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Sammanfattning 
 
Skövling av skog, för att få tillgång till hushållsenergi, är ett stort och allvarligt problem på 
många håll i världen. Men användning av biogas kan utgöra ett realistiskt alternativ. En 
småskalig biogasteknik har ekologiska, ekonomiska, hygieniska och sociala fördelar.  
 
Syftet med detta arbete var att göra en fältstudie på plats i Kenya och redovisa möjligheter 
och begränsningar för småskalig biogas för hushållsbruk i området. Kunskap har insamlats 
genom intervjuer, studier på plats och via litteratur. 
 
De viktigaste kemiska och fysikaliska faktorerna för biogasframställning har undersökts, och 
sex reaktorer har studerats på plats. Fokus har lagts på den anläggning, UCRC-reaktorn, som 
konstruerades under arbetets gång. Slutligen har sociala, tekniska och ekonomiska aspekter 
diskuterats och sammanvägts. 
 
Slutsatsen är att småskalig biogas inte på egen hand kan ersätta mer än delar av den 
omfattande ved- och koleldningen, men att den tillsammans med andra lösningar har en viktig 
roll i ett hållbart kenyanskt energisystem. Det är dock viktigt att användningen präglas av stor 
flexibilitet och låga krav på professionellt underhåll.  
 
 
 

Summary  
 
Deforestation for access to household energy is a serious and important problem around the 
world. Biogas, however, constitutes a realistic alternative. Small-scale use of biogas 
technology has ecological, economical, hygienical and social advantages. 
 
The objective of this project was to carry out a field study in situ in Kenya and to demonstrate 
possibilites and limits for small-scale biogas for household use on site. Knowledge has been 
collected through interviews, literature and in situ studies. 
 
The most important chemical and physical factors have been investigated, and six reactors 
have been studied in the field. The focus has been on the UCRC digester, which was being 
built during the project. Finally, social, technical and economical aspects have been discussed 
and considered. 
 
The conclusion is that, although small-scale biogas cannot replace more than part of the 
comrehensive burning of firewood and coal on its own, it has an important role in a 
sustainable Kenyan energy system. It is, however, important that its use be characterized by 
flexibility and low requirements for professional maintenance.
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1. Inledning 
 
Skövling av skog är ett stort och mycket allvarligt problem på många håll i världen, inte minst 
på landsbygden i många afrikanska länder. Orsaken till skövlingen i dessa områden är i 
många fall inte industriell, utan beror på behovet av hushållsbränsle för att laga mat och 
värma vatten åt en växande befolkning. I Kenya, där studien bakom denna rapport är gjord, 
försvann i genomsnitt 12600 hektar skog varje år mellan 1990 och 2000.1 
 
Detta är mycket allvarligt ur miljösynpunkt. Erosion drabbar stora områden hårt, den 
biologiska mångfalden hotas, och risken för torka blir större, eftersom vatten inte längre kan 
bindas i markerna och därmed i hög grad lämnar lokala ekosystem. Det drabbar även 
befolkningen socialt och tvingar människor att gå långa sträckor för att få tag på ved, 
alternativ köpa ved eller kol, ofta till höga priser. Mycket tid och pengar går därför åt till att 
hålla hushållet igång, medan de tillgängliga resurserna blir allt mindre. Det är därför 
uppenbart att ved- och koleldning i den skala som bedrivs idag inte är långsiktigt hållbar. 
 
 
1.1 Biogasens möjligheter och begränsningar 
 
Biogasanvändning kan vara ett alternativ till ved- och koleldning. Biogastekniken i det här 
fallet skiljer sig i mångt och mycket från den biogasteknik som används i länder som Sverige, 
där den framställs storskaligt och främst används som fordonsbränsle. På den kenyanska 
landsbygden finns varken den infrastruktur eller de ekonomiska resurserna som krävs för att 
hantera ett storskaligt biogassystem. Däremot finns stora möjligheter för individuella hushåll 
att småskaligt och lokalt framställa biogas. Råmaterial som kan användas för 
gasframställningen är avföring från kor och andra boskap, visst växtmaterial, matrester samt 
mänsklig avföring.2 
 
Det finns framför allt tre stora fördelar med en ökad satsning på småskalig biogas. Dessa är: 
 
I) Minskat behov av ved och kol. Genom att ersätta hela eller delar av sin ved- och 
kolkonsumtion kan hushållen bidra till minskat tryck på återstående skogsområden. Dessutom 
sparas pengar och tid som annars måste investeras i att införskaffa bränsle på annat sätt. 
 
II) Rötresten utgör ett perfekt gödsel. Många jordbrukarfamiljer lägger stora pengar på att 
köpa kemiskt framställt konstgödsel som både inverkar negativt på lokalmiljön och är mindre 
effektivt än den rötrest som produceras i en småskalig biogasreaktor. Rötresten blir en gratis 
biprodukt som fungerar som ett ytterst effektivt och miljövänligt gödsel på familjernas åkrar.3  
 
III) Hygienisering. Ett stort problem på många håll i Kenya och andra utvecklingsländer är 
att det höga innehållet av patogener i dricksvattnet. En huvudorsak till detta är att det oftast 
saknas ett sanitärt avloppssystem. Naturbehov uträttas bakom buskar eller i så kallade pit 
latrines som utgörs av gropar i marken, som grävs igen när de blivit fulla. I en fungerande 

                                                
1 Mongabay [Internet]. Kenya Deforestation Rates and Related Forestry Figures. 
2 Karki & Dixit (1984) Biogas Fieldbook. 
3 FN (1980) Guidebook on Biogas Development. 
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biogasreaktor hygieniseras allt material och rötresten blir i det närmaste helt befriad från 
farliga patogener.4 
 
Det finns fler positiva effekter av införsel av biogas. Exempelvis uppnås en positiv 
folkhälsoeffekt, framför allt på kvinnor och barn, genom att omfattande rökskador som 
orsakas av ved- och koleldning i dåligt ventilerade kök undviks.  
 
En jämställdhetsaspekt finns också med i bilden, eftersom det i de allra flesta fall är kvinnorna 
som sörjer för matlagning, annat hushållsarbete och de bränslen som krävs därtill. Genom att 
få tillgång till biogasteknik slipper många kvinnor lägga ner timmar varje dag på att bära ved 
och kan istället få tid till utbildning, vila eller meningsfullt arbete. 
 
Ett stort hinder för implementering av småskalig biogas i dessa områden är naturligtvis 
ekonomin. Målgruppen, de fattigaste familjerna, har inkomster som i de flesta fall räcker 
precis så att det dagliga livet kan gå runt. Detta ställer stora krav på priset för anläggningarna. 
Det är även viktigt, för att tekniken ska kunna spridas, att anläggningarna kan tillverkas av 
lokalt tillgängliga material, och inte kräver specialiserad arbetskraft. 
 
Den andra stora begränsningen är tillgången på nedbrytbart material. Liknande 
biogasanläggningar i u-länder drivs traditionellt av kodynga, vilket fungerar bra. Men de 
fattigaste familjerna saknar ofta egna kor, vilket gör att biogasreaktorer som kräver kohållning 
inte är något alternativ för denna målgrupp. Det kan dessutom vara en björntjänst att göra 
familjer beroende av kohållning, eftersom det finns andra miljönackdelar med denna. Därför 
eftersträvas en biogasreaktor som kan köras på såväl kodynga som växtmaterial, matrester 
samt mänsklig avföring. Hur mycket växtmaterial som finns tillgängligt lokalt kan vara 
kritiskt för hur många biogasanläggningar det kan vara hållbart att bygga. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete var att göra en fältstudie på plats i Kenya och redovisa möjligheter 
och begränsningar för småskalig biogas för hushållsbruk i området. Fokus kom att ligga på 
tekniska konstruktioner och lösningar hos de biogasreaktorer som studerats i fält i Ugunja, 
Nairobi, Maseno samt Kendu Bay, med extra fokus på den nya reaktor som författaren var 
med och konstruerade på Ugunja Community Resource Center, Ugunja. Även 
säkerhetsaspekter har beaktats. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Författaren hade bara en månad på sig på plats i Kenya. På grund av ett sjukdomsfall samt 
andra orsaker hann inte den nya reaktor som planerats att byggas färdigställas under denna 
månad. Dock har arbetet med projektet fortskridit på plats genom projektledare Karolina 
Hagegård.  
 

                                                
4 FN (1980) Guidebook on Biogas Development. 
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Eftersom studien enbart sträcker sig över tio veckor kommer inte heller matningen och 
gasbildningsprocessen i den färdiga reaktorn att följas upp. Studier har dock gjorts av andra 
reaktorer av liknande modell.  
 
 

2. Metodik 
 
2.1 Inventering av kunskapsläge och förutsättningar 
Förutsättningarna för etablering av småskalig biogasanvändning har främst undersökts 
visuellt på plats under fyra veckor mellan mars och april 2009. En stor del av rapporten 
baseras på studiebesök vid åtta olika biogasreaktorer i området kring Victoriasjön samt i och i 
närheten av Nairobi. Kunskap om vilka växter som fungerar bra i nedbrytningsprocessen samt 
var och i vilken omfattning dessa växer har inhämtats från litteratur och i intervjuer med 
kännare. Tillgången på byggmaterial har undersökts hos flera järnhandlare och andra 
näringsidkare i såväl Ugunja som Kisumu. 
 
Många samtal har genomförts med boende i området och inblandade i projektet,5 för att få en 
bild av kunskapsläget om och inställningen till biogastekniken. Kontakter med och besök hos 
professorer på University of Nairobi har även gjorts för att ytterligare komplettera 
kunskapsläget. 
 
 
2.2 Studier av småskaliga reaktorer 
Arbetets huvudsakliga fokus ligger på konstruktionen hos de fungerande och icke-fungerande 
reaktorer som studerats i fält. Dessa reaktorer har besökts, fotograferats och synats ingående. I 
de fall reaktorn varit ur drift har även invändig inspektion kunnat göras. I något fall fanns 
även tillgång till ritningar och principskisser. Dessutom har ägarna till anläggningarna, samt i 
något fall även konstruktören, intervjuats och demonstrerat anläggningen. 
 

                                                
5 Mama Mary, Björn Martén, Tobias Odiambo Osumba, Peter, Aggrey Omondi, Wycliffe 
Odhiambo, Dr. Odira Patts M. Akumu, Tobias Odiambo m.fl [Intervjuer]. 
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3 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som insamlats under studien. De inledande stycket ägnas 
åt fakta om Kenya som land, Ugunja där det mesta av arbetet utfördes, biogasens potentiella 
roll i området, samt en grundläggande översikt av hur biogastekniken fungerar och vilka 
faktorer som är relevanta för att den ska kunna utnyttjas effektivt. Därefter presenteras de åtta 
biogasreaktorer som studerats i fält, samt ytterligare två reaktorer som är intressanta i 
sammanhanget. Avslutningsvis redogörs för konstruktionsarbetet för den reaktor som 
påbörjades i samband med studien, samt vilka säkerhetsaspekter som är viktiga att beakta i 
sammanhanget. 
 
 
3.1 Om Kenya och småskalig biogas 
 
3.1.1 Om Kenya 
Kenya är vad man brukar betrakta som en del av mänsklighetens vagga. Inte långt härifrån, i 
Etiopien, fann man 1973 apmänniskan Lucy, som av många betraktas som den överbryggande 
länken mellan människosläktet och apsläktet. I Kenya fann man år 2000 den så kallade 
Millenniemannen, en 5,8 miljoner år gammal homonid, som i sin tur kan ha varit Lucys 
förfader. Det råder således inga tvivel om att vi rör oss väldigt nära platsen för människans 
ursprung.6 
 
Den kenyanska befolkningen utgörs av flera olika folk-
grupper, och i landet talas över 60 språk.7 Den största delen av 
befolkningen (ca 70 procent) är kristen, vilket är ett arv från 
de år av europeiskt styre som landet genomgått. Storbritannien 
förklarade landet som brittiskt protektorat 1895, varvid en 
omfattande invandring inleddes, där européer lade beslag på 
stora jordområden från afrikanerna. År 1920 blev Kenya 
brittisk kronkoloni, vilket möttes av starka protester, inte 
minst från två av de största inhemska folkgrupperna, luo och 
kikuyu, och protesterna övergick under 50-talet till ett blodigt 
uppror. Först 1963 blev Kenya självständigt, och har landet 
sedan dess gått långsamt längs en mycket lång och krokig väg 
mot demokrati.8 
 
De sociala klyftorna i landet är enorma, och den största  
delen av befolkningen är mycket fattig och lever till största  
delen av småskaligt jordbruk, med en inkomst på under en  
dollar om dagen.9 Arbetslösheten är mycket utspridd, och korruptionen på de flesta plan i 
samhället är ett mycket stort problem. Kulturen bland poliser, politiker och 
myndighetsutövare i övrigt präglas av mutsystem och stampolitik. Nairobi sägs ibland vara 
Afrikas mest kriminella stad.10 Dock läggs stor kraft ned på att bryta trenden och anti-
                                                
6 Lyttkens (2008) Människan – en ohållbar historia? 
7 Taksvarkki [Internet]. Basfakta om Kenya. 
8 Ibid. 
9 Ugunja Community Resource Center [Internet]. Ugunja and District. 
10 Fellesrådet for Afrika [Internet]. Africa News Update, october 2007. 

