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BIONEDBRYTNING FÖR UPPVÄRMNING AV BYGGNADER 

 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Bionedbrytning för uppvärmning av byggnader är ett av projekten som har genomförts i programmet 
med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Building Future Institute Sweden 
och har genomförts i samverkan med Bengt Dahlgren AB, Building Future Insitute Sweden och 
Bydemand Kommanditbolag. 

Projektet, som är en genomförbarhetsstudie, har undersökt om värmen som alstras i en kompost är 
tillräcklig för att värma ett helt hus med hjälp av både teoretiska analyser och praktiska tester. Är det 
praktiskt genomförbart att värma ett hus med ett effektreglerat och lågtempererat system med värme 
från kompostering av biomassa? I dagens energieffektiva småhus med mycket låga effektbehov och 
lågtempererande system kan det vara tillräckligt och det här kan bana väg för fler byggnader som är 
helt självförsörjande på värme. 

Stockholm, 22 december 2021 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella 
åsikter. 
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Sammanfattning 

Kan vi värma våra byggnader med komposter? I så fall kan restprodukter komma till bredare nytta 
och återvinnas i odlingar i närheten, utan större transportbehov. 

Biomassa som ved, kökskompost och gödsel innehåller stora mängder kemisk energi som utvecklas 
vid biologisk nedbrytning. En förstudie, finansierad av Energimyndigheten, har undersökt potentialen 
och möjliga metoder att ta till vara denna energi. Den vetenskapliga forskningen i ämnet är begränsad 
och resultaten har visat sig vara svåra att jämföra på grund av vitt skilda förutsättningar. Det går 
teoretiskt att utvinna lika mycket energi vid kompostering som vid förbränning men vetenskapliga 
studier kommer som mest upp i knappt hälften (2 kWh/kg torrvikt). Forskningen tyder på att bästa 
sättet att ta ut värme ur en kompost är via luft eftersom det mesta av värmen finns bunden i ånga.  

Resultatet av förstudien är att kompostvärmesystem i de flesta fall inte lönar sig som 
uppvärmningskälla. Praktiska försök med komposthögar av träflis och vattencirkulation i slangar i 
högen bekräftar svårigheter och att en mer tekniskt avancerad lösning med ett slutet system med 
luftburen värme bör kunna ge större värmeutbyte per kilo biomassa, mindre praktiskt arbete och en 
bättre styrning av kompostprocessen. Kompostvärme skulle kunna vara lönsamt i rätt skala, med 
löpande tillförsel av material, luftburen värmeextrahering men framförallt som en del av 
avfallshantering snarare än en värmekälla.  

Ytterligare forskning och produktutveckling krävs kring hur ett rationellt kompostsystem med 
kontinuerlig påfyllning och luftburet värmeuttag kan skapas och göras lönsamt. Miljönyttan jämfört 
med biogasframställning och hantering av eventuella utsläpp av lustgas och metan behöver studeras 
mer ingående.  

Kompostvärme, biologisk nedbrytning, värmesystem, näringskretslopp, biomeiler
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Summary 

Is it possible to heat our buildings with composts? In that case, perhaps we can reduce the need to 
transport the waste and at the same time the residual product can be useful in cultivation in the 
vicinity?  

Biomass such as wood, kitchen compost and manure contain large amounts of chemical energy that is 
emitted during biological decomposition. A feasibility study, funded by the Swedish Energy Agency, 
has investigated the potential and possible methods of utilizing this energy. The scientific research in 
this area is limited and the results are difficult to compare due to widely differing conditions. It is 
theoretically possible to extract as much energy from composting as from incineration, but in scientific 
studies this amounts to just under half (2 kWh/kg dry weight). Research suggests that the best way to 
extract heat from a compost is through air because most of the heat is bound in steam.  

The result of the feasibility study is that compost heating systems in most cases do not pay off as a 
heating source. Practical experiments with compost piles of wood chips and water circulation in hoses 
in the pile confirm difficulties and that a more technically advanced solution with a closed system with 
airborne heat should be able to provide greater heat exchange per kilo of biomass, less manual labour 
and better control of the compost process. Compost heat might be profitable on the right scale, with a 
continuous supply of materials, airborne heat extraction but above all as part of waste management 
rather than a heat source. 

Further research and product development is required on how a rational compost system with 
continuous loading and airborne heat extraction can be created and made profitable. The 
environmental benefits compared with biogas production and management of possible emissions of 
nitrous oxide and methane also need to be studied in more detail.  

