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Finspångsmodellen är utvecklad på Axsäters 
avloppsreningsverk i Finspång med stöd av 
Energimyndigheten. Modellen är en helhets-
lösning för rötning av avloppsslam innefatt-
ande alla de nödvändiga tekniska system som 
omgärdar biogasreaktorn MR samt säkerhets-
klassning av anläggningen. 
 Genom att beställa MR enligt Finspångsmo-
dellen får kunden en långsiktig och beprövad 
lösning som innehåller både hårda och mjuka 
innovationer.  
 Axsäters reningsverk renar avloppsvatten från 
Finspångs ca 20 000 invånare. Mängden tort 
slam per år varierar mellan 440 och 550 ton. 

PLUGGFLÖDESTEKNIK

I Finspångsmodellen rötas avloppsslam i 
biogasreaktorn MR som bygger på pluggflö-
desteknik. Pluggflödestekniken ger en mycket 
effektiv och energisnål rötprocess i jämförelse 
med konventionell teknik. 

FÖRTJOCKNING OCH FÖRVÄRMNING AV 
RÅSLAM

Avloppsslammet förtjockas till en TS-halt runt 
9-10 % och förvärms till rätt rötningstempera-
tur innan det tillförs reaktorn. Därmed nyttjas 
reaktorns volym till fullo eftersom mängden 
vatten som upptar volym kraftigt reduceras 
mot konventionella rötningsmetoder. Genom 
att substratet förvärms störs inte pluggflödet 
eftersom det inte krävs något cirkulationsflöde 
över reaktorn.  
 
TERMOFIL RÖTNING

Finspångsmodellen nyttjar rötning vid termofi-
la temperaturer för att korta uppehållstiden på 
substratet och därmed optimera kapaciteten 
på reaktorn. Substratet förvärms till 55°C och 

temperaturen hålls sedan stadig med hjälp av 
reaktorns mantelvärme. 

HYGIENISERING

Uppehållstiden i reaktorn är anpassad så att 
den tillsammans med det termofila tempera-
turområdet ger en hygieniserad rötrest. Med 
hjälp av pluggflödestekniken blandas aldrig 
det utrötade och hygieniserade substratet 
med färskt substrat. 
 Hygieniseringen direkt i biogasreaktorn spar 
både utrymme och pengar jämfört med kon-
ventionella metoder.  

MIKROTURBIN 
I Finspångsmodellen nyttjas den producerade 
biogasen lokalt i en mikroturbin. Mikroturbinen 
genererar el som tillgodoser en tredjedel av 
reningsverkets elbehov.  Rökgasenergin från 
mikroturbinen används för uppvärmning av lo-
kaler och processer. Vid ytterligare värmebehov 
används en befintlig gas- och oljepanna.  

SÄKERHETSKLASSNING 
Anläggningen är utförd med säkerhet i nivå 
med egensäkert utförande vilket innebär att 
ingen brandcellsindelning krävs. Dimensione-
ringen är baserad på styrd processventilation 
och all elteknisk utrustning  är utförd i IP67. 
Säkerheten i anläggningen uppfyller internatio-
nella säkerhetskrav.
 Processventilation innebär att inga gasut-
släpp medför risker i anläggningen. Anlägg-
ningen är designad baserat på säkerhetsa-
nalyser tillsammans med specialister med 
internationell erfarenhet av hantering av gas. 
Projekteringen genomförs med systematisk 
genomgång av alla risker genom projektering 
till färdigställande och drifttagning.

FINSPÅNGSMODELLEN

Förtjockning av råslam från reningsverket

Gasuppsamling från reaktorn

Utrustning för rening och trycksättning av biogasen

Framsidan: Reaktorhallen med biogasreaktorn MR200 på 200 m3

 Förvärmning av substrat i rörvärmeväxlare

Elmotor på 128 W för drift av reaktorns omrörare som 
väger 7 ton

Mikroturbin för produktion av el och värme
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