Figur 1. Karta över Kenya. Mer 
detaljerade kartor finns i bilaga B.  
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korruptionsmyndigheterna jobbar hårt för att göra Kenya till ett säkrare land. Landet har 
också en tidningspress som i relativt stor utsträckning förhåller sig neutral och ständigt 
kritiserar odemokratiska tendenser i landet. 
 
Uppskattningsvis 80 % av den energi som används i Kenya kommer ifrån av ved eller annat 
fast biobränsle. 17 % utgörs av fossila bränslen, och resten är främst importerad vattenkraft. 
Det aktuella biogasprojektet handlar om att ersätta delar av den ved och det kol som används 
inom den icke-kommersiella energianvändningen, som står för den absolut största delen av 
energianvändningen i Kenya, eftersom endast en liten andel av de människor som bor på 
landsbygden har tillgång till elektricitet.11 
 
 
3.1.2 Om Ugunja 
Ugunja är ett litet samhälle i Nyanzaprovinsen i västra Kenya, bestående av en centralort och 
omkringliggande byområden. Invånarantalet är kring 17 000 om alla omkringliggande 
områden räknas in. Själva tätorten har bara ett fåtal boende, och består istället av en stor 
marknad, affärer, kontor, restauranger och liknande.12 
 
Rakt genom tätorten löper Kisumu-Busia-landsvägen, som cirka 5 mil norr om Ugunja leder 
vidare in i Uganda. Denna väg utgör tillsammans med ett antal korsande jordvägar stadens 
kärna. Bebyggelsen utgörs av enplans betong- eller lerhus tätt packade längs vägarna. Staden 
fungerar som ett marknadscentrum för flera omkringliggande orter. Matatus (minibussar som 
utgör Kenyas vanligaste kollektivtrafik och transportform) går i ständig skytteltrafik i nordlig 
riktning mot Busia och i sydlig mot Kisumu. 
 
De flesta av Ugunjas invånare tillhör luostammen. De talar i första hand sitt stamspråk luo, 
och en stor andel av de vuxna invånarna är relativt dåliga i kiswahili och engelska. Tack vare 
skolundervisningen är dock engelskakunskaperna betydligt bättre bland yngre invånare. Det 
småskaliga jordbruket är den huvudsakliga inkomstkällan för mat och pengar. Grödorna som 
odlas är främst basgrödor; majs, cassava, bönor, potatis och sorghum (ett slags säd som delvis 
används som djurfoder) som både kan användas direkt av familjerna och säljas på lokala 
marknader.13 
 
Fattigdomen i Siayadistriktet (ett mindre distrikt inom Nyanzaprovinsen där Ugunja är 
beläget) är utbredd och de flesta familjer lever på under en dollar om dagen, vilket kan göra 
torrperioderna mycket svåra att klara av för vissa familjer. Men faktum är att fattigdomen var 
betydligt mindre omfattande för bara 20-40 år sedan. Folk i trakten förklarar denna ökning 
med den kraftiga befolkningsökningen och att markanvändningssystemet nyligen förändrats 
från allmänt ägt till privatägt. Detta satte större press på naturresurserna, inte minst träden i 
området, som snabbt avverkades i en alarmerande takt för att få ved och byggmaterial. 
Avskogningen ledde till ökad erosion och ökenspridning, samt att jorden blivit mindre bördig. 
Man har också erhållit mindre regn sedan mängden träd minskat, och vattendrag har torkat ut. 
Samtidigt har priserna i Kenya stigit avsevärt de senaste åren, även före den globala 
ekonomiska krisen, vilket exempelvis får till följd att alla familjer inte har råd att låta sina 
barn gå i skolan.14 

                                                
11 Earthtrends [Internet]. Kenya – Energy and Resources. 
12 Ugunja Community Resource Center [Internet]. Ugunja and District. 
13 Ibid.  
14 Ibid. 
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I bilaga B återfinns kartor som visar det geografiska läget för de orter som tas upp i rapporten, 
som Ugunja, Kisumu, Maseno och Kendu Bay. 
 
 
3.1.3 Vilken roll kan biogas spela i Kenya? 
Redan idag används biogasreaktorer på många håll i Kenya, för att tillhandahålla bränsle för 
matlagning och belysning. Tekniken har använts i u-länder under större delen av 1900-talet, 
och mycket av utvecklingen har ägt rum i Kina och Indien.15 
 
En vanlig typ av biogasreaktor i Kenya är en fast underjordisk tank, ofta gjuten i betong, med 
inlopp och utlopp på sidorna och ett variabelt gastryck. Mer om denna och andra reaktortyper 
står att läsa i avsnitt 3.2. Denna typ av reaktor körs på kodynga och vatten, och klarar inte av 
att bryta ner växtmaterial. Investeringskostnaden för en sådan anläggning ligger kring 150 
000 shilling16 (motsvarande drygt 15 000 kronor), vilket är en oöverkomlig summa för de 
allra flesta kenyanska familjer. Den här typen av anläggning har alltså svårt att i önskvärd 
omfattning påverka situationen med den omfattande ved- och koleldningen. 
 
Därför syftar projektet bakom denna rapport till att ta fram en billig biogasreaktor som är 
enkel att konstruera med lokala material, så att den blir tillgänglig även för de fattiga 
familjerna. Den ska dessutom kunna köras på växtmaterial så att familjer utan kor ska kunna 
dra nytta av den. Den modell som framtagits i samband med projektet (den så kallade UCRC-
reaktorn, som beskrivs närmare i stycke 3.2.1 och 3.3) har en kostnad på i runda slängar 20 
000 shilling, motsvarande drygt 2000 kr, kan nyttja växtmaterial, och tillverkas av lokalt 
tillgängliga byggmaterial. Även 20 000 shilling är en mycket stor investering, och kan kräva 
att flera familjer går samman. Men de minskade kostnader som innehavet av en sådan 
anläggning för med sig, i form av minskade utgifter för ved och kol, samt att man inte 
behöver köpa konstgödsel till sina åkrar, gör att investeringen betalas tillbaka relativt snabbt. 
Hur lång återbetalningsperioden blir beror till stor del på hur stora utgifter familjen i fråga har 
för ved, kol och konstgödsel. Biogasingengör Björn Martén har angett en återbetalningsperiod 
i storleksordningen 200 dagar för en reaktor.17 
 
Enligt beräkningar, som även de är utförda av Björn Martén,18 kan en rötkammare av aktuell 
sort producera åtminstone 500 liter gas per dygn och m3 reaktorvolym om växtmaterial 
används. Vid användning av en  konventionell (det vill säga relativt ineffektiv) biogasspis och 
oisolerad kastrull går det åt cirka 200 liter gas per dygn och person till tre lagade mål mat om 
dagen.19 Det medför att den aktuella reaktortypen skulle kunna förse en familj på fem 
personer med i storleksordningen 40 % av den energi som krävs för matlagningen. Dessa 
siffror är mycket osäkra och starkt beroende av ett stort antal faktorer som kommer att tas upp 
i kommande avsnitt. Men om en betydande andel av de kenyanska familjerna på landsbygden 
fick sin energi för matlagning ifrån biogasanläggningar skulle det onekligen innebära ett 
minskat tryck på skogsresurserna. 
 

                                                
15 FN (1980) Guidebook on Biogas Development. 
16 Mama Mary. [Intervju]. 
17 Martén. [E-mail]. 
18 Ibid. 
19 Xuan et al (1997) Installation and performance of low-cost polyethylene tube biogesters on 
small-scale farms.  
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Den avgörande fysiska begränsningen är förmodligen tillgången på nedbrytbart material som 
kan fungera som gasråvara.20 Den aktuella reaktorn behöver matas med ungefär 2 kg 
nedbrytbar torrsubstans per dag, vilket motsvarar runt 10 kg växtmaterial.21 Ett bra exempel 
på sådant växtmaterial är tithonia-blomman, som växer i nästan hela Nyanza-provinsen och 
fungerar perfekt som gasråvara.22 Runt Victoriasjön kan man dessutom använda 
vattenhyacinten, som idag betraktas som ett bångstyrigt ogräs som i perioder täcker stora 
delar av sjöns yta. Ansluts en latrin till anläggningen kan även mänsklig avföring utgöra en 
del av gasråvaran, liksom dynga från kor (samt även från getter och andra tamdjur) för de 
familjer som har tillgång till boskap. 
 
Användningen av mänsklig avföring och annan gasråvara med högt patogeninnehåll kan leda 
till stora hygieniska förbättringar, eftersom patogenerna då inte längre kan spridas till 
dricksvattnet. Efter nedbrytningsprocessen i reaktorkammaren är rötresten så gott som helt 
hygieniserad och borde inte utgöra någon som helst bakteriologisk fara.23 
 
Tillsammans med sekundära effekter, såsom hälso- och tidsvinster, inte minst för kvinnor, gör 
nämnda tre huvudförbättringar (minskat tryck på den återstående skogen, tillgång till gratis 
och miljövänlig gödsel samt ökad hygienisering), att införandet av småskalig biogas som 
etablerat matlagningsbränsle bör kunna spela en betydande roll i en hållbar utveckling av den 
kenyanska landsbygden. 
 
 
3.1.4 Teknisk princip för småskalig biogasframställning för hushållsbruk 
Principen för biogasframställningen är mycket enkel, och baseras på en grundläggande 
kemisk reaktion; nedbrytning av organiskt material utan inverkan av syre. Den består av ett 
antal samspelande kemiska processer varav de viktigaste beskrivs nedan. 
 
Steg 1: Hydrolys 
Råmaterialet som används består till största delen av kolhydrater, lipider, proteiner och ett 
antal icke-organiska ämnen. Dessa komplexa molekyler bryts ner av enzymer som tillverkas 
av bakterier i processen, till betydligt enklare molekyler, i slutändan monomerer som glukos. 
 
Steg 2: Surgörande 
De monomerer som bildats under steg 1 fermenteras under anaeroba förhållanden till syror 
med hjälp av enzymer som producerats av ytterligare en form av bakterier. De syror som 
bildas är ättiksyra, propionsyra och smörsyra, samt etanol.  
 
Steg 3: Metanisering 
De syror som bildats i steg 2 utnyttjas av metanogena bakterier, och omvandlas till metan. 
Denna process kallas metanisering och kan beskrivas med följande formler.24 I formlerna 
visas metaniseringsprocessen för ättiksyra. Övriga syror bryts ned på liknande sätt.  
 
 

                                                
20 Hagegård (2009) Implementing Small-Scale Biogas by Lake Victoria. 
21 Martén. [E-mail]. 
22 Jama et al (2000) Tithonia diversifolia as a green manure for soil fertility improvement in 
western Kenya: A review. 
23 FN (1980) Guidebook on Biogas Development. 
24 Karki & Dixit (1984) Biogas Fieldbook. 
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Reaktorn kan, och bör också i det här fallet, konstrueras på ett mycket enkelt sätt. Den består 
av en lufttät rötkammare (1), med ett inloppsrör (2) och ett utloppsrör (3), samt ett utlopp för 
gasen (4). 