Compost heating, biodegradation, heating systems, nutrient cycles, biomeiler
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1 Inledning och bakgrund 
1.1 Bakgrund 
Utgångspunkten för det här projektet är att biomassa kan användas som ett energilager som vilar 
under sommaren och kan värma byggnader vintertid. I första hand skulle bionedbrytningen kunna 
användas av off-grid-byggnader, men genom systemens robusta enkelhet kan de komma i fråga också 
för andra byggnader. På 1970-talet experimenterade den franske bonden Jean Pain med organiska 
nedbrytningsprocesser för att värma sitt hus och värma vatten. Pain använde enkla högar av träflis 
med vattenslangar som extraherade värme direkt från nedbrytningsprocessen. Resultaten har senare 
verifierats i vetenskapliga studier. Pain extraherade även metangas från sina anläggningar som 
användes till matlagning.  

Ett mer systematiskt nyttjande av nedbrytningsprocesser har dock inte varit relevant med låga 
energipriser och byggnader med stort energibehov. Kommersiella system återfinns inom jordbruket 
där stora mängder biomassa ofta finns tillgänglig. Storleken på anläggningarna är omfattande och höga 
effekter tas ut. På senare tid har kompostvärme, på tyska även kallat Biomailer, testats praktiskt i flera 
europeiska länder. Dessa system är generellt sett stora, upp till 250 m3 träflis, och producerar stora 
mängder värme.  

Förmågan att använda olika typer av biomassa samt att kunna styra när energiuttag görs skulle 
integration med större fastigheter kunna innebära att allt matavfall stannar i byggnaden, värmer 
under uppvärmningssäsongen samt bidrar till varmvattenproduktionen och sedan används som 
jordförbättring lokalt. Det minimerar transporter i flera led och minskar potentiellt 
övergödningsproblem i vattendrag genom att hålla kvar närsalter lokalt.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att öppna möjligheter för att skapa självförsörjande, klimatneutrala byggnader. Projektet 
ligger till grund för genomförande av två pilotstudier med uppvärmning av småhus respektive 
användning av överskottsvärme vid växthuskompostering för värme av större verksamhetsbyggnad. 

Är det praktiskt tillämpligt att värma byggnader i liten skala genom ett effektreglerat, lågtempererat 
system av biologisk nedbrytning? Studien ska definiera passande komposter, definiera för- och 
nackdelar med vattenburen respektive luftburen värme kopplat till kompostanläggning samt 
undersöka behov av värmeisolering. Projektet ska genomföra praktiska tester med tillämpad 
värmeväxling och effektreglering med olika effekt. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Projektet är en förstudie och har främst undersökt möjligheter och svårigheter genom en 
erfarenhetssammanställning och mindre praktiska försök. Den har inte kunnat genomföra storskaliga, 
kommersiella försök. Projektet genomfördes våren 2020 till hösten 2021. 
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2 Genomförande 
2.1 Litteraturstudie 
De vetenskapliga studierna kring kompostvärme är relativt få. De skiljer sig även mycket åt i metod 
och skala varför specifika slutsatser kring effekt och energi per enhet biomassa är svåra att dra. En 
tydlig riktning för framtida forskning kan dock stakas ut. Detta styrktes av förstudiens praktiska tester.  

2.1.1 Kompostprocessen 
Kompostering är en aerob process där organiska material bryts ner av biologiska processer. De 
huvudsakliga produkterna av detta är koldioxid, vatten och värme. Nedbrytningsprocessen kan 
generellt delas in i fyra biologiska faser baserat på temperatur: mesofil, termofil, nedkylning, och 
mognad (R.T Haug).  

För kompostering är mesofila och termofila organismer mest relevanta, eftersom de trivs i det 
temperaturområde som är relevant för uppvärmningsändamål. Mesofilerna inleder processen vid 
cirka 10-20°C. Värmen som frigörs vid nedbrytningen av biomassan ökar temperaturen i högen. Vid 
runt 50°C börjar termofila organismer ta över och andelen mesofila organismer minskar. I detta skede 
frigörs mycket värme och temperaturen når vanligtvis upp till 65-70°C inom några dygn. I detta skede 
är det viktigt att högen är tillräckligt luftad eftersom syre är nödvändigt för att reaktionen ska fortsätta. 
Om slutprodukten ska användas för till exempel odling är hög temperatur nödvändigt för att ta död på 
patogener och frön. Studier tyder på att stora värmeuttag kan störa processen i denna inledande fas. 
Det tycks därför viktigt att låta temperaturen nå åtminstone 60°C innan någon form av nedkylning 
sker (Seki 1989).  

