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Sammanfattning 

Klimatförändringarna har medfört en ökad efterfrågan på biobaserade bränslen. 

Mikroalger har flera intressanta egenskaper som gör dem till en attraktiv och lovande 

bioråvara för bränsleproduktion. Algerna har en effektiv fotosyntes vilket bidrar till 

ett lägre landanspråk jämfört med terrestra energigrödor. Dessutom kan odlingarna 

placeras på oproduktiv mark vilket gör att produktionen inte konkurrerar med andra 

areella näringar. Genom att integrera algodlingar med industriell infrastruktur kan 

restflöden som spillvärme, koldioxid, närsalter och vatten från industri nyttiggöras 

och därmed bidra till en mer effektiv och hållbar biomassaproduktion. 

I detta arbete studeras en industriell symbios mellan en algodling, det lokala 

kraftvärmeverket (Hedenverket) och rötningsanläggningen vid Sjöstadsverket i 

Karlstads kommun. Symbiosen bygger på att rökgaser från Hedenverket används 

som kolkälla för algerna, spillvärme används för att upprätthålla en lämplig 

odlingstemperatur i bassängen, varma rökgaser används för att torka biomassan inför 

förbränning och algernas näringsbehov tillgodoses genom att cirkulera kväve- och 

fosforrikt rejektvatten från rötningsanläggningen på Sjöstad. Biomassan som 

produceras används sedan som bränsle i kraftvärmeverket. På så vis skapas nya 

kretslopp och ett lokalt biobränsle produceras samtidigt som spillflöden från 

industrin tas till vara. 

Två tänkbara scenarion för energiutvinning studerades; rötning (Scenario A) och 

direkt förbränning (Scenario B). För att belysa fördelarna med symbiosen 

analyserades även ett referensscenario, vilket bygger på att odlingen sker fristående 

i en så kallad Stand alone-anläggning.  

Målet med studien var att konstruera en beräkningsmodell för att simulera 

biomassaproduktionen utifrån platsspecifika förutsättningar samt utvärdera systemet 

ur miljö-, energi- och kostnadssynpunkt. Studien utformades som en förstudie med 

syfte att vara ett övergripande men ändå tydligt kunskaps- och beslutsunderlag för 

berörda aktörer. Arbetet ska belysa symbiosens styrkor, svagheter, möjligheter och 

risker. 

Resultatet från studien visar att det genom industriell symbios går att odla alger över 

en lång säsong vid Hedenverket i Karlstad med det system som föreslås. Den 

industriella symbiosen förlänger odlingssäsongen med 75 % jämfört med en Stand 

alone-anläggning och den årliga produktiviteten ökar från 14 till 18 g m-2 d-1.  

Miljöanalysen visar att det utifrån de systemförslag som undersöks finns liten eller 

ingen miljönytta med den industriella symbiosen. Scenario A bidrar till att öka CO2-

emsisionerna med 0,2 kg m-2 år-1 medan Scenario B bidrar till en reduktion 

motsvarande 0,2 kg m-2 år-1. En bidragande faktor till detta resultat är att Karlstad 

Energis el- och värmeproduktion idag i stort sett redan är fossilfri. Detta medför att 

det algbaserade bränslet ersätter en redan biobaserad process. En högre miljönytta 



kan åstadkommas genom att överväga alternativa energiutvinningsprocesser. För att 

tydliggöra miljöfördelarna med en integrerad algodling bör en fullskalig 

livscykelbedömning för systemet genomföras.  

Nettoenergi-ration (NER-värde) för Scenario A och Scenario B beräknades till 2,6 

respektive 5,3. De höga NER-värdena pekar på att utvinningen av energi med god 

marginal överträffar energibehovet i produktionsledet för båda processvägarna. 

Lönsamhetsbedömningen visade att båda scenariona innebär en återbetalningstid 

som överstiger den tekniska livslängden för anläggningen, 44 och 56 år för 

respektive scenario. 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns goda möjligheter för att odla alger och 

framställa ett lokalproducerat biobränsle vid Hedenverket. Trots att det föreslagna 

systemet med industriell symbios uppvisar positiva resultat beträffande 

energiprestanda så finns det inte ekonomiska eller miljömässiga förutsättningar för 

en algodling vid Hedenverket baserat på den systemutformning som föreslagits. 