 

 
Figur 2. Principskiss av en enkel biogasreaktor. Siffrorna anger de väsentliga delarna, 
beskrivna i texten ovan. 
 
Genom inloppsröret tillförs nytt nedbrytbart material till rötkammaren. Under 
nedbrytningsprocessen benämns materialet slurry. När materialet bryts ner bildas gas i 
kammaren, som ansamlas ovanför slurryytan. Ju mer gas som ansamlas, desto mer ökar 
trycket i kammaren, vilket gör att gasen pressar ner slurrynivån, vilket i sin tur leder till att 
slurrynivån i in- och utloppsrören ökar med en korresponderande volymdifferens. Och 
eftersom det finns en nivåskillnad mellan in- och utloppsrörens mynningar flödar utloppsröret 
över automatiskt medan slurrynivån i inloppsröret aldrig når upp till mynningen. Denna 
process illustreras i figurerna 3-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 (vänster). När råvaran (i fortsättningen 
kallat slurryn, det mörkbruna i figuren) bryts ner 
bildas gas som ansamlas ovanför ytan. 

Figur 4 (höger). Ju mer gas som ansamlas, desto mer 
ökar trycket i rötkammaren, vilket pressar ner slurrynivån. 

Figur 5 (vänster). Eftersom slurryns densitet är 
konstant bibehåller den sin volym och pressas ut 
genom in- och utloppsrören. Slurrynivån är samma i 
dessa rör, men skiljer sig från nivån i tanken. 

1 
2 3 

4 
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Det finns reaktorer som saknar utloppsrör, och som istället måste tömmas manuellt efter viss 
tid, och reaktorer som använder sig av olika former av matning och hantering av 
tryckändringar. Principen som beskrivs ovan är dock grunden för den typ av anläggning som 
denna uppsats fokuserar på. Andra principer kommer att beskrivas kortfattat i stycke 3.2. 
 
Gasen kan antingen förvaras i rötkammaren, vilket i så fall innebär att trycket i kammaren 
kommer att variera kraftigt (och kan bli mycket högt vilket ställer stora krav på 
konstruktionens hållfasthet), eller i en extern gastank. Denna tank konstrueras med fördel så 
att gastrycket blir konstant eller nästan konstant (t.ex. genom att använda en töjbar påse) för 
att minska tryckvariationerna i anläggningen. På så sätt utsätts den för betydligt mindre 
påfrestning. Tanken ansluts enklast med en slang från rötkammarens högsta punkt. 
 
Från reaktorn eller tanken kopplas även en gasledning till en gasbrännare som med fördel 
placeras inuti en väl isolerad spis (se foto 15 i bilaga B). Med hjälp av en enkel kran kan 
gasflödet sedan justeras för att uppnå en lagom stor låga. 
 
 
3.1.5 Vilka faktorer påverkar processen? 
Många olika faktorer påverkar processens hastighet och verkningsgrad, det vill säga hur stor 
del av det nedbrytbara materialet som verkligen bryts ner och bildar gas. Eftersom det är en 
bakteriell process med flera olika sorters bakterier inblandade, bygger en hög verkningsgrad 
mycket på att optimera levnadsbetingelserna för dessa bakterier. En grundprincip är att alla 
fysiska förhållanden bör vara så stabila som möjligt, eftersom bakterierna strävar efter att 
ständigt optimera sig till rådande förhållanden. Varieras förhållandena kommer bakterierna att 
befinna sig i en konstant ”laggfas”, där de försöker anpassa sig till förhållanden som ständigt 
ändras.25 
 
Syretillgång är en mycket viktig faktor, eftersom de inblandade bakterierna är anaeroba och 
således hämmas om syre är närvarande. Därför måste rötkammaren sluta tätt. En av de absolut 
vanligaste orsakerna till att biogasanläggningar inte fungerar är att de inte är lufttäta. Små 
syremängder som kommer in i reaktorn kan dock, om de är tillräckligt små (t.ex. om det finns 
syre i gasråvaran) förbrukas av de bakterier i slurryn som faktiskt kan andas syre, utan att 
processen hämmas mer än marginellt.26 
 
Temperaturförhållandena är en annan viktig faktor. Själva temperaturen i sig är av sekundär 
betydelse jämfört med betydelsen av att den hålls konstant. Som beskrevs i inledningen 
strävar bakterierna efter att anpassa sig till rådande förhållanden, vilket gör att de förbrukar 
sin energi på att anpassa sig till temperaturen istället för att bryta ner råvaran. Eftersom 
bakterierna är anaeroba har de också en begränsad mängd energi att hushålla med, då de 
saknar aerobarespiratoriska system som ger aeroba organismer möjlighet att på ett mycket 

                                                
25 Karki & Dixit (1984) "Biogas Fieldbook”. 
26 Ibid. 

Figur 6. Då utloppsröret har en lägre placerad 
mynning kommer slurryn att flöda över igenom denna, 
så att slurrynivån i inloppsöret aldrig når inloppsrörets 
mynning. 
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effektivt sätt producera energi. Biogasingengör Björn Martén anger tumregeln att 
temperaturen bör variera med högst 1 °C under dygnet.27 
 
Den optimala temperaturenför en effektiv nedbrytning ligger mellan 35 och 40° C.28 Därefter 
blir processen mindre effektiv ju lägre temperaturen sjunker. Någonstans vid 12-13 °C 
avstannar processen helt. Temperaturen i Kisumu, som ligger söder om Ugunja, varierar 
oftast mellan 17 och 30°C medan temperaturen i det aktuella området kring Ugunja ofta är 
högre, eftersom det befinner sig längre från Victoriasjön.29 
 
pH-värdet i reaktorn är av viss betydelse för processens fortgående. Eftersom flera olika 
processer äger rum i olika steg av nedbrytningen kommer pH-värdet att variera med avseende 
på vilken fas den studerade delen av slurryn befinner sig i. Optimalt för processen är om det 
tillsatta materialet håller ett pH-värde på mellan 6 och 7,8.30 De olika bakterierna gynnas 
alltså av olika pH-värden, vilket innebär en fördel för de reaktorer som är konstruerade på ett 
sätt som tillåter olika pH-värden i olika delar av tanken, se stycke 3.2. 
 
Vilken råvara som används är också av stor betydelse. Traditionellt i u-länder har kodynga 
varit den mest använda råvaran. Den har en rad fördelar. Den är lätt att samla in, den 
innehåller de bakterier som krävs för processen, och den fördelar sig homogent i tanken. Det 
senare innebär att den inte bildar olika lager och således inte kräver någon omrörning. Dock 
påbörjas nedbrytningen av den redan inuti kon, så en del av gasen har redan bildats och 
försvunnit ut i luften då dyngan placeras i reaktorn.31  
 
Ett av de växtmaterial som visat sig vara intressanta i området är vattenhyacinten, som växer 
som ett ogräs på sjöytor, inte minst på Victoriasjön. Den betraktas där som ett gissel, eftersom 
den på kort tid växer till och täcker stora delar av sjöns yta. Den fungerar utmärkt som 
gasråvara och har använts traditionellt just på det sättet.32 Längre in i landet växer den mycket 
utspridda Tithonia diversifolia, en buske med stora gula blommor som också fungerar bra som 
gasråvara. Busken växer fort och klarar sig bra i näringsfattiga och torra jordar.33 
 
En mycket intressant råvara är mänsklig avföring. Den har framför allt fördelen att alla har 
tillgång till den. Dock finns kulturella hinder som kan göra att införandet av den typen av 
råvara inte går helt smidigt. Under utvecklingen av reaktorn är det också mycket viktigt av 
hygieniska skäl att veta med säkerhet att nedbrytningsprocessen fungerar väl innan mänsklig 
avföring blandas in som råvara. 
 
En viktig egenskap hos den råvara man väljer att stoppa i sin reaktor är dess förhållande 
mellan kol- och kväveinnehåll (C/N-förhållande). Detta förhållande påverkar hur effektivt 
råvaran kan brytas ner av anaeroba bakterier. Ett C/N-förhållande mellan 20 och 30 anses 
vara det mest optimala för anaerob nedbrytning.34  För lågt kväveinnehåll innebär att allt 

                                                
27 Hagegård (2009) Implementing Small-Scale Biogas by Lake Victoria. 
28 Uzodinma et al (2007) Optimum Mesophilic Temperature of Biogas Production from 
Blends of Agro-Based Wastes. 
29 ClimateZONE [Internet]. Climate information for Kisumu in Kenya. 
30 Karki & Dixit (1984) Biogas Fieldbook. 
31 Ibid. 
32 FN (1980) Guidebook on Biogas Development.  
33 Ibid. 
34 Karki & Dixit (1984) Biogas Fieldbook. 
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kväve konsumeras av bakterierna för att tillgodose deras proteinbehov, medan kolet passerar 
igenom reaktorn utan att reagera. Detta minskar således mängden producerad gas. Ett för högt 
kväveinnehåll däremot, innebär att en massa kväve blir över och bildar ammoniak, NH3, som 
bidrar till att öka pH-värdet i rötkammaren, vilket i sin tur hämmar processen. På nästa sida 
redovisas C/N-förhållandet hos ett antal potentiella råmaterial, däribland vattenhyacint och 
kodynga, som båda är aktuella råmaterial för den aktuella biogasreaktorn. Båda dessa har 
C/N-förhållanden inom det optimala spann (20 < C/N < 30) som nämndes ovan. 
 
 
Tabell 1. C/N-kvot (molär eller viktsmässig) hos ett antal vanliga råmaterial.35 

Råmaterial C/N-kvot 
Ankdynga 8 
Mänsklig avföring ~ 8 (beroende på kost) 
Hönsdynga 10 
Getdynga 12 
Grisdynga 18 
Fårdynga 19 
Dynga från ko eller buffel 24 
Vattenhyacint 25 
Elefantdynga 43 
Halm från majs 60 
Halm från ris 70 
Halm från vete 90 
Sågspån Över 200 
 
 
Ett relativt överskott på kväve (vilket motsvaras av en låg C/N-kvot) kan lätt kompenseras 
genom inblandning av exempelvis sågspån. Ett relativt överskott på kol, exempelvis 
härrörande från ris- majs- eller veteanvändning är svårare att kompensera på ett enkelt sätt. 
Möjligtvis kan mänsklig avföring eller avföring från fågel användas i ett sådant syfte. 

                                                
35 Karki & Dixit (1984) Biogas Fieldbook. 
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3.2 Biogasreaktorer 
 
Detta kapitel kommer att tekniskt beskriva de biogasreaktorer som studerats i fält, och 
redogöra för skillnader mellan dessa, samt fördelar och nackdelar med respektive anläggning. 
Teckningar som visar hur de är uppbyggda finns i varje stycke, och fotografier av 
anläggningarna finns i bilaga 1. I stycke 3.2.7 och 3.2.8 redogörs för två typer av 
biogasreaktorer som inte studerats i fält, men ändå är intressanta i sammanhanget. Tabell 2 
sammanfattar tekniska egenskaper för samtliga reaktorer som tas upp i kapitlet. 
 
Två grundläggande egenskaper som skiljer olika biogasreaktorer åt är huruvida de räknas som 
tank- eller tubreaktorer, samt om de har kontinuerlig matning eller satsmatning. I detta kapitel 
behandlas reaktorer av både tank- och tubtyp. Samtliga har dock utnyttjat kontinuerlig 
matning, och inga satsvis matade reaktorer studerats på plats.  
 
En tankreaktor är proportionerad så att rötkammarens längd och 
bredd på är ungefär desamma. Slurryn är homogent utblandad i 
hela den aktiva reaktorvolymen. Detta innebär att andelen 
nedbrutet material i slurryn är i stort sett densamma oavsett vilken 
del av tanken som studeras. En nackdel med detta är att den 
slurry som tar sig ut genom utloppsröret innehåller en viss 
andel icke nedbrutet material (mängden bestäms av 
nedbrytningsprocessens hastighet och reaktorns 
matningstakt). En annan nackdel är att olika bakterier som 
ingår i olika delar av nedbrytningsprocessen inte kan optimeras till de levnadsbetingelser som 
gäller i olika delar av tanken, eftersom 
förhållandena är lika i hela den aktiva 
reaktorvolymen. En tubreaktor har 
proportioner som innebär att längden är 
betydligt större än bredden, vilket gör att  
slurryn i de olika delarna av reaktorn  
befinner sig i olika faser av nedbrytning,  
och betingelserna i respektive del av tuben 
kan optimeras för den bakterietyp som 
är aktiv där. Det leder i teorin till en mer effektiv nedbrytningsprocess, och att mängden 
patogener i den färdiga rötresten minimeras. I figur 7 och 8 illustreras hur faserna är 
uppdelade i en tank- respektive tubreaktor. I praktiken förekommer dock en viss uppdelning 
av processen även i tankreaktorer, och övergången mellan faserna i tubreaktorer är inte så 
avgränsade som figur 8 visar. 
 