Huvuddelen av det snabbt nedbrytbara materialet bryts ner under den termofila fasen. De termofila 
organismerna minskar sedan på grund av brist på näring. Den resulterande lägre temperaturen 
minskar aktiviteten ytterligare och mesofila organismer börjar dominera igen.  Resten av materialet 
bryts ner betydligt långsammare under 6-12 månader eller längre. I en tillräckligt stor massa tycks 
den termofila aktiviteten kunna fortgå under flera månader (Pain 1972). 

2.1.2 Värmeproduktion i komposter 
Teoretiskt sett kan biomassa producera lika mycket energi oavsett om denna sker genom förbränning 
eller kompostering eftersom det rör sig om oxidation av kol. I praktiska försök visar det sig att 
värmeutbytet från kompostprocesser beror mycket på vilket material som används och lokala 
förhållanden. Verkningsgraden i en kompost är generellt lägre än vid förbränning men kan ökas om 
förhållanden som syretillförsel och fukthalt kontrolleras. En större metastudie av 45 olika tester 
(Smith 2016) konstaterade att värmeuttaget varierade kraftigt utan förutsägbar trend. Energiuttaget 
varierade från 1895 kJ/h (1159 kJ/kg) i labbsystem, 20,035 kJ/h (4302 kJ/kg) för pilotanläggningar 
och 204,907 kJ/h (7084 kJ/kg) för storskaliga kommersiella system. Omräknat till energi per enhet 
torrvikt, inom parantes ovan, varierade samma kategorier med en faktor 6. Studien konstaterade att 
de skiftande resultaten berodde på många faktorer: skala, värmeväxlingssystem, 
komposteringsmetod, typ av biomassa, kontinuerlig eller stötvis tillförsel av biomassa, mättid, 
mätmetod och geografisk plats. Möjligheterna att dra konkreta slutsatser med kvantifieringar är 
därför idag mycket små (Smith 2016).  
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2.1.3 Tidig användning av kompostvärme 
De tidigaste kända exemplen på användning av kompostvärme kommer från Kina där man för cirka 
2000 år sedan (Brown 2014) där diken fylldes med gödsel och täcktes med jord i vilka man odlade.  
Ett utvecklingssteg skedde i 1600-talets Frankrike där stora arealer täcktes av glas under vilket 
hästgödsel användes som värmekälla för att förlänga odlingssäsongen (Fulford 1983). Metoden 
användes i stor omfattning till 1920-talet då bilens intåg minskade antalet hästar och därmed 
tillgången på hästgödsel (Fulford 1983). Senare har också halm doppat i flytande gödsel använts 
(Laughton 1977). 

2.1.4 Jean Pain och kompostvärme i modern tid 
Många av dagens flisbaserade kompostvärmesystem, s k Biomeiler, tar inspiration från bonden Jean 
Pain och hans experiment under 1970-talet. Till skillnad från tidigare direkt användning av 
kompostvärme använde Pain vattenburna system. I sin bok ”an other kind of garden” finns en rad 
praktiska försök att skapa energi ur den biomassa som finns i omlopp på ett lantbruk. I en stark gör-
det-själv-anda skapas robusta system för allt ifrån biogasframställning, gengas och kompostvärme. 
Pains tester använde huvudsakligen flisad ungskog från gallring och lades i avlånga högar om 50 till 
160 ton.  

“Our experiment have shown that a 50 tons heap is capable of producing hot water at 60°C (it entered 
at 10°C) at a rate of 4 liters per minute, for 6 months, without this interfering with or harming the 
compost” (Pain 1972). Flishögar om cirka 50 ton (75 m3) kunde enligt detta ge cirka 13 kW under 6 
månader. Pain testade även en hög med cirka 160 ton vilken höll över 55°C efter 18 månader. Det 
antyder att cykeltider på 2 hela uppvärmningssäsonger skulle vara möjliga.  Ett flertal vetenskapliga 
studier har gjorts runt om i världen kring Pains försök och det finns kommersiella tillämpningar av 
tekniken. Metoder, mängder och infrastruktur inom jordbrukssektorn är centrala för metoderna. 

Pains experiment och flertalet så kallad Biomeiler är i stor skala, mellan 30 och 200 ton. De stora 
volymerna gör att systemen blir relativt stabila. Detta beror dels på att de geometriska randeffekterna, 
det vill säga förhållandet mellan yta och volym, minskar påverkan från skiftande temperaturer, 
uttorkning, etcetera. Men tycks även påverka stabiliteten i de biologiska processerna som håller en 
relativt hög värme under lång tid. En sluten miljö där temperatur och nivåer av syre, vatten, kväve, 
mm.  kan kontrolleras borde kunna kompensera en del av dessa effekter i mindre skala. 