Genom att framställa produkter med högre värde från biomassan kan dock 

ekonomisk- och miljömässiga vinster uppnås, vilket är något som bör utredas vidare. 

  



Abstract  

Climate change has resulted in an increased demand for biofuels. Microalgae have 

received a growing attention because of their many advantages over terrestrial 

biomass sources. Microalgae have a high growth rate leading to high productivity 

rates and low surface demand. In addition, algae can be cultivated at unproductive 

areas which are not suitable for agriculture, reducing the need to compete for land 

with food crops. By integrating algae cultivation with industrial infrastructure, 

residual flows such as waste heat, carbon dioxide, nutrients and water can be utilized, 

thus contributing to a more efficient and sustainable biomass production. 

In this study, an industrial symbiosis between an algae cultivation facility, the heat 

and power plant at Hedenverket and the anaerobic digester at Sjöstadsverket in 

Karlstad is investigated. In the symbiosis flue gases from Hedenverket are used as 

carbon source and for drying the biomass, waste heat is used to maintain an 

appropriate temperature in the pond and the nutritional needs are met by circulating 

digestate water from Sjöstad. Two possible scenarios for energy recovery were 

studied; anaerobic digestion (Scenario A) and direct combustion (Scenario B). To 

illustrate the benefits of the symbiosis, a reference scenario was also studied and 

evaluated. The reference scenario is based on algae cultivation in a Standalone 

cultivation facility. 

The aim of the study was to build a model and simulate biomass production based 

on site-specific conditions and evaluate the system from an environmental, energy 

and financial point of view. The study was conducted as a preliminary study aiming 

to highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and risks of the proposed 

system. 

The results of the study show that industrial symbiosis can help to grow algae over 

a long season at in Karlstad. The industrial symbiosis extends the growing season by 

75% compared to a Standalone plan. The annual productivity increase from 14 to 18 

g m-2 d-1. 

The environmental analysis shows that there are little or no overall environmental 

benefits gained by the system. Scenario A results in increasing CO2 emissions by 0.2 

kg m-2 year-1, while Scenario B results in a reduction by 0.2 kg m-2 year-1. One 

contributing factor to this result is that the algae-based fuel replaces an already bio-

based process. A higher environmental benefit could be achieved by considering 

alternative energy recovery processes. In order to clarify the environmental benefits 

a full-scale life-cycle assessment of the system should be considered. 

The overall system performance in terms of net energy ratio (NER) (2.6 and 5.3 for 

Scenario A and B respectively) guarantees an energy harvest that exceeds the energy 

cost needed to produce the algal fuel.  



The profitability assessment showed that both scenarios lead to payback times that 

exceeds the technical lifetime of the facility, 44 and 56 years for Scenario A and B 

respectively. 

In conclusion, the study shows that there are good opportunities for growing algae 

and generating a locally produced biofuel through industrial symbiosis. Although the 

proposed system shows positive results in terms of energy performance, there are no 

economic or environmental benefits from cultivating algae at Hedenverket. By 

producing more high-quality products both economic profitability and 

environmental benefits could be achieved. This is something that should be 

investigated further. 
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𝑷𝑨𝑹  W m-2  Fotosyntetiskt aktiv solinstrålning 

𝑷𝒓  - Prantl 

𝑸  kWh m-2 år-1 Värmebehov 

�̇�  W Energiflöde 

r m Radie 
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𝒖  m s-1 Hastighet 

𝑽  m3 Volym 

�̇�  m3 s-1 Volymflöde 

W kWh m-2 år-1 El 

𝒙  g L-1 Biomassakoncentration 
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1 Inledning 

Samtidigt som världens energibehov ökar blir de fossila bränslenas negativa 

konsekvenser allt mer påtagliga. Förbränning av fossila bränslen är en av de 

bidragande faktorerna till emissioner av antropogena växthusgaser och bidrar 

därmed till global uppvärmning. Denna utveckling i kombination med en osäker 

energipolitisk situation, där många länder är beroende av import för att tillgodose det 

nationella energibehovet, har lett till en ökad efterfrågan på förnybara och lokala 

energikällor. Flera olika tekniker har utvecklats för ändamålet, så som elenergi från 

sol- och vind, geotermisk energi och bränslen baserade på biobaserade produkter. 