Kontinuerlig matning innebär att reaktorn har ett in- och utloppsrör, där utloppsröret 
kontinuerligt flödar över då trycket i reaktorn ökar och/eller mer gasråvara tillsätts 
inloppsröret. Satsvis matade reaktorer saknar i regel utloppsrör, och i vissa fall även 
inloppsrör. Detta innebär att satsmatade reaktorer måste öppnas upp och tömmas med jämna 
mellanrum, när slurryn brutits ner och ny gasråvara ska tillsättas. Satsmatning är relativt 
ovanligt bland nybyggda reaktorer, och förekommer främst hos nedgrävda tankreaktorer med 
stor volym. 
 
I kapitlet behandlas även reaktorer med konstant respektive variabelt tryck. Ett konstant tryck 
är betydligt mer praktiskt för den som ska använda den producerade gasen, eftersom trycket i 

Figur 7. I en tankreaktor förekommer 
alla faser i nedbrytningsprocessen i 
hela tanken. 

Figur 8.  I en tubreaktor dominerar de olika faserna i 
nedbrytningsprocessen på olika ställen i reaktorn. 
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exempelvis en gasspis då inte ständigt måste justeras manuellt. Ett konstant tryck påfrestar 
inte heller reaktorns konstruktion på samma sätt som ett variabelt tryck. 
 
Ofta är det typen av gastank som avgör om trycket i anläggningen blir konstant eller variabelt. 
Ett variabelt tryck är vanligast i större tankreaktorer (där slurrynivån kan tillåtas stiga och 
sjunka, och som dessutom ofta är konstruerade i betong eller andra robusta material) som 
saknar extern gastank. En fördel med variabelt tryck kan vara att eftersom slurrynivån rör sig 
upp och ner i rötkammaren, och således också ut och in genom in- och utloppsrören, uppnås 
en viss omrörningseffekt, som uteblir i en reaktor där trycket är konstant. 
 
Tabell 2. Tekniska data för de biogasreaktorer som studerats i fält, samt två ytterligare 
reaktormodeller. 
Reaktor Inspektions-

skick 
Reaktortyp Reaktor-

volym 
Arbets-
tryck 

Om-
rörn 

Material Isolering Plats 

UCRC Under 
konstruktion 

Kontinuerligt 
matad tub 

600 l Konstant Ja Polyten, PVC Hus av 
lerhalm 

Ugunja 

Nyasanda Isärmonterad Kontinuerligt 
matad tub 

430 l Konstant Ja Polyten, PVC Hus av 
lerhalm 

Nya-
sanda 

Mama 
Mary 

I drift Kontinuerligt 
matad tank 

~ 10 m3 Variabelt Nej Betong Nedgrävd Nairobi 

Tobias 
Odiambo 

I drift Kontinuerligt 
matad tank 

40 l Relativt 
konstant 

Man
-uell 

Plast Ingen Maseno 

Kendu 
Bay 

I drift, men 
avstannad* 

Kontinuerligt 
matad tub 

1,6 m3 Konstant Ja Plast, metall Grästak 
utan vägg 

Kendu 
Bay 

Peter Öppnad och 
tömd 

Kontinuerligt 
matad tank 

~ 2-3 m3 Variabelt Nej Betong Nedgrävd Öst. om 
Nairobi 

Flytande 
dom 

 
- 

Semi-
kontinuerligt 
matad tank 

Ganska 
stor 

Konstant Ibl-
and 

Murbruk, 
plast/metall 

Varierar  
- 

Mjuk 
polytentub 

- Kontinuerligt 
matad tub 

< 1 m3 Beror på 
tank 

Nej Polyten Placerad  
i vatten 

- 

 
 
3.2.1 UCRC-reaktorn 
Detta är den reaktor som påbörjades vid tiden för författarens besök i Kenya. Den bygger på 
tidigare experimentreaktorer vid Nyasanda High School och Orongo. Reaktorbygget 
färdigställdes först efter författarens avresa från Kenya. Mer om just denna reaktor står att 
läsa i stycke 3.3. I bilaga A visar fotografier 1-3 arbetet med UCRC-reaktorn. 
 

 
Figur 9. Schematisk skiss av UCRC-reaktorn, som huvudsakligen utgörs av tre 
sammanfogade plasttunnor. Den horisontella balken med tvärgående blad är omröraren, 
tillverkad av plastflaskor och ett avloppsrör. 
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3.2.2. Nyasandareaktorn 
Denna reaktor byggdes i princip färdigt men hann inte testas, vid projektledare Karolina 
Hagegårds tidigare besök i Kenya. Designen bygger på biogasingejör Björn Marténs tidigare 
experimentreaktorer. Vid tidpunkten för studien hade anläggningen plockats isär och delar av 
den saknades. Foto 4 i bilaga A visar Nyasandareaktorn i inspektionsskick. 

 
 

 
Grundtanken för Karolina Hagegårds reaktorer är att de ska vara billiga att konstruera, och att 
byggmaterialen ska finnas tillgängligt på plats. Designen är baserad på Björn Marténs idéer, 
med små ändringar för att passa de rådande förhållandena och de på plats tillgängliga 
materialen. Nyasandareaktorn har en rötkammare bestående av två superdrums (en vanlig 
plasttunna som är enkel och relativt billig att få tag på i Ugunja) på vardera 210 liter, 
ihopkopplade med en jerrican (ett slags medelstort plastkärl med handtag) i plast. 
 
Eftersom tanken är att huvudråvaran ska vara växtmaterial kräver denna anläggning en aktiv 
omrörning. Detta är löst genom en axel som går genom hela rötkammaren, från kortsida till 
kortsida, bestående av ett hårt plaströr. I detta rör är plastflaskor fästade, som fungerar som 
omrörarblad. Röraxeln kan sedan vridas manuellt utifrån. In- och utloppsrör är placerade nära 
botten av rötkammaren. 
 
Gasen leds ut från rötkammaren via en plastslang. Gastanken färdigställdes aldrig hos den här 
reaktorn, men planen var att ansluta den typ av tryckutjämnande tank bestående av en upp- 
och nedvänd plasttunna nedsänkt i en annan som beskrivs i stycke 3.3.3. 
 
Sammankopplingen av tunnorna med en jerrican har fördelen att konstruktionen blir väldigt 
stabil. Tunnorna behöver inte kapas, som i UCRC-reaktorn, och behåller därför mer av sin 
stadga när de sammanfogats. En nackdel med denna konstruktion är dock att 
jerricankopplingen utgör en ”tröskel” mitt i reaktorn, så att slurryns möjlighet att röra sig 
genom rötkammaren begränsas. En extra slang för gasöverföring mellan de två tunnorna 
måste också införas, vilket ökar risken för gasläckage. Denna visas i figur 10. 
 
Tyvärr blev Nyasandreaktorn aldrig tagen i drift, på grund av att konstruktören Karolina 
Hagegård var tvungen att resa från Kenya. Anläggningen blev då efter ett tag mer eller mindre 
isärplockad i jakt på reservdelar. 
 
 

Figur 10. Schematisk skiss över Nyasandareaktorn, inklusive omrörare. Konstruktionen 
utgörs i huvudsak av två plasttunnor sammankopplade med en ”jerrican”. 
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3.2.3 Mama Marys reaktor 
Denna fullt fungerande tankreaktor återfinns i ett jordbrukarområde i Nairobi, och har varit i 
drift oavbrutet i sedan den byggdes 2001 av en grupp lokala konstruktörer. Den här typen av 
reaktor är etablerad och välbeprövad, men kan enbart drivas av kodynga. 
Investeringskostnaden för den här typen av anläggning är också tillräckligt hög för att inte 
vara något alternativ för målgruppen av fattiga familjer på landsbygden.  

 
Figur 11. Schematisk skiss över Mama Mary’s reaktor, en tankreaktor som är i drift relativt 
centralt i Nairobi. 
 
Rötkammaren är domformad, med ett djup på ungefär 2,5 meter. Volymen uppskattades till 
mellan 8 och 12 m3. Anläggningen saknar separat gastank, vilket innebär att gasen ansamlas i 
rötkammaren vilket ger ett potentiellt mycket högt gastryck. Den stadiga 
betongkonstruktionen är dock gjord för att klara dessa tryck. In- och utloppsrören är placerade 
på det traditionella sättet, nära tankens lägsta punkt, för att undvika att gasen läcker ut genom 
dessa. Detta är extra viktigt i en reaktor där gastrycket varierar, eftersom slurrynivån rör sig 
mycket upp och ner, och kan bli mycket låg vid höga tryck.. 
 
Från utloppsröret samlas rötresten i en behållare strax under markhöjd, där den kan skyfflas 
upp och tas till vara, men leds även vidare genom ett rörsystem (som inte visas i figuren) till 
ett utlopp i närheten av en schamba (åker) i närheten, där den kan användas direkt som gödsel. 
Inga pumpar används, utan rötresten transporteras naturligt genom rörsystemet genom 
höjdskillnader. Vid undersökning av rötresten visade sig denna vara i stort sett luktlös, vilket 
är ett tecken på en väl genomförd nedbrytning. 
 
Som råvara används enbart avföringen från tre kor, som står i en zero-grazing facility (ett 
slags spilta med tak där korna står tjudrade dygnet runt och äter halm ur ett tråg), bara ett fåtal 
meter ifrån inloppsröret, vilket gör arbetet att samla ihop gasråvaran mycket enkel. 
Inloppsröret mynnar ut i en liknande uppsamlingslåda som utloppsröret. Eftersom enbart 
kogödsel används som råvara är behovet av omrörning mycket litet. Möjlighet till omrörning 
saknas också i rötkammaren. Detta utesluter dock användningen av växtmaterial eller 
mänsklig avföring som gasråvara, eftersom dessa ställer krav på omrörning. 
 
Något överraskande hade reaktorn aldrig tömts och rengjorts sedan den sattes i drift 2001. Ett 
vanligt problem med biogasreaktorer som drivs uteslutande eller till stor del på kodynga är att 
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de kloggar igen, eftersom korna får i sig sand när de betar (betesmarkerna ser ut på ett helt 
annat sätt i Centralafrika än i Skandinavien, och innehåller betydligt mer sand). Detta medför 
att kodyngan innehåller en viss mängd sand. Denna tenderar att ackumuleras på botten av 
tanken, och efter några år täpps anslutningarna till in- och utloppsrören igen. Detta hade dock 
inte inträffat under de 8 år reaktorn varit i drift, vilket skulle kunna förklaras med att korna 
inte betade fritt, utan fick foder ur en krubba. Mängden sand i denna bör vara mindre än vad 
korna får i sig när de betar själva. 
 
Från rötkammaren leds gasen inte genom en plastslang, som i tidigare beskrivna 
anläggningar, utan genom ett system av kopparrör. Gasen används både till en gasspis och till 
ett antal gaslampor inne i boningshuset. Mängden producerad gas räcker gott och väl för de 
två personer som bor i hushållet, liksom för ett antal grannar som flera gånger i veckan 
kommer och lånar spisen för att laga sin mat. Detta fungerar trots att gasspisen i sig är mycket 
ineffektivt konstruerad. Vid besöket betedde sig ägaren, Mama Mary, sig rentav slösaktigt 
med gasen. 
 
Denna reaktor har många fördelar. Bland de främsta är dess stora gasproduktionspotential och 
dess ringa krav på underhåll. Vid studiebesöket hade reaktorn varit i drift, helt utan reparation 
och underhåll, sedan 2001. Lagringskapaciteten är också stor tack vare rötkammarens stora 
volym. Bland nackdelarna märks framför allt två saker. Dels den höga investeringskostnaden 
(hela systemet hade kostat ungefär 160 000 shilling att installera, en fantasisumma för en 
fattig kenyansk familj), dels att den kräver tillgång till ett antal kor.  