2.1.5 Värmeextrahering från komposter 
När nedbrytning frigör värme ökar temperaturen i det omgivande komposteringssubstratet och dess 
luft och vatten. Dessutom övergår vatten från flytande till ångfas. Latent värme av vatten i ångfas är 
den dominerande delen med över 80 % (Smith 2016).  

Det finns tre huvudsakliga metoder för att utvinna värme från kompostering. Den enklaste metoden 
är direkt värmeutnyttjande av kompostånga (Fulford 1986). Växthusodling kan med denna metod dra 
nytta av både värmen och koldioxiden som finns tillgänglig i komposteringsluften.  

Det andra tillvägagångssättet är uppvärmning genom ledning av värmeväxlare inom högen (Brown 
2014, Pain 1972). Dessa system leder iväg värmen för användning skild från produktionen, till 
exempel i en byggnads värmesystem. Ofta ingår en lagringstank för att buffra energi och simuleringar 
med värmepumpar för att höja temperaturen har genomförts (Kimman 2019). Ur enklare utformade 
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högar av biomassa används generellt system med slangar inne i biomassan, antingen horisontellt eller 
virade som en vertikal spole. Vertikal spole verkar förbättra resultatet något (Pain 1972). Det finns 
även försök att ta tillvara kondensationsvärme genom att introducera en ångbarriär längre upp i 
biomassan och extrahera majoriteten av värmen långt upp i anläggningen (Bajko J. 2019). Detta bidrar 
även till att minska förlusten av vatten samt värmeförlusten vid återvattning. Alla stillastående system 
med vattenburet värmeuttag är relativt arbetsintensiva vid både uppförande och rivning eftersom 
slangpaketet måste hanteras manuellt. Det finns också en risk att slangarna skadas när biomassan 
sjunker över tid (Smith 2016). 

Den tredje metoden är att fånga den latenta värmen i ångan med en värmeväxlare med kondensering. 
Detta tillvägagångssätt fångar upp den största mängden termisk energi av de tre metoderna och 
används oftast av kommersiella anläggningar (Tucker 2006). Luft dras genom materialet i kanaler i 
golvet eller taket och vidare till en värmeväxlare som extraherar värme ur luften men även via en 
kondensor. Fördelen med detta är att biomassan kan köras in och ut med maskin, syretillförseln kan 
regleras och effektuttaget kan vara relativt stort om material med gynnsam N/C-kvot används. I 
Agrilabs anläggning på en gård i Vermont, USA, processas omgångar av 500 ton restprodukter från 
lantbruket med en värmeutvinning på över 200 000 kJ/h (Tucker 2006). 

2.1.6 Tidscykler och kontinuerlig tillförsel 
Vilket kompostmaterial som används och hur stor effekt som krävs avgör cykeltiden, det vill säga hur 
stor anläggningen behöver vara och hur ofta den behöver fyllas på. Pains flishögar och Biomeilers kan 
på grund av sin volym träflis producera värme under 6-24 månader. Kompostmaterial med mer kväve, 
exempelvis gödsel, ger ofta en kortare cykeltid och högre effekt nås tidigt i processen. Mindre 
anläggningar tappar generellt effekt inom en månad och processen blir då svår att upprätthålla utan 
påfyllning av biomassa. Lämplig skala för en kompost med en brinntid över ett kallt halvår är runt 50-
100 m3, beroende på material. För gödsel bör en större kompost kunna fungera med ett större 
effektuttag.  

En större kompost innebär en större massa per ytterarea, vilket resulterar i mindre värmeförluster. 
Isoleringsbehovet blir därför mindre, liksom möjligheten till jämna effektuttag. Masshanteringen av 
en 50 m3 kompost kräver en effektiv maskinpark, men utgör inte något större arbete att hantera. 
Däremot är lagring av biomassa inför kompostering svår, då den bör hållas väl torr för att inte börja 
brytas ner. För att fungera kommersiellt är den här skalan av kompost att föredra, minst, gärna vid 
biomassans ursprung, exempelvis ett större jordbruk. En pilotanläggning i Schweiz (Jaccard 1993) 
använde ett system med skruvar som förde material in och ut ur kompostbehållaren på 0,5 m3. 
Behållaren luftades ovanifrån med en fläkt. Mätningen skedde under den mest intensiva termofila 
fasen de fem första dagarna. Värmeutvinningen låg på 1948 kj/h varav 80 % kom från latent värme. 
Artikelförfattarna bedömde att denna anläggning var linjärt skalbar (Jaccard 1993). 