Den biobaserade energin spås kunna spela en signifikant roll i omställningen från 

fossilbaserat till ett förnybart och hållbart globalt energisystem (Vassilev & 

Vassileva 2016).  

Ett flertal bioråvaror används idag för att producera biobränslen, bland annat 

skogsbiomassa, restprodukter från skogs- och jordbruk, växter och grödor samt 

kommunalt och industriellt avfall (Santos-Ballardo et al. 2016). Energiskog- och 

energigrödor som odlas för att bli bränslen utgör visserligen förnybara energikällor 

men är även associerade med problem som gör dem tvivelaktiga ur 

hållbarhetsperspektiv. Att odla grödor för biobränsleframställning kräver stora 

landanspråk vilket skapar konkurrens med andra areella näringar, framförallt 

matproduktion (Boruff et al. 2015). Energigrödor odlas ofta i monokulturer vilket 

leder till förlust av biologisk mångfald samtidigt som odlingen medför en stor 

efterfrågan på resurser som vatten och gödsel (Ward et al. 2014; Vassilev & 

Vassileva 2016). 

De senaste två decennierna har odling av mikroalger lyfts fram som ett lovande 

alternativ för att producera biobränslen. Mikroalger använder fotosyntes för att 

konvertera solenergi, vatten och CO2 till kemiskt bunden energi i biomassan. Trots 

att den fotosyntetiska mekanismen i alger liknar den i högre växter konverterar 

mikroalger, med sin enkla cellstruktur, solenergin mer effektivt. Mikroalger växer i 

vattensuspension vilket gör att de effektivt kan tillgodogöra sig närsalter och vatten. 

Dessa faktorer bidrar till att algerna har en hög tillväxttakt och kan därmed, under 

rätt förutsättningar, producera stora mängder biomassa i förhållande till utnyttjat 

landområde (James & Boriah 2010). En bidragande faktor till det ökande intresset 

kring mikroalger är biomassans höga andel lipider, vilket gör mikroalgerna till en 

attraktiv råvara för biodieselproduktion. I Tabell 1 redovisas en jämförelse mellan 

mikroalger och terrestra biogrödors oljeproduktion. I kolumn tre i tabellen 

presenteras den odlingsyta som krävs för att producera bioolja och möta 50 % av 

transportbränslebehovet i USA (Christi 2007). Andra fördelar som mikroalger 

uppvisar jämfört med terrestra grödor är att odlingarna kan förläggas på oproduktiva 

områden som inte lämpar sig för konventionellt skogs- eller jordbruk, de kräver 

ingen tillsats av bekämpningsmedel och dessutom kan användas för att rena 

avloppsvatten (López-González et al. 2015).  
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Tabell 1 Jämförelse mellan olika oljegrödor för biodiesel produktion. Tabellen visar behovet av 

landyta (kolumn 3) som odling respektive gröda behöver ta i anspråk för att producera den mängd 

bioolja som krävs för att möta 50 % av USA:s transportbränslebehov (Christi 2007). 

Gröda Oljeutbyte (l Ha-1) Landyta (M Ha) Andel av odlingsyta i USA (%) 

Majs 172 1540 846 

Sojabönor 446 594 326 

Canolabönor 1130 223 122 

Palmolja 5950 45 24 

Mikroalger(a) 136 900 2 1,1 

Mikroalger(b) 58 700 4,5 2,5 

(a) Mikroalger med 70 % oljeinnehåll 

(b) Mikroalger med 30 % oljeinnehåll 

Kritiska aspekter kring algodling innefattar bland annat ett högt energibehov vid 

odling, skörd och biobränsleframställning, att upprätthålla en tillräcklig tillgång till 

CO2 samt att skapa lönsamhet genom hela processen från odling till slutprodukt 

(Franz et al. 2012).  

