 0,2 

% av energiförbrukningen på slakteriet. 1 liter diesel kostar K5000 (1 USD) och ger 9,8 kWh och vid en 

förbränning med en elverkningsgrad på 33 % får vi ut 3,27 kWh el. 3.27 kWh kostar under ”demand hour” av 

Zesco K33 239,5 (6,7 USD). Om Zambeef skulle bygga en biogasanläggning på Huntley farm skulle biogasen 
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kunna användas i dieselgeneratorerna under ”demand hour” eller vid elavbrott och på sätt kunna skära ner på 

energikostnaderna. 

 

Största energikostnaderna på Huntley farm är dieselförbrukningen på 2 036 m
3 

per år med en kostnad på K10,7  

miljarder (1,933 miljoner USD). Den totala förbrukningen är uppdelad på transport, jordbruksmaskiner samt 

generatorer där transport förbrukar största delen. Beräkningarna som gjorts med avseende på Huntley farms 

tillgångar i gödsel finns det möjlighet att varje år utvinna uppgraderad biogas motsvarande 725,4 m³ diesel 

vilket är 1/3 av dieselkonsumtionen på farmen.  

 

Eftersom elen är billigare per kWh än både diesel och biogas (inte under ”demand hour”) är det lönsammast att 

uppgradera biogasen för att använda den till fordonsbränsle samt under perioden ”demand hour” och vid 

eventuellt strömavbrott.  

 

Skulle Huntley farm välja att underhålla biogasanläggningen med köpt ström (inte under ”demand hour”) 

istället för biogasen skulle företaget ha dubbelt så mycket uppgraderad biogas till sitt förfogande motsvarande 1 

450,8 m³ diesel. 

 

Teströtning genomfördes under primitiva förhållanden och därför kan inte dessa värden användas för att 

fastställa biogasutbytet från rötningsförsöket. Men dessa värden går det att använda som ett riktvärde för att 

kunna fastställa ett ungefärligt värde på hur mycket biogas det går att utvinna. Metanhalten har uppmätts till 63 

% och 69 % vilket pekar mot ett normalt metangasutbyte och vi har sett att det har producerats mer volym 

rågas i de rötningsförsöken med en substratblandning. 

17 Slutsats 

I dagsläget förbrukar Huntley farm 10,8 GWh el till en kostnad av K1,55 miljarder (302 206 USD) år 2009 samt 

har en dieselförbrukning av 2036 m
3
 till en kostnad på K10,7 miljarder (1,933 miljoner USD).    

 

En blivande biogasanläggning på Huntley farm skulle teoretiskt sätt kunna producera 1 464 000 m³ uppgraderad 

biogas vilket motsvarar 14,2 GWh el eller 1 450,8 m³ diesel.  Efter energiförluster i form av uppvärmning av 

anläggning samt generering av el skulle den producerade energin bli 3,37 GWh eller uppgraderad biogas som 

motsvarar 725,4 m³ diesel eller 1 450,8 m³ diesel om biogasanläggningen inte underhållas med biogas. 

Elkonsumtionen skulle reduceras med 30 % och en reducerad kostnad på 100 000 USD. Eller om Huntley farm 

väljer att använda den uppgraderade biogasen till dieselförbrukning skulle det motsvara en minskning på 75 % 

och en reducerad kostnad på 1.45 miljoner USD  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 

 
Technical characteristics of biogas plants for cattle farms 

(fresh cow manure with 92-94% of humidity) 
 

Characteristics Parameters  Values  

1 
Raw material capacity 
(inlet)  

tons/day 40 80 100 200 300 400 

2 Biogas production m
3
/day* 1100 2200 2750 5500 8250 11000 

3 
Plant electricity 
consumption 

kW 20 25 30 40 50 60 

4 
Plant heat power 
consumption 

kW 50 70 90 180 270 360 

5 Maintenance personnel  operator  1 1 1 1 1 1 

6 Area required  hectares  0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 

7 Solid bio-fertilizer output tons/day 2,7 5,4 6,8 13,6 20,4 27,2 

8 
Liquid bio-fertilizer 
output  

m
3
/day 36 72 90 180 270 360 

* - biogas production from fresh cow manure 

 
Price list for cattle farm biogas plant 

(fresh cow manure with 92-94% of humidity) 
 

Raw material 
capacity (inlet) 
tons/day 

 Price EUR  
       Project 
documentation Supervision* Equipment Construction** 

40 27.000 17.000 270.000 210.000 

80 35.000 17.000 310.000 240.000 

100 47.000 17.000 350.000 270.000 

200 52.000 17.000 420.000 320.000 

300 65.000 17.000 490.000 380.000 

400 72.000 17.000 560.000 500.000 

 
* - includes contract supervision, starting-up and adjustment, training   
* * - construction part (concrete tanks) can be executed by the customer under ZORG documentation 
at price cost without any surcharges    
 

http://www.zorg-biogas.com 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 

 
Technical characteristics of biogas plants for poultry farms  

(chicken dung with bedding material) 

 

Characteristics Parameters  Values  

1 Raw material 
capacity (inlet)  

tons/day 20 40 60 80 100 200 400 

2 Biogas production m
3
/day* 1600 3200 4800 6400 8000 16000 32000 

3 Plant electricity 
consumption 

kW 20 40 50 70 90 120 200 

4 Plant heat power 
consumption 

kW 80 160 240 320 400 750 1200 

5 Maintenance 
personnel  

operator  1 1 1 1 2 2 2 

6 Area required  hectares  0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,4 3,5 

7 Solid bio-fertilizer 
output 

tons/day 17 34 51 68 85 170 340 

8 Liquid bio-fertilizer 
output  

m
3
/day 1 2 3 4 5 10 20 

* - biogas production from fresh chicken dung  

 
Price list for poultry farm biogas plant  
(chicken dung with bedding material) 

 

Raw material 
capacity (inlet) 

tons/day 

Price EURO 

       Project 
documentation Supervision* Equipment Construction** 

20 25.000 20.000 350.000 
310.000 

40 40.000 20.000 520.000 480.000 

60 50.000 20.000 650.000 570.000 

80 62.000 20.000 740.000 720.000 

100 70.000 20.000 960.000 820.000 

200 75.000 20.000 1.920.000 1.560.000 

400 80.000 20.000 3.840.000 3.250.000 

* - includes contract supervision, starting-up and adjustment, training   
* * - construction part (concrete tanks) can be executed by the customer under ZORG documentation and 
supervision at price cost without any surcharges     

 

http://www.zorg-biogas.com 
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Medeltemperatur samt regnmängd i Lusaka, Zambia, 2009 