2.1.7 Substrat och N/C-kvot 
Det är svårt att jämföra resultat av olika studier på grund av vitt skilda metodik, skala, 
kompostmaterial, etcetera Vad som är en optimal blandning beror på hur energiuttaget ser ut och 
vilken typ av material som finns att tillgå. Generellt finns dock lärdomar kring den biologiska 
processen och hur den kan påverkas. I kompostsammanhang är förhållandet mellan kol och kväve 
centralt för att nå en effektiv nedbrytning. Hushållskompost och gödsel innehåller mycket kväve, 
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fliskomposter större andel kol. Kol fungerar både som energikälla och en byggsten för mikroberna 
medan kväve är viktig för celltillväxt och mikrobernas aktivitet. Förhållandet mellan kol och kväve bör 
vara omkring 30:1 (vikt). Under komposteringsprocessen sjunker detta förhållande till cirka 10-15:1, 
eftersom en del av kolet släpps ut i atmosfären som koldioxid och del införlivas i de mikrobiella 
cellerna tillsammans med kvävet. När mikroberna dör blir både kolet och kvävet tillgängligt igen som 
råvara. Det givna förhållandet minimerar risken för att ett överskott av kväve bildar ammoniakgas, 
vilket ger högen en oönskad doft. Vid värmeutvinning ur gödsel bör det beaktas att endast gödsel från 
den egna gården får användas av smittskyddsskäl.  

2.1.8 Miljöpåverkan 
Under syrerik förbränning oxideras kol till framförallt koldioxid men i en kompost är tillgången på 
syre sällan optimal och oxidationen producerar då istället bland annat lustgas och metan. Dessa ämnen 
är betydligt mer potenta växthusgaser än koldioxid. Om nedbrytningen sker i 
kompostvärmeanläggningen istället för i naturliga processer i skog och mark kan skillnaden i 
miljöpåverkan ses som försumbar. Att kunna utföra processen i slutna kärl där gaser kan tas till vara 
bör vara miljömässigt fördelaktigt.  

2.2 Kostnadsstudie 
För att automatisera komposteringen och förenkla den för till exempel ett radhusområde vill vi titta 
på en kompostmaskin som vattenmantlas. Kompostmaskiner eller kompostskruvar som hanterar 10-
50 m3 kompost per år innebär en stor initial investering om 250 000– 300 000 kronor exklusive moms. 
Ska anläggningen fungera väl krävs en byggnad runt komposten, förslagsvis en mindre 
förrådsbyggnad. Vi beräknade fram en kostnad på 250 000 kronor för en enkel, isolerad 
förrådsbyggnad om 24 kvm byggnadsarea. Byggnaden rymmer förutom kompostmaskin också 
styrsystem, värmepump och ackumulatortank. Totalkostnad för systemet blir därmed runt 600 000 
kronor. Effektuttaget för en kompost som hanterar 30 m3 per år är dock ganska liten. Medeluteffekt 
uppskattas till mellan 4 – 5 kW. Kostnad per effektuttag är därmed väldigt högt. 

Masshanteringen i komposten sköts av boende själva. Detta arbete behöver ske oavsett system. 
Komposten innebär också enkel hantering av matavfall och inga ytterligare lagringsbehov. Som 
kompostmaskin där värmeuttag är en bifunktion kan dock anläggningen vara en väl värd investering. 

Tidigare europeiska försök och verksamheter med värmeextrahering från kompost är i de flesta fall 
statiska, cirkulära högar, främst baserade på flis, se ovan. Därefter kan restprodukter användas som 
näringstillförsel.  Vi beräknade en kompost om 50 kubikmeter, främst flis av barrträ. Kostnaden för 
uppförandet av en sådan beräknades till cirka 35 000 kronor varav nära hälften slang- och 
pumpmaterial vilka återanvänds i flera generationer av kompost. Komposten beräknas kunna ge cirka 
10 kW värmeeffekt under 6 månader. Kostnaden per kWh blir därmed 30-40 öre. 
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2.3 Praktiska tester 
De flesta Biomeilers som studerats i förstudien har varit antingen mycket stora eller endast använts 
under en kortare tid. Inga exempel på användning av mindre mängder biomassa över längre tid 
återfanns. Vår strävan har primärt varit att utvärdera metoden praktiskt och sekundärt att försöka 
upprepa tidigare utförda tester. Ett val som gjordes tidigt i projektet var att bygga en enklare stationär 
anläggning med vattenburen extrahering av värme. En anläggning med kontinuerlig påfyllning av 
biomassa och/eller luftburen värmeextraktion kräver teknisk produktutveckling som inte rymdes 
inom projektets ramar. 