Algerna behöver tillgång till vatten, solljus, näringsämnen samt koldioxid för sin 

tillväxt. Vid algodling i kommersiell skala blir atmosfärisk koldioxid otillräcklig och 

ett externt tillskott krävs för att tillgodose algernas kolbalans och uppnå optimal 

fotosyntetisk produktivitet (Rosenberg et al. 2011). En möjlig lösning är att använda 

industriella rökgaser som CO2-tillskott, genom att tillsätta rökgaserna direkt i 

odlingen (James & Boriah 2010). Rökgastillförseln kan ske via luftare på odlingens 

botten, så att rökgas bubblas genom vattenkolumnen. Mikroalgernas effektiva 

fotosyntes och förmåga att uppehålla koldioxid i sin biomassa har medfört att 

algodlingar betraktas som en lovande teknik för biologiskfixering av koldioxid. 

Kombinationen av koldioxidsänka och bränsleproduktion gör odling av mikroalger 

till en extra intressant teknik i dagens strävan efter klimatsmarta lösningar.   

Industriell symbios inträffar när två eller flera oberoende industriella anläggningar 

skapar ekonomiska och/eller miljömässiga konkurrensfördelar genom att samarbeta 

genom ett utbyte av biprodukter i form av material, energi, vatten eller annat 

(Chertow 2000).  Att odla alger i anslutning till en befintlig industrianläggning för 

att kombinera biobränsleproduktion med koldioxidfixering har blivit mycket 

intressant i samband med dagens rådande klimatdebatt och behov av nya 

biobränsleråvaror (Ekendahl et al. 2012). En sådan integrering mellan 

odlingsanläggningen och industrin har flera fördelar. Tillgången till rökgaser kan 

användas som koldioxidkälla samtidigt som lågvärdig spillvärme kan användas vid 

värmeväxling för att upprätthåll en produktiv temperatur i odlingen under en längre 

säsong (Rosenberg et al. 2011). En redan utbyggd infrastruktur på 

anläggningsplatsen kan dessutom bidra med kostnadseffektiva lösningar för 

odlingen i såväl bygg- som driftskede (Giostri et al. 2016). Vid en sådan integrerad 

lösning skapas en industriell symbios där anläggningarna drar nytta av varandra och 

nya värdekedjor skapas.  
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Vid Hedenverket, som ägs och drivs av Karlstads Energi i Karlstad, producerades 

2016 värme till cirka 5 000 kunder och el till cirka 40 000 kunder. Hedenverket 

består av tre pannor, två biobränslebaserade och en avfallseldad panna (Karlstads 

Energi 2016a).  

I Karlstad är det uppvärmning och transporter som står för den största delen av 

klimatpåverkan. Karlstads kommun har som ett mål att minska klimatpåverkan från 

energi- och transportsektorn med 25 % från 2008 till 2020. 2008 motsvarade CO2-

emissionerna från sektorn 730 000 ton CO2-ekvivalenter (Karlstads kommun u.å.). 

I detta arbete studeras en industriell symbios mellan algodling, kraftvärmeverket 

Hedenverket och rötningsanläggningen vid Sjöstadsverket i Karlstads kommun. 

Symbiosen bygger på att rökgaser från Hedenverket används som kolkälla för 

algerna, spillvärme används för att upprätthålla en lämplig odlingstemperatur i 

bassängen, varma rökgaser används för att torka biomassan inför förbränning och 

algernas näringsbehov tillgodoses genom att cirkulera kväve- och fosforrikt 

rejektvatten från rötningsanläggningen vid Sjöstadsverket. Biomassan som 

produceras används sedan som bränsle i kraftvärmeverket. Arbetet utformas som en 

förstudie med målet att vara ett övergripande men ändå tydligt kunskaps- och 

beslutsunderlag för berörda aktörer. Utifrån studien ska symbiosens styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker kunna utläsas.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om och hur en algodling kan användas för att 

skapa nya kretslopp, framställa ett lokalproducerat och hållbart biobränsle samt bidra 

till att minska verkets CO2-emissioner och därigenom bidra till att uppnå kommunalt 

och nationellt uppsatta miljömål. 