 
 
3.2.4 Tobias Odiambos reaktor36 
Denna reaktor var den minsta av de studerade anläggningarna. Den konstruerades av radio- 
och TV-reparatören Tobias Odiambo, som även bygger små biogasanläggningar, i första hand 
för att kunna hetta upp sin lödkolv vid reparationsarbeten. I bilaga A visar fotografier 6-8 
Tobias Odiambos reaktor. 

 
Figur 12. Schematisk skiss över Tobias Odiambos minireaktor, som i skrivande stund är i 
drift i en bergsby utanför Maseno, mellan Ugunja och Kisumu. 

                                                
36 Odiambo [Interview]. 
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Som rötkammare används en 40-liters plastdunk, delvis förstärkt med smält plast. Plastflaskor 
fastsatta i hål med hjälp av silikonpasta utgör in- och utloppsrör. Inloppet är här placerat i 
toppen av tanken, och slurrynivån måste vara högre än flaskans öppning inuti tanken för att 
gas inte ska läcka ut. Flaskan som utgör utloppsröret är försedd med en kran, så att rötresten 
enkelt kan tömmas ut. Hela reaktorn är placerad vid kanten av ett dike, så att rötresten kan 
samlas upp i ett kärl nere i diket. 
 
Med hjälp av en lång böjd ståltråd kan innehållet röras om, genom att föra in tråden genom 
inloppsröret (foto 8, bilaga A). Eftersom tanken är så pass liten kan den även försiktigt skakas 
och pressas samman för att uppnå en omrörningseffekt. Gasen leds ut genom en plastslang i 
rötkammarens högsta punkt. Via ett vattenlås (se stycke 3.4.1 om säkerhetsaspekter) i form av 
en till hälften vattenfylld glasburk nedgrävd i marken (denna studerades aldrig visuellt) leds 
gasen till en liten elastisk gasuppsamlingspåse. Påsen, när den är maximalt fylld, räcker till 
ungefär en halvtimmes arbete med lödkolven. Troligtvis kan gas läcka ut genom både påse, 
slang och rötkammare, där ökat gastryck leder till ökat läckage, vilket begränsar 
lagringskapaciteten hos anläggningen. Detta antagande baseras dels på uttalande från 
konstruktören Tobias Odiambo, dels på studie av anläggningen på plats. Denna skyddas inte 
från solen, vilket påfrestar materialet. 
 
Anläggningen saknar helt isolering, vilket gör att temperaturen växlar kraftigt. Detta hämmar 
de metanbildande processerna, se stycke 3.1.5. 
 
Vid studiebesöket visade konstruktören Tobias Odiambo på att anläggningen verkligen 
fungerade genom att koppla loss gaspåsen och ansluta den till en en liten brännare. Trots att 
påsen helt uppenbart läckte gas och vid besökstillfället och dessutom tömts relativt nyss, 
kunde en låga hållas brinnande i flera minuter, se foto 17 i bilaga A.  
 
 
3.2.5 Kendu Bay-reaktorn 
En gedigen reaktor finns uppförd vid Kendu Bay Hospital. Den har dock slutat eller nästan 
slutat fungera på grund av brist på underhåll. Den byggdes av tre studenter från Skövde 
Universitet, som en del av ett större system för vattenrening, hygienisering och 
energiframställning.37 I bilaga A visar fotografierna 9-11 Kendu Bay-reaktorn. 

 
Figur 13. Principskiss över tubreaktorn i Kendy Bay. Detta var den mest avancerade 
reaktorn som studerades på plats. I skissen syns de dubbla inloppen, föromröraren och 
huvudomröraren, gasuppsamlingspåsen samt utloppen för gas respektive slurry. 

                                                
37 Martinsson et al (2007) IWESS, an Integrated Water, Energy and Sanitation Solution. 
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Kendu Bay-reaktorn är del av ett betydligt större system, kallat IWESS: Integrated Water, 
Energy and Sanitation Solution. Projektet är ett samarbete mellan Skövde Universitet, 
University of Nairobi, KTH och Sida. Projektet genomfördes på plats av tre studenter från 
Skövde Universitet: Emil Martinsson, Erik Martinsson och Sören Säf. De beskriver projektet 
som ”A holistic approach to reach sustainability through organic waste management for the 
Lake Victora Basin, Kenya”. 
 
Anläggningen i Kendu Bay består av en biobädd och ett antal gråvattendammar för ekologisk 
rening av avloppsvatten, sandfilter, system för användning av det renade vattnet för 
bevattning, samt en i sammanhanget mycket ambitiös biogasreaktor. Vid författarens besök i 
Kendu Bay studerades hela IWESS-anläggningen, men den här rapporten kommer enbart att 
fokusera på biogasreaktorn. 
 
Rötkammaren är en cylindrisk plasttank i ett stycke, med en längd på 2 m och en diameter på 
1 m. Genom denna går en omrörare med omrörningsblad i plast, som kan vridas med en vev 
nära utloppsröret. In- och utloppsrören är placerade som på övriga reaktorer, i tankens 
underkant. 
 
Som figur 13 visar finns ytterligare en tank, ansluten till inloppsröret till vänster i bild. Det är 
en föromrörningstank där matrester och annat organiskt avfall (som tillsätts direkt i 
föromrörningstanken) blandas samman med mänsklig avföring, som leds till omrörningtanken 
via en latrin som är ansluten till det rör som visas längst till vänster i bild. Efter att ha 
förblandats i föromrörningstanken leds köksavfall och mänsklig avföring vidare ner i 
rötkammaren. 
 
Som gaslagring används en stor, specialtillverkad gaspåse (rödfärgad i figur 13). Denna 
visade sig vid inspektion innehålla en viss mängd gas, men långt ifrån tillräckligt för att kunna 
vara praktiskt användbart. Personal på plats rapporterade också att påsen i viss utsträckning 
börjat läcka, troligtvis sedan barn på området använt den som studsmatta. 
 
Gaspåsen är i detta fall parallellkopplad med gasspisen, snarare än seriekopplad, vilket 
innebär att gas nödvändigtvis inte måste passera genom påsen innan den används vid 
matlagningen. Ett vattenlås var därför placerat i följd efter rötkammaren, snarare än efter 
gastanken, som är fallet vid UCRC-och Nyasandrareaktorerna. 
 
Inget isoleringshus är byggt kring reaktorn. Endast ett lågt placerat halmtak skyddade såväl 
rötkammare som gaspåse mot väder, vind, insekter och lekande barn. Reaktorn är dock till 
viss del nedsänkt i marken vilket bedömdes ge visst skydd och viss temperaturutjämning. 
 
Vid besöket i Kendu Bay hade nedbrytningsprocessen i rötkammaren avstannat eller nästan 
avstannat. Den anslutna latrinen var dock ändå i drift, vilket innebar (även om detta aldrig 
undersöktes) att den producerade slurryn bör ha varit mycket rik på patogener och därmed 
mycket ohygienisk och olämplig att använda vid exemeplvis gödsling. Orsaken till att 
reaktorn slutat fungera bedömdes vara dåligt underhåll och brist på såväl reservdelar som 
efterlämnad kunskap hos den personal som satts att sköta den. 
 
Reaktorn och dess tillhörande system är, med undantag för latrinen och halmtaken, byggda av 
material och delar som specialtillverkats i Sverige. Detta innebär en stor nackdel, speciellt när 
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reaktorn, som i det här fallet, börjar krångla. Ett mer utförligt resonemang om detta problem 
kommer att föras i kapitel 4: Diskussion. 
 
 
3.2.6 Peters reaktor 
Detta är en delvis felkonstruerad reaktor under uppbyggnad. Reaktorn tillhörde Peter, vars 
efternamn aldrig uppfattades, och hans familj på en bondgård ungefär två timmar utanför 
Nairobi. Fotografier av denna reaktor återfinns i bilaga A, foto 12-16. 
 

 
Figur 14. Principskiss över den vid besökstillfället icke fungerande tankreaktorn som här går 
under namnet ”Peters reaktor”. 
 
Denna reaktor är av samma typ som Mama Marys i Nairobi; en kontinuerligt matad 
tankreaktor. Den hade dock en betydligt mindre reaktorvolym, uppskattningsvis 2-3 m3. Den 
var betydligt mindre geometriskt regelbunden än sin systerreaktor i Nairobi (och mindre 
regelbunden än vad som visas den förenklade skissen i figur 14) vilket gjorde det svårt att 
uppskatta volymen. 
 
Vid besöket var denna reaktor ur drift. Den var tömd på slurry och manluckan var öppnad. 
Den hade då testkörts tidigare under en period men utan att fungera. En av orsakerna till vårt 
besök var att göra en felsökning på reaktorn, som tillhörde en anställd till vår värd i Nairobi. 
 
En av orsakerna till att reaktorn inte fungerat bedömdes vara att reaktorn inte höll tätt. 
Manluckan uppgavs inte varit noggrant tätad medan reaktorn varit i drift, vilket troligen lett 
till att eventuell gas som bildats läckt ut genom denna. Det fanns även indikationer på att den 
kodynga som använts för att starta upp reaktorn varit gammal och delvis torkad. Vid 
uppstarten av en ny reaktor krävs inblanding av relativt färsk kodynga, eftersom denna 
innehåller de bakterier som driver nedbrytningsprocessen (se stycke 3.1.4). Detta kan ha lett 
till avsaknad eller brist på essentiella bakterier. Avslutningsvis upptäcktes utloppsröret vara 
felkonstruerat, eftersom det hade sin högsta punkt i marknivå, vilket även inloppsröret hade. 
Om gastryck byggts upp hade rötresten inte kunnat rinna ut genom utloppsröret utan att 
inloppsröret flödat över samtidigt. 
 
Sammantaget bedömdes denna reaktor vara betydligt mindre fackmannamässigt konstruerad 
än systerreaktorn i Nairobi, men med stor potential för gasproduktion om ovanstående 
konstruktions- och driftsfel rättades till. 
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3.2.7 Indisk design – flytande dom38 
Reaktorer av flytande dom-typ är konstruktionstekniskt mer avancerade än de tub- och 
tankreaktorer som tagits upp tidigare. De kan beskrivas som semikontinuerligt flytande 
tankreaktorer med konstant tryck. Grundkonstruktionen görs traditionellt i tegel eller betong. 
Domen tillverkades tidigare i metall, men ersattes alltmer av plast då detta blev tillgängligt 
som byggmaterial. Slurrynivån är tänkt att hållas konstant, då en volym gasråvara som tillförs 
inloppsröret åtföljs av att motsvarande volym tappas ut (ofta manuellt, med en kran) genom 
utloppsröret. 

 
Figur 15. Principskiss över en reaktor av flytande dom-typ. Den rörliga domen är här 
tecknad i blått och gasutloppet i grönt. 
 
Trycket hålls konstant genom att gasen samlas upp under en dom, liknande en gigantisk 
ostkupa, som kan röra sig uppåt och neråt längs en centralt placerad axel. På så sätt 
konstanthålls trycket på en nivå som första hand beror av massan hos domen. Denna kan även 
förses med vikter för att trycket ska kunna regleras. 
 
Detta sätt att utforma biogasreaktorer härstammar från Indien och ställer högre krav på såväl 
konstruktör och material som ekonomiska tillgångar. Den rörliga, ”på gasen flytande”, domen 
gör reaktorn flexibel men bidrar också till större risker för läckor och andra tekniska problem. 
Råvaran som använts har till största delen varit kodynga, och därför saknar denna typ av 
reaktor traditionellt omrörare. Det finns dock en uppsjö olika modeller, av vilka vissa 
inkluderar automatisk eller manuell omrörare, och därmed gör det möjligt att även använda 
exempelvis växtmaterial eller mänsklig avföring som gasråvara. 
 