2.3.1 Brandrisk 
Lantbrukets branskyddskommitté[10] har analyserat ett flertal bränder som uppstått spontant i 
flisupplag och tagit fram riktlinjer. I skriften konstateras att biologiska processer under gynnsamma 
förhållanden kan öka temperaturen upp till 75 grader. Efter det avstannar den biologiska aktiviteten 
men uttorkning fortgår och kemisk oxidation kan få temperaturen att snabbt stiga. Detta är ytterst 
ovanligt men ändå en reell risk vid lagring av biomassa. Brandrisken vid användning av kompostvärme 
är minimal av ett flertal skäl. Biomassan kyls kontinuerligt och temperaturen kan enkelt övervakas, 
trycket är sällan stort eftersom flishögar för ändamålet sällan är högre än 4 m, materialet är (bör vara) 
jämt fuktat och slutna system torde kunna styras noga med tillförsel av syre och vatten. 

2.3.2 Test 1, Lilla komposten 
Se bilaga 1 för ritning och bilder.  

Första mätningen utfördes på cirka 3 kubikmeter eldningsflis blandat varvat med cirka 1 kubikmeter 
hästgödsel. Under uppförande vattnades materialet ymnigt. Materialet stjälptes i en cylinder av 
armeringsnät klädd invändigt med plast. Cylinderväggen isolerades med halmbalar på högkant (cirka 
350 mm tjocklek) och täcktes med vindtät duk på utsidan. Undertill isolerades cylindern med 100 mm 
cellplast och högen täcktes med plast, 150 mm mineralull och ett vattenavledande skikt. För 
extrahering av värme användes 2 gånger 30 m polyetenslang med innerdiameter 25 mm placerade 
enligt ritning i bilaga 1. Slangarna kopplades till en konvektor i ett växthus och cirkulerades med en 
cirkulationspump. Mätkrets och rördragning enligt ritning. I botten lades en dräneringsslang för att 
tillföra syre till nedbrytningsprocessen.  

Initialt steg värmen snabbt till 55 grader och extrahering av värme inleddes. Till att börja med var 
effektuttaget 150 W men temperaturen avtog snabbt. Cirkulationspumpen stängdes av efter 4 dagar 
för att se om processen återhämtade sig. Då hade cirka 7 kWh extraherats. Hypotesen var att 
materialet blivit för torrt och droppslang med daglig tillförsel lades till efter en vecka. Trots bevattning 
med jämna mellanrum var det svårt att få materialet att behålla fukten. Ytterligare försök att få igång 
processen gjordes med tillförsel av flytande kvävegödning men effekterna var små. Se bilaga 2 för 
mätvärden.  
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2.3.3 Test 2, Mellanstora komposten 
Se bilaga 3 för dokumentation av stora testet. 

Det andra testet bestod av cirka 10 kubikmeter flisad GROT (grenar och toppar från skogsavverkning) 
från löv och barrskog samt drav från ölproduktion. Denna placerades i en cylinder av armeringsnät 
och vattnades under uppförande. Samma system som i lågeffekttestet med 2 x 30 m PEM-slang 25 mm 
placerades enligt ritning. Cylindern isolerades inte eftersom testet till största del skedde sommartid. 
Stort fokus lades på att tillföra vatten till kompostmaterialet. Även denna gång steg värmen snabbt till 
cirka 60 grader men höll sig kvar runt 40 grader även efter att cirkulationspumpen slagits på. Flödet 
var initialt mycket lågt och hypotesen var att energimätarna inte fungerade. Efter flera försök att 
identifiera felet monterades systemet ner varvid hinder återfanns i PEM-slangen. Detta hade orsakat 
ett fluktuerande hinder vilket var svårt att analysera. Med hindret borta sattes flödet till 250 l/h.  

Uteffekten låg över tre månader på mellan 100 och 150 W och avtog sedan gradvis och temperaturen 
stabiliserades runt 20 grader. När detta skedde prövades att tillföra nytt organiskt material i form av 
50 kg drav från ölproduktion. Temperaturen steg då åter snabbt till 35 grader i den övre slingan som 
låg närmast tillskottet. När effekten avtog efter 25 dagar tillsattes cirka 50 kg äpple från 
juicetillverkning varpå temperaturen åter steg till 35 grader. Temperaturen i högen var dock relativt 
lokal och motsvarade inte ett markant ökat energiuttag från vattenslingorna. Möjligheten att tillföra 
material löpande tycks inte fungera utan omblandning av materialet.  