Målet med studien är att skapa en modell över odlingssystemet och att utifrån 

platsspecifika data simulera biomassaproduktionen över ett år. Resultatet ska sedan 

användas för att utvärdera systemet ur miljö-, energi och kostnadssynpunkt.  
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2 Bakgrund och Teori 

2.1 Algodling 

2.1.1 Mikroalger 

Mikroalger är en bred grupp av en- eller flercelliga organismer som lever i akvatiska 

miljöer, se Figur 1 (Franz et al. 2012). Algernas använder solen som primär 

energikälla via fotosyntes (autrotrofi), men arter som använda organiskt kol som sin 

primära eller sekundära energikälla förekommer också (heterotrofi eller mixotrofi) 

(Cassidy 2011). Algarter förekommer i många olika miljöer och kan odlas inom 

breda temperatur- och solinstrålningsintervall. Torkad algbiomassa består av tre 

huvudsakliga komponenter: kolhydrater, proteiner och lipider. Kompositionen 

varierar mellan och inom arter och kan modifieras genom att ändra betingelser i 

odlingsmiljön som pH, temperatur, näring och ljus. Alger har ett naturligt högt 

lipidinnehåll vilket har gjort att algerna fått stor uppmärksamhet som en potentiell 

råvara för biodieselproduktion.  

 

Figur 1 Mikroskopering på mikroalger från Östersjön. Foto av M & K Karlberg. Bildkälla: 

Karlberg (2017) (med tillstånd).  

2.1.2 Odlingssystem 

Idag finns huvudsakligen två sätt att odla alger: öppna system eller slutna 

bioreaktorer. Generellt förlitar sig storskalig produktion på öppna odlingsbassänger, 

så kallade Raceway-bassänger, då de har en låg investeringskostnad, är enkla att 

underhålla och relativt energisnåla (Christi 2016; Milano et al. 2016).  

Raceway-bassänger består av en sluten, återcirkulerande flödeskanal och har fått sitt 

namn till följd av sin utformning som liknar en racerbana, se Figur 2. För att förse 

odlingen med koldioxid bubblas rökgas genom vattenkolumnen där algerna tillväxer 

i suspension (Sudharsan & Sudhakar 2015). Bassängen byggs ofta i betong men kläs 

i PVC-plast på insidan för att minska friktion och förhindra att förlust av algmedia 

och närsalter (Christi 2012). En vanligt förekommande teknik för att uppnå 

cirkulation av algsuspensionen är att installera ett eller flera eldrivna skovelhjul i 

bassängen. Skovelhjulen håller algsuspensionen i rörelse samtidigt som det skapar 
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turbulens och därmed vertikal omblandning i bassängen. Detta säkerställer en jämn 

fördelning av alger i vattenkolumnen och att hela biomassan därmed får tillgång till 

solljus och närsalter. En vanligt förekommande flödeshastighet i öppna bassänger är 

0,3 m s-1 (Christi 2016). Djupet på bassängen ligger generellt inom intervallet 0,1-

0,3 m och koncentrationen av biomassa hålls relativt låg vilket tillåter effektiv 

solinstrålning genom hela vattenkolumnen (Rosenberg et al. 2011; Sudharshan & 

Sudhakar 2015).  

En nackdel som identifierats med Raceway-bassänger är att produktiviteten minskar 

jämfört med odling i fotobioreaktorer, bland annat på grund av otillräcklig 

omblandning och uppkomst av döda zoner, zoner utan produktivitet, i bassängen. 