I skissen ovan syns även ett system för att tappa av vätska som kan ansamlas i 
gasutloppsröret, då detta är draget från domens eller pelarens högsta punkt ner genom 
marken. Det fungerar så att gasutloppet delas vertikalt i två riktningar, så att gas och vätska 

                                                
38 Hagegård (2009) Implementing Small-Scale Biogas by Lake Victoria. 



23 (40) 

separeras, och vätskan ansamlas i en behållare, där den kan avlägsnas manuellt eller pumpas 
upp via ett rör. 
 
Generellt kan sägas att denna typ av reaktor ställer alltför höga krav på material, ekonomi och 
specialiserad arbetskraft för att vara intressant för den målgrupp som behandlas i denna 
uppsats.  
 
 
3.2.8 Mjuk polytentub 
Denna reaktor skiljer sig från övriga anläggningar i detta kapitel genom att den saknar fasta 
väggar. Den utgörs istället av en lång mjuk polyetentub i ett stycke. Denna tub placeras i ett 
vattenfyllt dike eller i en damm, eftersom den inte har strukturell hållfasthet nog att placeras 
på land. Fördelarna med den här typen av konstruktion är att den är extremt enkel, inte kräver 
någon specialicerad arbetskraft, består av endast ett fåtal delar, som dessutom är relativt lätta 
att få tag på i u-länder (möjligtvis med undantag för själva tuben), och är mycket billig 
jämfört med övriga reaktortyper.39 
 

 
Figur 16. Principskiss över en mjuk polytentub-reaktor. Den blå streckade linjen anger i det 
här fallet extern vattennivå, eftersom reaktorn placeras i ett dike eller en damm. 
 
Det finns dock ett antal nackdelar med en billig reaktor som denna. En av dem är att den 
saknar omrörningsmekanism, vilket utesluter användning av växtmaterial (och därmed 
utestänger de fattiga familjer som inte har tillgång till boskap) eftersom detta tenderar att 
ansamlas på slurryns yta. En annan är att den är mycket sårbar, eftersom polytentuben är 
såpass tunn. Sannolikt klarar den inte mer än ett par års användning innan den är utsliten och 
måste bytas ut. Är den därtill placerad i ett vattendrag är risken stor att innehållet läcker ut 
och bidrar till kontamination av dricksvatten. Ytterligare en nackdel är att sand ansamlas i 
botten eftersom reaktorn körs i huvudsak på kodynga, och detta kan korta dess livslängd 
ytterligare, eftersom möjlighet att ”öppna” och rengöra rötkammaren saknas. 

                                                
39 Hagegård (2009) Implementing Small-Scale Biogas by Lake Victoria. 
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3.3 Tillvägagångssätt vid konstruktion av UCRC-reaktorn 
 
UCRC-reaktorn kan förenklat sägas vara den tredje generationens biogasreaktor av den typ 
som konstruerats av Karolina Hagegård, baserat på biogasingengör Björn Marténs 
reaktordesign. Den utgörs av tre åtskilda delar; rötkammaren, isoleringshuset och gastanken. 
Samtliga kommer att beskrivas i detta kapitel.  
 
3.3.1 Rötkammaren 
Liksom sina föregångare utgörs UCRC-reaktorns rötkammare av plastkomponenter som är 
lätta att få tag på lokalt i Ugunja med omnejd. Tre plasttunnor i polyten (så kallade 
superdrums), är ihopsatta i serie. Varje tunna har en volym på 210 liter, och när de sågats till 
för att passa att sättas ihop bidrar de tillsammans till en total reaktorvolym på knappt 600 liter. 
Som in- och utloppsrör används avloppsrör i PVC, som kan köpas i längder på 4 m. Ett 
liknande rör används till omröraren, vars omrörningsblad utgörs av tomma flaskor av den typ 
man köper mineralvatten i. Gasutloppet består av en kraftig trädgårdsslang. De finare 
komponenterna, som ett par o-ringar, adapters och plastskarvar, är svårare att få tag på lokalt i 
Ugunja, och kan kräva ett besök i Kisumo, ett par timmars mataturesa söderut (en resa från 
norra till södra halvklotet!). Slutligen krävs diverse enkla verktyg för att sätta ihop reaktorn, 
silikonpasta för att täta, samt plastsvetsning som bör utföras av en svetsare.  

 
Figur 17. Huvuddragen hos UCRC-reaktorn. Rötkammaren på bilden utgörs av tre 
sammanfogade plasttunnor, in- och utloppet av böjda avloppsrör, omröraren av avloppsrör 
och vattenflaskor, och gasutloppet av en kraftig trädgårdsslang. 
 
Eftersom arbetet på plats blev fördröjt, bland annat på grund av sjukdom, så att författaren var 
tvungen att lämna Kenya innan den första reaktorn var färdigbyggd, är tillvägagångssättet 
som beskrivs här till viss del inte testat i praktiken av författaren. 
 
En av de huvudsakliga detaljer som skiljer UCRC-reaktorn från sin föregångare, 
Nyasandrareaktorn, är att rötkammaren utgörs av tre tunnor istället för två. Sättet dessa tunnor 
är sammanfogade på skiljer sig också. Istället för den jerrican-koppling (se stycke 3.2.2) som 
utnyttjades i Nyasandareaktorn kapades istället tunnorna, så att de tack vare en fals i änden på 
varje tunna kunde sammanfogas till en tre tunnor lång cylinder. En av huvudorsakerna till 
detta var att jerrican-kopplingen hos Nyasandareaktorn gett upphov till svårstoppade läckage. 
Skarvarna mellan de tre tunnorna skulle sedan plastsvetsas täta av en svetsare som 
kontaktades på plats (se bilaga A, foto 18). 
 
In- och utloppsrören skulle tillverkas av ett avloppsrör med en diameter på 3-5 cm. För att 
minimera mängden skarvar skulle rören värmas över eld (något som framgångsrikt utfördes 
vid konstruktionen av Nyasandrareaktorn) och sedan böjas, istället för att skarvas med 
ytterligare rör. Generellt eftersträvades så få skarvar som möjligt vid konstruktionen av 
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reakorn, för att minimera risken för läckage. Får att få rören att passa in i plasttunnorna 
brändes hål med hjälp av diverse upphettade metallföremål, bland anant en curryburk i 
aluminium med de rätta måtten. Rören monterades i hålen med hjälp av adapters som slipats 
till rätt storlek, och o-ringar i gummi för att minimera läckage. 
 
Omröraren gjordes av samma typ av PVC-avloppsrör som in- och utloppet, men av en tunnare 
diameter. Som omrörarblad användes tomma mineralvattenflaskor av märket Dasani (som 
visade sig vara flaskorna med det mest hållbara, stadiga materialet). Hålen för dessa flaskor 
brändes med hjälp av upphettade järnrör, och flaskorna fästes sedan genom att fila bort en del 
av de utstickande detaljerna på flaskhalsen, och sedan använda flaskkorken som mutter och 
flaskan i sig som skruv.  
 
Det är viktigt hur de olika komponenterna placeras i höjdled. Att utloppsrörets mynning bör 
vara lägre placerat än inloppsröret togs upp redan i stycke 3.1.4. Det bör också vara rätt 
placerat i förhållande till slurrynivån inuti rötkammaren. Eftersom UCRC-reaktorn är tänkt att 
arbeta med konstant tryck är det viktigt att utloppsrörets mynning är tillräckligt lågt placerad 
så att detta tryck inte ska behöva överstigas för att slurryn ska kunna rinna ut. Är mynningen 
för lågt placerad finns risken att trycket inte kan komma upp i önskvärd nivå, eftersom slurryn 
rinner ut för tidigt. Höjden på utloppsrörets mynning kan därför sägas definiera trycket med 
vilket reaktorn arbetar. Detta gäller förstås även inloppsrörets mynning, men denna förutsätts 
vara placerad på en betydligt högre nivå. 
 
Trycket i reaktorn bör också vara tillräckligt högt för att slurryns ytnivå i tanken inte ska 
hamna under omröraren. Risken för gasläckage ökas nämligen om omrörarens fastsättningen i 
reaktorgaveln hamnar i gasfasen istället för slurryfasen, eftersom gasen lättare än slurryn 
läcker ut genom skarven. 
 
 
3.3.2 Isoleringshuset 
Som togs upp i stycke 3.1.5, är temperatur och temperaturvariationer viktiga faktorer när det 
gäller hur mycket gas som kan produceras ur en given mängd gasråvara och under en given 
tidsperiod. Själva temperaturen är av mindre betydelse, medan temperaturvariationerna är 
desto viktigare. För att undvika att bakterierna fastnar i en konstant lagg-fas (det vill säga 
ständigt lägger ner energi på att anpassa sig till den rådande temperaturen) bör 
temperaturskiftningarna i rötkammaren vara absolut minimala. Ett bra sätt att lösa detta är att 
bygga ett isoleringshus för reaktorn. 
 
De flesta hus i västra Kenya byggs i dagsläget med plåttak. Detta är billigare, enklare och 
anses modernare än de traditionella halmtaken. Men som många besökare från nordligare 
breddgrader fått uppleva blir det enormt varmt under sådana plåttak dagtid. Taket fortsätter att 
stråla ut värme ett par timmar efter att solen gått ner och värms sedan upp på nytt på 
morgonen. Skillnaden mot traditionella halmtak är betydande, eftersom dessa ger en betydligt 
mer isolerande effekt, så att hus med halmtak kan kännas svala trots utomhustemperaturer på 
över 40°C i skuggan. Nackdelen med halmtak är att de kräver ett visst underhåll för att 
undvika läckage. 
 
Isoleringshuset till UCRC-reaktorn baseras på det isoleringshus Karolina Hagegård byggde på 
sin första resa till Kenya, kring en redan konstruerad biogasreaktor i byn Orongo. De 
huvudsakliga byggmaterialen är lera och halm. Karolina beskriver i sin uppsats 
”Implementing small-scale biogas by Lake Victoria” hur konstruktionen går till: 



26 (40) 

”Huset byggs i två steg. Först tillverkas block av lerblandad halm, som får soltorka under ett 
par dagar. Sedan sätts blocken samman till ett lådliknande hus, som sedan täcks av 3-12 cm 
puts till skydd mot väder och insekter. Putsen stabiliserar även huset. Borträknat putsen är 
husväggarna i detta projekt 30 cm tjocka.” 
 
Vid det aktuella projektet i Ugunja, samt föregångsprojektet i Nyasanda, användes en annan 
typ av halm, ett betydligt tunnare, torkat gräs som gick lättare att få tag på i området. Större 
volymer av denna typ av halm krävdes dock för att nå motsvarande volym av tätpackad 
lerhalm. Foto 19 i Bilaga A visar slaget gräs av den typ som användes till isoleringshuset. 
 
 
3.3.3 Gastanken 
Även om det är möjligt att i UCRC-reaktorn och andra reaktorer av samma typ lagra 
producerad biogas, blir inte tillämpningen praktiskt användbar om den inte kompletteras med 
en gastank. De större, nedgrävda tankreaktorer som studerats och som omnämns i styckena 
3.2.2 och 3.2.6 kräver ingen extern gastank på grund av sina stora volymer och hållfasta 
konstruktion, men att köra UCRC-reaktorn utan extern gastank skulle innebära ett variabelt 
gastryck, och att slurryn tvingades ut genom utloppsröret så fort trycket byggdes upp, vilket 
minskat den aktiva reaktorvolymen och förstört gasråvara som bara nyttjats till hälften. 
 
Andra reaktorer som studerats (se stycke 3.2) som är utrustade med extern gastank, använder 
sig av elastiska gaspåsar. Såväl Kendu Bay-reaktorn som Tobias Odiambos minireaktor 
använder denna teknik, om än i olika skala. Genom att använda en elastisk påse som 
lagringsplats för gasen bevaras trycket i systemet alltmedan påsen ger efter. För att reglera 
trycket manuellt kan föremål, exempelvis stenar, placeras på påsen för att uppnå önskat tryck. 
 
Det finns dock ett antal nackdelar med denna typ av gaslagring. Den största är att gaspåsar av 
större volym är mycket svåra att få tag på. Den som används till Kendu Bay-reaktorn är 
specialtillverkad i Sverige40 och Tobias Odiambo använder en mycket liten påse. Ytterligare 
nackdelar med dessa påsar är att de är känsliga för fysisk 
åverkan. Råttor, boskap eller lekande barn kan lätt orsaka 
läckor på påsen, som dessutom är känslig för direkt solljus. 
De kan därtill smälta, vilket kan leda till explosionrisk om ett brinnande 
eller glödande föremål, exempelvis en cigarett, tappas på påsen. 
 