Totalt extraherades cirka 110 kWh. På grund av sommarvärmen var det svårt att sänka temperaturen 
över kylkretsen varför temperaturskillnaden över kretsen var liten. 
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3 Resultat 
I internationella studier om kompostvärmesystem råder stor enighet om att den mest effektiva 
metoden är att ha en kontrollerad miljö i slutna kärl med luftburen kondenserande värmeutvinning 
framförallt i den inledande termofila fasen av nedbrytningsprocessen.  

Denna förstudie gjorde två försök med en helt annan lågteknologisk metod med vattenburen 
extrahering under lång tid. Anledningen är att kostnaden för utvecklingen av en småskalig 
kompostmaskin med luftburen värmeutvinning är för stor för att rymmas inom denna förstudie. Ingen 
sådan existerande maskin har identifierats på marknaden. Men delarna för att skapa en sådan maskin 
finns och är var för sig beprövade.  

Resultaten från de praktiska testerna visar att den enklare metod som användes inte lämpar sig för 
småskalig uppvärmning. Det var oväntat svårt att få igång och upprätthålla processen och 
effektutbytet var blygsamt även om det låg i linje med liknande större anläggningar (Biomeilers) i 
kJ/kg torrvikt biomassa. Uppskattningsvis behövs en tiopotens mer biomassa än i förstudiens försök 
för att värmemängd och effekt ska vara praktiskt användbara. Metoden har, trots att den är relativt 
arbetsintensiv och har dålig verkningsgrad per viktenhet biomassa, ett användningsområde. Som 
robust värmekälla utanför elnätet eller där stora mängder biomassa genererar problem kan metoden 
vara ändamålsenlig. En förutsättning är förmodligen att infrastruktur för exempelvis transport och 
flisning finns nära till hands. Eftersom biomassa generellt har dålig värmeledningsförmåga och stora 
delar av värmeenergin i högen övergår till ånga bör slangsystemet försöka nyttja kondensationsvärme 
i toppen av högen (Bajko 2019).  

3.1 Isolering 
Generellt ökar behovet av isolering ju mindre effektiv volym biomassa som används. En inneslutning 
av biomassan har även andra fördelar i form av möjlighet att styra faktorer som fukthalt och 
syretillförsel för att optimera den biologiska aktiviteten. Att kunna ta hand om eventuella växthusgaser 
- till exempel lustgas och metan - är en annan miljömässig fördel med slutna system. I anläggningar av 
biomeilertyp torde isolering vara en mindre viktig fråga för större anläggningar, då kompostmassan i 
sig isolerar ganska bra. 

3.2 Kostnadseffektivitet 
Bionedbrytning för värmeproduktion kan vara kostnadseffektivt vid större anläggningar men är inte 
helt enkelt att styra. Däremot kan systemen vara kostnadseffektiva som en del av ett system för 
näringskretslopp, värme och eventuell biogasutvinning. System baserade på kompostmaskiner är 
väldigt dyra per avgiven kW, medan komposthögar ger långt bättre effektuttag per investerad krona. 
Dock avtar möjligheten att synkronisera värmeeffekten med kalla årstider vid för stora system. 
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4 Diskussion 
Många delar av energisystemet kommer i ett hållbart samhälle behöva ses i ett större perspektiv. Det 
innebär att hållbarhet och lönsamhet måste ses bredare och synergieffekter på en övergripande nivå. 
Resultatet av förstudien ligger i linje med det. Om ett system för omhändertagande av organiskt avfall 
och restprodukter även används för värmegenerering blir de miljömässiga och ekonomiska effekterna 
betydligt större än om komposten används enbart som värmekälla. För en restaurang eller 
livsmedelsaffär som behöver hantera matrester eller en hästgård som behöver hantera stora mängder 
gödsel blir värmekällan en bonus med en helt annan kostnadsprofil än om trädbränsle ska användas i 
konkurrens med större värmepannor som dessutom har bättre verkningsgrad.  

Resultaten tyder på att tekniken inte är praktiskt möjlig att skala ner utan kontinuerlig tillförsel av 
material. Det innebär att en biomeiler i vilken material byts ut på årsbasis kräver relativt stor volym 
för att inte randeffekterna ska ta över. Om det finns en löpande tillgång på organiskt material, tex. i 
form av köksavfall från en restaurang, gödsel från djurstallar eller material från industriella processer 
tyder förstudien på att ett mer stabilt system med kontinuerligt högre effekt kan skapas. 

