BIOGAS
Biogas bildas naturligt om biologiskt avfall bryts ner av mikroorganismer i en
syrefri miljö. I naturen sker detta tillexempelvis i sumpmarker, sjösediment och
i våmmen hos idisslande djur. Den kommersiella biogasen produceras idag
främst från matavfall, gödsel eller när slam i vattenreningsverk genomgår en
rötningsprocess. Biogas kan också utvinnas ur deponier där organiskt material
tidigare lämnats eller genom termisk förgasning av trädbränslen och kolhaltiga
avfallsprodukter.

Vad är biogas

Biogasprocessen

Biogas består till största delen av metangas
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