Det finns dock ett alternativ till gaspåsen vad beträffar enkel extern 
gaslagring. En flytande dom-typ av gastank, liknande den som är 
inbyggd i den indiska reaktor som beskrivs i stycke 3.2.8, kan enkelt 
konstrueras av två lokalt tillgängliga och billiga plasttunnor. Genom att 
låta båda tunnorna, som är av olika storlek, vara öppna i ena änden, 
fylla den större av dem med vatten, vända den mindre upp och ner och 
sänka ner den i den stora, erhålls en enkel flytande dom-tank. Gas 
lagras inuti den mindre, upp-och-nervända tunnan som flyter upp eller 
sjunker beroende på gasmängden, och håller därmed ett konstant 
tryck, som beror på dess egen vikt samt massan hos de 
extravikter, exempelvis stenar, som den förses med. En 
gasslang kopplas från gasutloppet på reaktorn till toppen 
av gastanken, och ytterligare en slang kopplas från 

                                                
40 Martinsson et al (2007) IWESS, an Integrated Water, Energy and Sanitation Solution. 

Figur 18. Skiss av gastank av flytande 
dom-typ. De svarta klumparna är stenar 
vars tyngd reglerar trycket i tanken. 
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gastanken till spisen, lampan, eller annan utrustning som ska drivas av gasen. De tunnor som 
används till konstruktionen av ovanstående tank har volymerna 210 respektive 135 liter.  
 
 
3.3.4 Alternativa formgivningar 
UCRC-reaktorn var i början tänkt att konstrueras betydligt mer likt Nyasandareaktorn, så att 
rötkammaren utgjordes av två tunnor, men utan jerricankoppling. Volymen på denna tub hade 
då blivit ungefär 400 l. I början av projektet diskuterades ett antal alternativa formgivningar, 
som sedan slopades till förmån för det som i slutändan kom att bli UCRC-reaktorn.  
 
UCRC-reaktorn, i sin ursprungliga form, skulle utgjorts av fyra tunnor, två till rötkammaren 
och två till gastanken. Sammanlagd aktiv reaktorvolym skulle då varit ungefär 400 l, vilket är 
något begränsat för en familj på fem personer (se stycke 3.1.3). Det var då idén kom upp med 
att utöka rötkammaren till tre tunnor. Detta innebar dock ett ökat pris för hela anläggningen, 
och priset är en kritisk faktor för om målgruppen kommer att kunna utnyttja resultatet. 
 
Men, det fanns ett sätt att utvidga rötkammaren  
från två till tre tunnor utan att överstiga de fyra 
tunnor som användes totalt för anläggningen.  
Detta åstadkoms genom att slopa gaslagringstanken 
och istället ansluta ett expansionskärl, se figur 19. 
 
På detta sätt kunde den aktiva reaktorvolymen  
ökas från 400 l till 600 l, och en mer avlång tub 
erhållas (vilket skulle öka bakteriernas möjlighet 
att specialisera sig på respektive delfas i nedbrytningsprocessen, se stycke 3.2), samtidigt som 
priset på anläggningen hölls konstant. Den största nackdelen med denna konstruktion är dock 
att det konstanta trycket ersätts med ett variabelt. 
 
När gas bildas och gastrycket byggs upp i reaktorn trängs slurryn undan, men istället för att 
försvinna ut genom utloppsröret förflyttas till expansionskärlet. Eftersom expansionskärlet 
utgjordes av samma tunna som tidigare använts för gaslagring i gastanken, skulle den totala 
gaslagringsvolymen inte minska. Expansionskärlet skulle kunna tömmas manuellt (genom att 
lyfta av locket) för att ge åtkomst till den färdiga slurryn. 
 
Nackdelar med denna typ av konstruktion ansågs dock överväga fördelarna. Det variabla 
trycket och den stigande och sjunkande slurrynivån skulle troligtvis bidragit till en mindre 
tillförlitlig reaktor. Reaktorvolymen som i praktiken utnyttjats för att producera gas skulle 
också minskat något till följd av att den gas som producerats i expansionskärlet inte kunnat 
omhändertas (dock hade reaktorvolymen fortfarande överstigit reaktorvolymen hos 
originalkonstruktionen). Ett resultat av diskussionerna kring denna alternativa formgivning 
blev dock att reaktorn utökades till tre tunnor, trots ett ökat pris som följd. 
 
Ytterligare alternativa formgivningar som diskuterades involverade att låta in- och 
utloppsrören gå in rakt genom cylinderväggarna istället för gaveln, för att på så sätt undvika 
kravet på rörböjar (för att på så sätt möjliggöra användning av rör som inte kunde böjas). 
Denna idé förkastades dock på grund av svårigheten att göra elliptiska hål i reaktorväggarna, 
något som krävts för att uppnå en vinkel på in- och utloppsrören som gjorde att de inte 
hamnade ivägen för omröraren.

Figur 19. Alternativ reaktordesign med expansion. 
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3.4 Säkerhetsaspekter 
 
Människor tenderar att bli oroliga och rentav skeptiska när gas omnämns som energimedium. 
Rent intuitivt förknippar många gas med explosionsrisk, kvävningsrisk och andra faror. 
Därför är det viktigt att reda ut säkerhetsaspekterna med att använda biogas, inte minst i det 
aktuella sammanhanget.  
 
 
3.4.1 Explosionsrisk 
Biogas har i princip samma kemiska 
sammansättning som naturgas, och dess 
viktigaste komponent är metan, 

! 

CH
4
. En 

handbok om biogas, utgiven av FN, 41 
konstaterar att ”Biogas, when used as 
instructed, is safer than other gases used in 
houses. It can only explode when there is 6 to 
25 percent biogas mixed with air. If all the 
air is removed from the gas holder and pipes 
before use… the gas plant cannot explode.” 
Det exakta koncentrationsspannet inom vilket 
gasen kan explodera om den antänds varierar 
dessutom med mängden metan i biogasen. De 
förhållanden som krävs för att explosion ska 
vara möjlig illustreras i figur 17.43 
 
Eftersom de bakterier som är aktiva i nedbryt- 
nings- och gasbildningsprocessen är anaeroba 
är biogasreaktorer fria från syre. Explosion 
i själva rötkammaren är därför bara möjlig om tanken skadas fysiskt så att en läcka uppstår, 
och rätt mängd luft tar sig in i tanken innan gasen hunnit läcka ut. Därtill måste gas-
luftblandingen antändas av en gnista eller liknande, vilket är mindre sannolikt när de aktuella 
reaktorerna görs i plast, än om de konstrueras i metall. 
 
Större risk för explosion kan uppstå om reakorn förvaras i ett relativt tillslutet rum, 
exempelvis en isolerande byggnad. Om reaktorn då läcker kan luften i rummet blandas ut till 
de proportioner som krävs för explosion, och en gnista från exempelvis en cigarett eller 
ihopslagna metallföremål skulle kunna antända gasblandningen.  
 
En lösning på detta problem är inbyggd i biogasens, eller snarare metangasens, natur. 
Eftersom den är mycket lätt och flyktig kommer den att stiga uppåt i vanlig luft. Om reaktorn 
förvaras under tättslutande tak innebär det att den kan ansamlas under detta, men tätslutande 
tak är mycket ovanligt i de aktuella områdena. Mest sannolikt är att isoleringshuset är utrustat 
med halmtak eller ett enkelt plåttak. Halmtak är det mest ideala eftersom detta har bäst 
isolerande verkan, och dessutom släpper igenom läckande gas mycket lätt, (se stycke 3.3.3). 
 

                                                
41 FN (1980) Guidebook on Biogas Development. 
43 Ibid. 

Figur 20. Diagram över de förhållanden som 
betingar explosionsrisk i en biogas-luftblandning. 
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Ett tänkbart scenario skulle kunna vara läckage från själva biogasspisen, som i sin enklaste 
och vanligaste form består av en enkel brännare med gaskran. Om lågan av någon anledning 
slocknar och kranen inte stängs kan gas ansamlas i köket hos den som nyttjar biogasspisen. 
Detta problem kan sättas i samma perspektiv som gasansamling i isoleringshuset; risken 
minskar eller elimineras med ett icke tättslutande tak.  
 
De flesta biogasreaktorer måste dock med jämna mellanrum tömmas och rengöras från 
exempelvis sand och småsten, vilket innebär att det kommer att finnas en viss mängd luft i 
dem efter varje rengöring och omstart. Under alla omständighter finns dessutom alltid luft i 
reaktorn när den startas upp för första gången. Det innebär att under ett initialskede efter 
uppstart eller rengöring uppstår ofrånkomligt en gas-luftblanding med rätt proportioner för att 
explosion skulle kunna uppstå. I detta skede kan teoretiskt en låga från spisen söka sig 
baklänges genom gasutloppet och antända luft-gasblandingen i reaktorn så att explosion 
uppstår. För att eliminera denna risk installeras förslagsvis ett vattenlås mellan gastanken och 
spisen, så att en ”baktändning” ska stoppas innan den når tanken. Vattenlåset fungerar enligt 
en enkel princip, som illustreras i figur 21. 
 
Gas, som kommer från det i figuren vänstra röret, 
släpps under vattenytan och bubblar upp till denna för 
att sedan fortsätta ut genom utloppsröret till höger. Detta innebär att 
gasen för att kunna ta sig igenom vattenlåset måste ha ett tryck som 
överstiger vattenpelaren (∆p i figuren). Det får också till följd att 
gas som bildas i rötkammaren inte kan undslippa denna förrän detta 
tryck uppnåtts. Lågan kan följaktligen då också variera periodiskt 
om reaktorn körs vid låga tryck. Men nyttan med detta vattenlås är 
naturligtvis att även om gasutloppet ”baktänder”, så kan ingen gas 
på ”tanksidan” av vattenlåset antändas, eftersom förbränningen 
upphör så snart gasen på ”spissidan” har förbränts. 
 
 
3.4.2 Risk fär kvävning och förgiftning 
Biogas är, till skillnad från exempelvis bensinångor, inte giftiga. Dock finns alltid risken för 
kvävning om gaskoncentrationen i luften är så hög att den som andas inte får i sig något syre. 
Denna kvävningsrisk är störst vid rengöring av större tankreaktorer (då gas kan finnas kvar, 
och dessutom fortsätta att produceras medan personer befinner sig i rötkammaren) eller om 
läckande reaktorer eller gastankar förvaras i isolerade utrymmen, vilket behandlades i 
föregående stycke. Därför bör personer som vistas i dessa miljöer, vilket främst är aktuellt vid 
rengöring av tankreaktorer, iakkta stor försiktigthet och vara uppmärksamma på första tecken 
på andningssvårighet eller yrsel. 
 
Ovanstående säkerhetsrisker ska dock, som nämndes i inledningen, sättas i relation till de 
hälsorisker som det innebär att elda ved och kol för utföra samma arbete. Eldröken från 
matlagning bidrar redan idag till skador på framför allt de kvinnor som lagar maten och de 
barn som dessa har med sig. 

Figur 21. Vattenlås sett från sidan. 

∆p 
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4 Diskussion 
 
Syftet med arbetet bakom den här rapporten var att undersöka möjligheter och begränsingar 
för småskalig produktion och användning av biogas för hushållsbruk, främst i de 
landsbygdsområden i västra Kenya som studerats. En viktig iaktagelse som jag gjort under 
arbetets gång är hur många faktorer, tekniska, sociala och ekonomiska, som påverkar 
huruvida biogasimplementeringen har förutsättning att lyckas eller inte. Faktorer, som jag 
innan jag reste till Kenya befarade skulle sätta käppar i hjulet för arbetet, visade sig 
oproblematiska, medan helt nya hinder dök upp på plats.  
 
Sammanlagt sex biogasreaktorer studerades i fält under arbetets gång, varav fem får anses 
färdigkonstruerade. Av dessa fem reaktorer var endast två i drift på ett någorlunda fungerande 
sätt. De övriga var avstannade eller isärmonterade av olika anledningar.  
 
