
 

Expansion of biogasplant 

Planerad verksamhet för ökad produktion och distribution av biogas på Gryta framgår av 

översikten i Figur 1 där tillkommande anläggningar är markerade med grått.  
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Figur 1 Planerad produktion av biogas, uppgradering och distribution av fordonsgas (tillkommande 

anläggningsdelar markerade med grått) 

Biogasanläggning, våtrötning av lättnedbrytbart avfall  

Utbyggnad av den befintliga biogasanläggningen planeras att ske genom installation av 

ytterligare en rötkammare samt tillhörande bufferttankar och ökad hygieniseringskapacitet. 

Substrat till den utökade rötningskapaciteten beräknas vara odlade grödor, t.ex. vallgröda, majs 

eller andra lämpliga grödor samt källsorterat organiskt avfall och organiskt avfall från industri. 

Förbehandling av tillkommande mängd avfall planeras ske med befintlig utrustning i 

mottagnings- och maskinhall genom utökad drifttid samt med ytterligare maskinutrustning i 

befintliga lokaler. Ökad kapacitet för inmatning av grödor planeras att ske med kompletterande 

maskinutrustning i anslutning till befintlig utrustning. 

Genom utbyggnaden beräknas produktionen av biogas av fordonskvalitet öka med ca 2 miljoner 

Nm
3
/år. Behovet av substrat i form av avfall och/eller grödor beräknas till 20 000 till 25 000 

ton/år. 

Ökad lagringskapacitet av ensilage planeras att ske på asfalterad yta i anslutning till biogasan-

läggningen. Avvattning av lageryta för ensilage sker till spillvattennätet. 



 

Extern produktion av biogas på Gryta 

Bolaget Swedish Biogas International (SBI) planerar att uppföra en biogasanläggning i 

anslutning till Växtkrafts anläggningar på Gryta. I anläggningen planeras att röta gödsel från 

närliggande gårdar, grödor och andra substrat. SBI kommer att i direkt anslutning till 

biogasanläggningen uppföra en anläggning för uppgradering av biogasen till fordonskvalitet. 

Enligt avtal mellan SBI och Svensk Växtkraft skall Svensk Växtkraft köpa all producerad och 

uppgraderad biogas. Gasen tillförs ledningssystemet för uppgraderad gas för vidare distribution 

till Växtkrafts tankningsanläggningar.  

LNG - backup 

För backup vid driftstörning i produktion och/eller uppgradering av biogas används naturgas 

som en direkt ersättning för uppgraderad biogas. Gasen lagras i flytande form, s.k. LNG, i en 

tank. Vid behov förångas vätskan och gasen leds direkt in i lågtrycksledningen för distribution 

till tankningsanläggningarna. 

 