Potentialen för medelstor nivå - kvarter till stadsdel – är stor under förutsättning att systemet baseras 
på kontinuerlig tillförsel av organiskt material och är en del av att lösa andra utmaningar. I sig är 
värmetillskottet inte den enda miljönyttan utan snarare en del av en helhet: ett system som lokalt 
hanterar organiskt avfall, till exempel hushållsavfall eller fekalier, gör detta till en lokal näringsresurs 
samtidigt som restvärmen kan nyttjas för uppvärmning. 

Vad gäller klimatutsläpp ger nedbrytningsprocesser av cellulosa även upphov till metan och lustgas 
vilka ger mångfalt värre klimatpåverkan än koldioxid. Ett system som minimerar denna påverkan bör 
således vara slutet så att gaserna kan samlas in för omvandling till koldioxid. Ett slutet system innebär 
även att fukthalten lättare kan justeras och syretillförseln optimeras. 

4.1 Vad ska spillvärme användas till? 
Lågtempererad spillvärme kommer från många verksamheter och processer. Byggnader med lågt 
effektbehov kan generellt använda lågtempererad värme. Om byggnaden dessutom har lång 
tidskonstant är intermittent energitillförsel för värme hanterbart åtminstone på dygnsbasis även om 
variationerna är stora mellan geografiskt läge, volym, användning, etcetera En mer systematisk analys 
i detaljplaneskedet hade underlättat skapandet av industriella ekosystem med ömsesidigt utbyte av 
värme och kyla mellan bostäder och verksamheter. Idag saknas dock de juridiska verktygen att ställa 
denna typ av tekniska egenskapskrav varför frivilliga åtaganden måste till. 

4.2 Användning av träflis 
Flis är en etablerad produkt som redan används för energiframställning och i många fall är det svårt 
att konkurrera med verkningsgraden i värmeverkens kondenseringspannor. I mer perifera 
sammanhang, till exempel på en gård, kan ekvationen vara mer fördelaktig. Jordbruk och hästgårdar 
har dessutom ofta annan biomassa, i form av gödsel, som på många sätt snarare är en belastning på 
grund av läckage av näringsämnen. Hantering av detta problem kan då samverka med värmeutvinning. 
För att rationalisera hanteringen är en enklare vattenburen extrahering i toppen av högen, som 
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utnyttjar kondenseringsvärme från naturlig konvektion (Bajko et.al. 2019), den mest lovande 
metoden.  

4.3 Användning av hushållsavfall 
Det komposterbara hushållsavfall som genereras från ett hushålls räcker inte för att värma ett normalt 
svenskt hushåll. Material måste i så fall samlas från ett större upptagningsområde. Komposten bör 
snarare ses som ett system för hantering av avfall och lokalt återförande av näringsämnen än ett 
uppvärmningssystem.  

På grund av risken för patogener måste denna process vara relativt varm vilket talar för en relativt 
kort tid mellan påfyllningar av ny biomassa. Detta korresponderar även väl med praktiska försök där 
den inledande fasen av nedbrytningsprocessen snabbt når höga temperaturer och tycks mer stabil än 
senare faser i processen. Alternativet är att ha en relativt lång efterlagring av färdigkomposterat 
material vilket eventuellt ändå krävs för att kunna använda materialet för odlingsändamål.  

 



 

 

 

17 

BIONEDBRYTNING FÖR UPPVÄRMNING AV BYGGNADER 

5 Slutsatser 
Den främsta slutsatsen är att ur ett övergripande perspektiv på energisystemet är kompostvärme 
främst blir logisk när fler faktorer - som till exempel avfall, näringsämnen och effektbrist - tas med i 
ekvationen. Ytterligare forskning krävs för att till fullo utreda energiutbyte, lönsamhet och 
miljöpåverkan när nedbrytningsprocesser används för uppvärmning. En kompostmaskin för 
användning på kvartersnivå saknas på marknaden och förstudien har identifierat följande 
specifikation för framtida utveckling av sådan maskin: 

- Kompostkammaren bör vara sluten för att kunna kontrollera temperatur, fukthalt, 
syretillförsel och avgasning.  

- Värmeuttag bör ske med ett luftburet system med kondenserande värmeväxlare  
- Kontinuerlig tillförsel med som mest några dagars mellanrum för att upprätthålla termofil 

process med hög effekt.  

Miljöeffekterna av eventuell avgasning och hur detta kan hanteras behöver studeras ytterligare.  

Vattenburna system i en stationär, öppet placerad flishög har dålig verkningsgrad, är arbetskrävande, 
men kan vara logisk i perifera agrara områden där såväl maskinpark som ett överskott av biomassa 
finns tillgängligt.  

Kompostvärme i samverkan med näringskretslopp och biogasutvinning är dock ett intressant 
alternativ att studera närmare. 
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