Sådan problematik kan dock åtgärdas med relativt enkla designförändringar, 

exempelvis genom att installera flödesledare i hårnålsböjarna (Christi 2016; Liffman 

et al. 2013). Yttre påverkan på systemet genom kontaminering, avdunstning och 

påverkan av väder och vind är ett annat problem med ett öppet odlingssystem. En 

möjlig lösning för att överkomma denna problematik är att täcka bassängen med ett 

ljusgenomsläppligt material vilket skapar en växthusliknande miljö i 

odlingsbassängen, se Figur 3. Barriären skyddar systemet från yttre påverkan 

samtidigt som den minskar evaporationen från bassängen och gör det lättare att 

upprätthålla lämplig bassängtemperatur och därmed åstadkomma en längre 

produktionssäsong (Christi 2012; Rosenberg et al. 2011). Växthusbarriären kan 

utformas på olika sätt och i olika typer av material så som glas, polyetylen, eller 

akrylmaterial (Rosenberg et al. 2011).  

 

Figur 2 Illustration av Raceway-bassäng sett ovanifrån. 

 

Figur 3 Tvärsnitt av bassäng med barriär i växthusmaterial utformad som en odlingstunnel. 
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2.1.3 Algtillväxt och biomassaproduktion 

Inom litteraturen finns ett flertal olika angreppsätt rapporterade för modellering av 

algtillväxt, från enkla modeller som beaktar enbart ett fåtal parametrar till komplexa 

modeller som tar hänsyn till de biologiska processerna i algcellen och vattenkemin 

(Rarrek et al. 2016).  

Mikroalgernas tillväxtkurva under optimala förhållanden uppvisar fem 

karakteristiska faser. Under den inledande fasen sker tillväxten relativt långsamt till 

följd av att algerna anpassas till omgivningen. I nästkommande fas växer algkulturen 

exponentiellt, följt av en linjär fas en stationär fas och slutligen en avtagande fas där 

algkulturen kraschar till följd av otillräcklig tillgång till närsalter, ljus eller någon 

annan begränsande faktor.  

Tillväxthastigheten för en mikroorganism kultur, 𝜇, uttrycks generellt enligt Monod-

ekvationen (1) där tillväxten beror av koncentrationen av ett begränsande 

näringsämne, s (Monod 1949; Kovarova-Kovar & Egli 1998). Att algtillväxt enbart 

påverkas av koncentrationen av ett begränsande näringsämne är en förenkling av 

verkligheten. Algtillväxt påverkas av ett flertal faktorer så som tillgång till solljus, 

temperatur, pH och tillgång till närsalter (2). Detta beroende är något som beaktas i 

mer komplexa modeller (Sudharshan & Sudhakar 2015; Franz et al. 2012; Harwati 

et al. 2012). Den maximala tillväxthastigheten varierar för olika algsorter. I Figur 4 

illustreras det komplexa samspelet mellan olika betingelser i en algodlingsbassäng.  

𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥
𝑠

𝐾𝑆+𝑠
    (1) 

𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑓(𝐼) ∗ 𝑓(𝑇) ∗ 𝑓(𝐶𝑂2) ∗ 𝑓(𝑁, 𝑃) ∗ 𝑓(𝑝𝐻)  (2) 

 

Figur 4 Illustration över tillväxtfaktorer och deras påverkan på biomassaproduktionen i ett 

algodlingssystem. 
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Algtillväxt kan beskrivas utifrån solinstrålning och temperatur genom att anta att 

övriga faktorer ligger inom optimerade intervall (Béchet et al. 2013). I praktiken kan 

dessa förutsättningar upprätthållas genom att närsalter och koldioxid tillsätts i 

överskott samtidigt som pH hålls inom tillåtet intervall genom reglertekniska 

åtgärder.  

Biomassaproduktionen i odlingsbassängen kan beskrivas enligt två teorier; satsvis 

eller kontinuerlig. I en satsvis odling varierar biomassakoncentrationen med tid och 

skörden antas ske när biomassa koncentrationen nått sin mättnadspunkt. Vid 

kontinuerlig odling antas koncentrationen i bassängen nå jämvikt och förbli 

oförändrad över tid genom att skörden är lika stor som produktionen (Christi 2012). 