Ett antal faktorer, kritiska för huruvida reaktorn fungerar praktiken, har kunnat urskiljas efter 
studier av de sex aktuella biogasanläggningarna. En av dessa är reaktorns enkelhet i 
konstruktionen och kravet på underhåll. De två studerade anläggningarna, där 
nedbrytningsprocessen fungerade och där gasproduktionen framskred, var Mama Marys 
reakor i Nairobi och Tobias Odiambos reaktor i Maseno. I Mama Marys fall var reaktorn helt 
fri från krav på underhåll och hade körts oavbrutet sedan 2001. Denna reaktor producerade 
också mycket stora mängder gas. Tobias Odiambos reaktor var också mycket enkel och 
behövde inte heller underhållas utöver den manuella omrörningen. 
 
IWESS-reaktorn i Kendu Bay och Karolinas Nyasanda-reaktor var båda ur drift, trots 
ambitiösa och genomtänkta konstruktioner. De har båda lämnats i händerna på outbildad 
personal, med stora krav på sig att underhålla respektive färdigställa anläggningarna.  
 
Peters reaktor var felkonstruerad, och ägaren saknade kunskap om hur en korrekt konstruerad 
reaktor skulle se ut och uppföra sig. Efter felkorrigering bör dock denna reaktor fungera i 
princip underhållsfritt. 
 
Antalet exempel är för få för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser, men ett 
mönster kan anas. Nämligen att projekt tenderar att misslyckas då ofärdiga eller 
underhållskrävande anläggningar lämnas i händerna på människor som inte fått tillräcklig 
utbildning och kunskap. Paradexemplet är Kendu Bay-reaktorn, som konstruerats på sådant 
sätt att reservdelar överhuvudtaget inte står att finna i området. Det glädjande motexemplet i 
det här fallet är Mama Marys reaktor i Nairobi, där en mycket enkel (dock dyr) konstruktion 
som visat sig tillförlitlig och effektiv efter 8 års oavbruten drift. 
 
Huruvida enstaka pilotanläggningar visar sig fungera eller inte är kritiskt ur ett socialt 
perspektiv. Ryktet om den fungerande anläggningen sprider sig snabbt och genererar intresse 
och nyfikenhet bland grannar och bekanta, något som märktes runt Mama Marys reaktor i 
Nairobi. Utan denna nyfikenhet bedömer jag att det blir mycket svårt att sprida tekniken. Att 
någon aktivt införskaffar en anläggning av eget intresse och för egna pengar är något av en 
garant för att man verkligen engagerar sig i att anläggningen ska skötas och fungera. 
 
Ovan har främst sociala, och i viss mån tekniska, hinder diskuterats. Vikten av fungerande 
pilotreaktorer och socialt intresse har poängterats, liksom fördelen med enkla reaktorer med 
låga krav på underhåll. 
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När tekniken väl etablerats återstår ett kritiskt hinder av resurskaraktär: tillgången på 
nedbrytbart material. Utbudet av gasråvara kan visa sig avgörande för hur stor andel av 
familjerna i området som kan få tillgång till biogastekniken. Möjligheten att köra den aktuella 
reaktorn på olika typer av gasråvara, där växtmaterial och mänsklig avföring är särskilt 
intressant, gör den mer användbar än de traditionella anläggningar som enbart kan köras på 
kodynga. Den faktiska tillgången på växtmaterial i området inventerades dock aldrig 
noggrant. I området kring Victoriasjön finns mycket god tillgång till på vattenhyacint, men 
längre inåt landet, där tithonia-blomman bedöms vara mycket betydelsefull som gasråvara, är 
tillgången osäkrare. 
 
En nyckelfaktor i huruvida gasråvaran räcker eller inte är naturligtvis hur mycket gas 
människor behöver använda. Detta påverkas av ytterligare faktorer, som exempelvis hur 
effektiva spisar som används och mur maten tillagas. En intressant iakttagelse är att mycket 
ved i dagsläget går åt enbart till att koka vatten (och därmed rena det från farliga patogener 
och parasiter) till tvätt, dricksvatten och hygieniska ändamål, utöver den ved som går åt för 
matlagning. 
 
Om dessa funktioner kunde uppnås utan att vattnet behövde kokas skulle väldigt mycket 
mindre bränsle behövas. En mycket intressant svensk uppfinning med namnet ”Solvatten”, 
konstruerad av Petra Wadström (som också vann Skaparpriset för den 2009), har förmågan att 
med enbart solljusets hjälp rena vatten från parasiter och patogener, och dessutom värma det 
till temperaturer upp till 65 °C. Den har formen av en svart plastlåda i två delar som fylls med 
vatten och sedan ”viks upp”, som en bok, och placeras mot solen. UV-strålarna slår sönder 
DNA:t hos skadliga organismer och vattnet värms upp, en process som tar mellan två till sex 
timmar. Det innebär också att koktiden för det vatten som ändå måste kokas, exempelvis vid 
matlagning, kan kortas avsevärt.45 
 
Ovanstående är ett lysande exempel på den väg jag tror är allra bäst att gå när det gäller såväl 
implementering av småskalig biogas i Afrika, som andra resursutmaningar. Vi måste 
kombinera en mängd olika lösningar, istället för att satsa på en dominerande lösning. Om 
behovet av bränsle minskar tack vare tekniker som Solvatten, kan den gasråvara som finns 
tillgänglig faktiskt räcka för att försörja en stor del av familjerna med det bränsle de behöver. 
En stor del av lösningen är alltså, i Afrika såväl som i resten av världen, att minska behovet av 
resurskonsumtion, snarare att öka möjligheten till den.  
 
Avslutningsvis vill jag ta upp en viktig men svårdiskuterad aspekt av att arbeta i Kenya. Den 
största orsaken till att arbetet med UCRC-reaktorn fördröjdes är kopplad till vad som ibland 
skämtsamt kallas ”African time”, både av afrikaner och västerlänningar. Synen på tid är helt 
annorlunda i ett land som saknar årstider, och där arbetsuppgifter och rutiner är desamma dag 
efter dag, år efter år, för den allra största delen av befolkningen. Det blir konkret dels på så 
sätt att saker som ska göras till en viss tid inte blir gjorda förrän långt senare (exempelvis 
lovade man att insamlingen av gräs till isoleringshuset skulle ta två dagar, men det dröjde hela 
två veckor innan det var färdigt), och genom att många människor inte heller reflekterar över 
detta. Man anser alltså inte att man gjort något fel när man lovat att komma till ett möte 
klockan tre och dyker upp klockan sex. Detta är något jag som svensk efter ett tag kom in i 
och lärde mig acceptera, med följden att arbetet inte blev på långt när så färdigt som planerat. 

                                                
45 Sveriges Radio (2009) Vetenskapsradion Klotet. 
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Att genomföra projekt av den typen som det innebär att konstruera och underhålla en 
biogasreaktor kompliceras alltså på ytterligare sätt. Min egen tolkning är att ”african time” 
helt enkelt är en överlevnadsstrategi och anpassning till det centralafrikanska klimatet. I 
Norden har vi tvingats anpassa oss till växlande årstider genom att så på våren, samla ved och 
mat till vintern, skörda på hösten, och så vidare. I Kenya växlar inga årstider, utan 
anpassningen gäller istället att överleva den stekande hettan och det torra klimatet. Det gör 
man genom att ta dagen som den kommer, en anpassning som inte fungerar i Sverige. Det är 
också en livsstil som är relativt inkompatibel med kraven på noggrannhet och punktlighet i 
samband med den typen av projekt det innebär att konstruera och underhålla 
biogasanläggningar. 
 
Men den uppfinningsrikedom, envishet och tro på framtiden som jag såg och aldrig slutade 
förvånas av under mitt besök i Afrika gör mig övertygad om att inte heller detta är något som 
i längden kan förhindra implementeringar av hållbar framtidsteknik, som biogas. 
 

 
5 Slutsatser 
 
• Biogasanvändning, i form av småskaliga biogasanläggningar ägda och skötta av enskilda 
familjer och kooperativ, är ett reellt och kraftfullt alternativ till den ved- och kolanvändning 
som i dagsläget är mycket tärande för de naturliga resurserna i västra Kenya. 
 
• Flexibilitet, i form av möjligheten att kunna utnyttja flera olika råvaror, är en mycket viktig 
faktor hos biogasreaktorer för att kunna nå målgruppen av fattiga familjer. 
 
• Flera av de reaktorer som studerats i fält har visat sig vara ur drift på grund av brist på 
underhåll och kunskap på hur de ska hanteras. Enkelhet i konstruktionen och en kunskapsbas 
hos de personer som hanterar reaktorerna är nödvändigt för att systemet ska fungera i 
praktiken. 
 
• De två studerade reaktorer som fungerade bäst var Mama Marys tankreaktor i Nairobi och 
Tobias Odiambos lilla tankreaktor i Maseno utanför Kisumu. Båda dessa är exempel på 
reaktorer där underhållskravet är minimalt. 
 
• Småskalig användning av biogas vid matlagning bör inte utgöra någon praktisk 
säkerhetsrisk. 
 
• Biogasanvändning kan sannolikt inte på egen hand ersätta mer än delar av den omfattande 
ved- och koleldningen. Men i kombination med energibesparande lösningar, som exempelvis 
användning av isolerade spisar, och teknik som kan ersätta kokning i framställning av dricks- 
och tvättvatten, kan biogasanvändningen utgöra en mycket viktig del i ett hållbart kenyansk 
energisystem. 
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Bilaga A: Fotografier 

Foto 1. Roslyn och projektledare Karolina 
Hagegård testar om två av de kapade tunnorna 
passar ihop. 

Foto 5. De tre tunnorna som ingår i UCRC-
reaktorn har nu fogats samman – och håller! Till 
vänster i bild syns Samuel, fd. gymnasieelev som 
medverkade även i det tidigare Nyasanda-
projektet. Vid gaveln rapportens författare. 

Foto 7. Tobias Odiambo visar kopplingen 
mellan reaktorn och gaspåsen. 

Foto 2. Roslyn, medarbetare på 
UCRC, har precis kapat ena gaveln 
på en av de använda plasttunnorna. 

Foto 4. Besök vid Nyasanda High, där 
reaktorn som byggdes där hade plockats 
isär. 

Foto 6. Tobias Odiambos reaktor. 
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Foto 8. Tobias Odiambos reaktor 
kunde röras om manuellt via 
inloppsröret. 

Foto 9. Personal vid Kendu Bay 
Hospital visar föromrörningstunnan, 
se stycke 3.2.5. 

Foto 10. Interiören på den specialbyggda 
latrin som anslutits till Kendu Bay-reaktorn. 

Foto 11. Rötkammaren i Kendu Bay, 
skyddad av ett halmtak. 

Foto 12. Peters reaktor, några timmar 
utanför Nairobi, med ägaren Peter. 
Reakton var ur drift vid besöket. 
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Foto 13. Författaren  nedkrupen i betong-
domen hos Peters icke-fungerande reaktor. Foto 15. En traditionellt tillverkad men 

relativt välisolerad spis av en typ som kan 
användas med biogasreaktorer. 

Foto 16. Inloppet till Peters reaktor. Foto 17. Tobias Odiambo demonsterar hur 
han bränner biogas han producerat. Notera 
eldslågan. 

Foto 18. Gata i Ugunja. Mannen i kepsen är 
svetsare som lovade att foga samman tunnorna 
till UCRC-reaktorn (vars ritningar visas i den 
uppslagna boken). 
 

Foto 19. Fält utanför Ugunja. Det slagna 
gräset är tänkt att användas till isolerings-
huset, se stycke 3.3.2. 
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Bilaga B: Kartor 
 

 
 
Figur 22. Karta över hela Kenya med angränsande länder. Studien bakom denna rapport 
bedrevs i huvudsak i Nyanzaprovinsen i västra Kenya, som visas i detalj i figur 22, samt i 
Nairobi, nära kartans mitt. 
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Figur 23. Karta över området kring Kavirondobukten (Östra Victoriasjön), där de flesta av 
de studerade reaktorerna var belägna. De på kartan utmärkta platserna är 1) Ugunja, 2) 
Maseno, 3) Kisumu, 4) Kendu Bay. 
 
 


