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BIOGAS

Toalettavfall VäxtavfallMatavfall

Lokal, hygienisk och
högteknologisk
biogasanläggning.

Kombineras med
lokal, hygienisk och
biologisk rening av
grå vatten.

Ett ton substrat med ca 70 % vatten

BIOGÖGSEL ? kWh 

växtnärinsämnen
mikroorganismer
kolsänka

Politiska beslut utformar ramarna för omställning till kunskapsbaserat hållbart samhälle. 

trigeneration
300 kWh el + 650 kWh värme
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Vått
material

Högteknologisk 
biogasanläggning

Toalett-
avfall

Matavfall

Biogas

Torrt 
finfördelat 
material

Trigeneration

Bio-
gödsel

Hållbar odlingssystem
Säker mat

Lifskvalitet

Hygienisk transportHygienisk insamling

Optimum Solids Anaerobic Digestion
är metanjäsning med optimal andel
av torrsubstans i substratet
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H, C, O från luft och vatten 
N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, 
Mn, Zn, Cu, Mo from the soil

I maten
ca 840 MWh 

bioenergi Matavfall
&

Toalettavfall
? MWh 

bioenergi

1 000 invånare per år

Sopförbränning
Termisk förgasning
Pyrolys
Soptip
Slam

Kostsamma 
förluster och 
föroreningar Kostsamma 

förluster och 
föroreningar

LAND STAD

Kan Smarta Städer överleva 
utan Hållbar Lantbruk?

H, C, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, 
Zn, Cu, Mo finns tillgängliga i
kompost och
biogödsel från biogasanläggningar

Det uppskattas att mindre än 2% av växtnäringsämnena återförs till odlad mark. Detta innebär att 98% 
är förluster som är kostsamma föroreningar av miljö och hälsa och som påverkar klimatet negativt.
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Microgrids har tidigare framförallt förekommit på avlägsna platser dit de nationella elnäten inte når, 
men är nu aktuellt som en hållbar lösning för mer ren el och för att lösa effektbristen för det stora 
elnätet i Sverige och samtidigt flytta mer makt till konsumenterna.”
https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-ar-microgrids

SBRS-koncept
• minimerar utsläpp till luft och vatten
• förhindrar kostsamma förluster
• biogas med trigeneration blir till el + värme/kyla
• biogödsel ökar möjlighet till hållbar odling
• skapar många gröna job
• MINSKAR SÅRBARHET mm

”Vad är microgrids?
Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande energisystem som kan distribuera, konsumera och lagra energi. 
Det kan fungera på egen hand eller vara ihopkopplat med det stora elnätet. 
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