
I

D- IDtvERSE
I

MYE GRISEMøKK: Det bygges en spen-
nende biogassløsning på en stor svensk

svinegård ved Brålanda nær norske-

9rensen.

Spennende anlegg til fem millioner
På en stor suinegård oed

Eriksberg i Bråløndø, børe en

time fra Norge og Østfold,

bygges et frømtidsrette biogass-

ønIegg.

J Erting tlasen
BRÅHNDA, SVERIGE

Dette er et onlegg d er gassprod uksjon
foregår ved 56 grader. Det gir en høyere

og bedre biogassproduksjon, men an-

legget må også isoleres mer og blir noe

dyrere.
Også her finnes to bioreaktorer, den

første på hele 7oo m;, mens den andre er
mer beskjeden på cirka 80 mr. Anlegget

er betydelig større enn det ved Skara.

Her finnes r6ooo m: svinegjødseI fra to
gårder som Ligger drøyt to kilometer fra

hverandre. Gjødsel er planlagt pumpet
fra den ene gården tiI den andre der an-

En SKRITT OM GANGEN: - Plonene

for oppgradering til biobrensel er
klare, men vi har mange baLler i
luften og får ta et steg av gangen,
si er G u n n a r G ustavsson.

legget ligger. Det er også snakk om avfatl

fra mølle, en sjokoladefabrikk, og for-

håpenttigvis også DahLberg 5lakteri som

er rett i nærheten hvis titlatelsene går i

orden. SLakteriavfall betyr en utfordring i

forhold tit spredning av biorester. Skal

en da følge forskriften om spredning av

gjødsel, eller btir det et spesiatavfall?

- Ptanen er at det skal bygges flere

slike anlegg i området her. Og biogassen

som produseres skal oppgraderes til
brensel for busser og lastebiler, opplyser

hovedeier og iniativtager Gunnar

Gustavsson. Gustavsson eier den ene

av gårdene som skaL forsyne anlegget

med gjødsel og er deleier i den andre.
Der er Dahlberg Stakteri en av de to
andre deleiere.

Det er biogassguru Leif Lindau som

har tegnet anlegget, som lages ved ved

Elis Smide UddevatLa. Prototypan Legget

ved Eriksberg er nå srart ferdigbygd.
Prisen blir omkring 5 millioner NOK mi-

nus investeringstøtte. Underveis har det
vært noen utfordringer med nødvendige

tittatelser. Dette er ikke i bol<s, men ser

ut til å ordne seg. Anlegget viI troLig være

i drift i nær framtid.
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I Saerige hnr JTere hustlyrgårder

biogøssanlegg, eller de er i ferd
med å få dette, Det skjer stadig

en t ekn olo gisk ut-oikl in g.

Men det er først og fremst støne

gårder som hnr mulighet til å få
øko nomi i bio gøss anlegg.
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Vi er ved Erunsb* prestegård tettved
byen Skara i Sverige. Det har vært

en særdeles vansketig høst der

%* tzo oekar Potete- og korn

%. star JhØstet. Avlinga vilæ^'j reller ikke bli høstet.

.,. HØsthveten er nettopp

& sådo (nedio oktober
pr q\/ært <oint) nq

svinegjødsla er
spredd. Men tilfor-
skjeLt fra tidligerer'. . sKJeLt rra ttottgere

\ . -- lul<tet det ingenting

-. 

na'eroos.å s(Jre JTrL
det mest fantastisl<e

KIRKEN EIER Anders
G ustofsso n h ar fo r paktet

Brunsbo prestegård i z8 år og giør
investeri nge r i so morbei d med ki rken.

ved biogassanlegg. Det er ingen lu<t f-a
gjødsLa. Det betyr mye i et bynært strøk,
sier forpakter Anders Gustafsson.
Sammen med gårdeier, l<irken iSl<ara,
har har satset på biogassanlegg.
Anlegget bte innviet av bisl<open i fjor.
Og i dag produseres gårdens strØm og
varmebehov fra biogass.
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Gjødsta fra grisehuset (ca 5ooo m; i året)
ender i en 45 mr stor pumpekum. Her

tømmes også avfaLl fra poteter og raps.

Fra pumpel<ummen pumpes dette inn i

biogassreaktor r, og videre til biogass-
reaktor z der produl<sjon av biogass fore-
går. To biogassreaktorer er en fordei da

det gir bedre virkningsgrad og miLjø-

profil. Selve biogassprosessen foregår i

delle Iilfellet ved rR qrader RinqescrcaL-

torene er begge på 27om), og oppholds-
tida for gjødsel og avfatl i beholderne er

33 dager. Derfra går <giødsla> eller bio-
resten til gjødselbehotdere. Prosessen
har gått i over et år nå og l<onstruksjon/
virkemåte fungerer også når det er l<uLde

og vinter, noe il<ke alle reaktorer gjør.

t*{EW RæLøT L &6€"&. 67 W& 38^

Biogassen driver en sekssylindra Chevro-

let som lager strøm. Hvis motoren av en

eller annen grunn ikl<e l<an gå (skjer

svært sjetden) må biogassen brennes.
Driftsl<ostnadene ved et biogass-

anlegg som denne er fØrst og fremst når
etle, hvo'ofte motoren -nå ovttes. Denre

har gått over 6ooo timer nå. Det er et

spørsmå[ hvor [enge den kan gå, og her
spiller blant annet svovelinnholdet i gas-

sen inn, fortetler Anders. Ny motor koster
[or øvrig ca. 6o ooo hr. På større anlegg
l<an gassturbin være alternativ til motor
for å lase slrØm. Dct p:r l. larl n"indre ved-
likeholdsl<ostnader. En gassturbin bare
går og går. Men investeringen blir høye-

re, og virkningsgraden mindre.
På Br.lnsbo prestegård har de ca lo pro-

sent virl<ningsgrad av biogassen ved å

lage strøm.
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I Sverige gis 4o prosent tilsl<udd til min-
dre biogassantegg som dette. Anlegget
her l<ostet ca 3 millioner, så etter til-
sl<udd blir det ca r,B millioner NOI(.

- Øl<onomisk så går det rundt, men

det er ingen gultgruve. Vi produserer
strøm tiL å dekke eget behov etter ca

25o ooo kW, sier Gustafsson. Det vit si at

strØmmen går ut på det vanLige elnettet,
og ordningen iSverige er sLil< at Gustafs-
son betaler kun for strØmmen han kjøper
netto. Og hvis produksjonen blir stØrre

enn forbruket, får han betalt for differen-
ser. Grstafsson sparer ca 9o øre kW lor
strØmrnen han slipper å kjøpe. Produse-
rer han mer enn forbruket får han i dag
ca. 6o 7o øre kW i belaling. Det betyr at

du tjener mest på å del<l<e opp eget for-
brul<. OpprinneLige skulle spillevarme fra

anlegget bli brul<t til et gjestgiveri i nær-

heten og gi ytterligere inntel<t, men der
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ble det boret etter jordvarme da planene

med biogassantegg dro ut i tid. Generelt
er god utnyttelse av spillvarme viktig for
økonomi i slike prosjekter.

Ft nvtt anleøq i das vil koste ca

1 million SEK mer enn prisen vi gav. Nye

anlegg har noen forbedringer, men blir
neppe lønnsomt for et prosjekt som

dette, sier Gustafsson. Årets svenske
statsbudsjett hadde et forslag om å gi

direkte støtte tiI energi fra biogassan-
legg. Det hadde virket positivt, men bte

il<ke noe av. Selv med gode støtteordnin-
ger ptuss at strømmen er noe dyrere i

Sverige enn i Norge (høyere nettleie), er
likeveL økonomien i små biogassanlegg i

dag tvilsom. Større anlegg med mer gjød-

selog avfall eller anlegg der spittvarmen
har en optimaI utnyttetse l<an derimot gi
god Lønnsomhet.

8Aø M,LIøEFFEt$
Guslavsson og kirker som eier anlegget
angrer IikeveI ikke på investeringen. An-
Legget gir gården en svært positiv mitjø-
orofi[. Det lukter ikke lenger når de sprer
mØkk, og det er viktig i et bynært områ-
de. Næringsinnhotdet i et tonn biorest er
for øvrig z,z5 kg/N. Gustavsson bruker
ca. 4 tonn per dekar i sine kornåkre. Tørr-

stoffet i biorest i forhotd titbtøtgjødseler
dessuten redusert red ca en tredjedel.

- Biorest er både rasl<ere å rØre opp
og enl<[ere å spre, opplyser Gustafsson.
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CH EVRO LETMOTO R: Tre co ntoi n e re

følg e r b i ogassan leg g et.

I den ene produseres strøm med
en se kssyli n d ra Ch evroletm oto r.

Den andre er kontrollrom med
instrumenter og røropplegg. I den
siste (ikke på bildet) er det gass-

lager i en balLong.

BRUTgBO PRESTEGÅRg,
SKARå, SVERIGC

- Eid av kirken i Sl<ara

- Biogassanlegg

- Innviet av biskopen i fjor

- r65o dekar korn

- 15o dekar potet

- 65oo slaktegris

- Prod userer z5o ooo kW

NYT| GRSEHUS: Brunsbo prestegård
bygde nytt grisehus i zoo4, der ene en-

den'pluss midtparti er sott opp i gom-
melstill. Huset har t6oo sloktegrisplas-
ser med våtf1ring. Og i den gamle
d rifrsbyg n i ng en er det 35o plasser.