Rarrek et al. (2016) anger att optimal koncentrationen biomassa i ett Raceway-

system är 0,3 kg m-3. Rosenberg et al. (2011) anger att motsvarande siffra varierar 

mellan 0,5 och 1,5 kg m-3. 

2.1.3.1 Algtillväxt som en funktion av solinstrålning och temperatur 

Som en fotosyntetiskt driven biologisk process är algernas primärproduktion starkt 

beroende av tillgången till solljus. Solinstrålningen är dynamisk och förändras under 

året och under dygnet vilket leder till en periodisering i den fotosyntetiska 

produktiviteten (Franz et al. 2012). Korrelationen mellan ljustillgång och fotosyntes 

uppvisar tre distinkta faser. Vid låga ljusintensiteter ökar tillväxten med 

instrålningen innan tillväxten når ett maximum och hastigheten mattas av. Vid för 

hög ljusintensitet minskar tillväxten till följd av nedbrytning av de fotosyntetiskt 

aktiva proteinerna i algcellen, Figur 5 (Béchet et al. 2013; Franz et al. 2012). 

För att maximera produktionen och hålla nere investerings- och skördekostnader i 

kommersiella odlingar bör algkoncentrationen i bassängerna hållas relativt hög 

(Béchet et al. 2013 och referenser där i). Höga koncentrationer av alger medför dock 

att det skapas en ljusgradient i bassängen och celler upplever olika ljusintensitet 

beroende av sin position i vattenkolumnen. I täta algsuspensioner krävs en kraftig 

omblandning för att fördela närsalter jämnt över kolumnen.  

 

Figur 5 Samband mellan fotosyntetisk tillväxt och ljusintensitet. Figur efter Bechét et al. (2013). 
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Den fotosyntetiska effekten representerar fraktionen av den totala solinstrålningen 

som kan konverteras till kemisk energi i form av torr biomassa. Det maximala 

teoretiska värdet har uppskattats till cirka 9 % (Franz et al. 2012). Förluster i 

omvandlingen från solenergi till kemiskt bunden energi uppkommer bland annat till 

följd av att algerna endast kan använda en delmängd av infallande solinstrålning, den 

del som ligger inom det fotosyntetiskt aktiva intervallet (PAR, 400-700 nm) (Kula 

et al. 2017).  

Algernas primärproduktion är även begränsad av temperaturen i odlingssystemet. 

Temperaturen i odlingsmiljön påverkar den cellulära kemiska uppbyggnaden, 

upptaget av näringsämnen, förmåga att fixera koldioxid och därigenom även 

tillväxttakten (Cassidy 2011). Temperaturkraven varierar med olika arter. Generellt 

brukar snabbtillväxande alger favorisera högre vattentemperaturer, runt 20-30 °C. 

Sambandet mellan temperatur och specifik tillväxttakt har en liknande karakteristik 

som sambandet med ljustillgång. Efter ett visst tröskelvärde, som är unikt för 

respektive algsort, ökar tillväxttakten med temperaturen. Om temperaturen 

överstiger ett optimumvärde kommer tillväxten istället att avta med ökande 

temperaturer till följd av skadliga effekter på membran och enzymer (Franz et al. 

2012; Cassidy 2011). I kallare klimat kan värmeväxling med lågvärdig värme från 

industrin användas för att upprätthålla en produktiv odlingstemperatur under en 

längre säsong (Ekendahl et al. 2012). Värmeväxlaren kan konstrueras relativt enkelt, 

exempelvis genom att installera ett korrosionsmotståndskraftigt kopparrör i botten 

av bassängen.  

2.1.4 Modellering av algtillväxt 

Modellering är ett viktigt och kostnadseffektivt verktyg för att prediktera 

produktivitet i fullskaliga algodlingsanläggningar under varierande 

klimatförhållanden. Genom modellering kan bland annat olika lokaliseringar, 

tekniker och material testas och optimeras utifrån kostnad, energiprestanda och 

miljöfördelar (Slegers et al. 2013; Béchet et al. 2013). Modellering av algtillväxt 

utgör därigenom ett viktigt underlag för beslutsfattare för att i ett tidigt skede belysa 

ett projekts möjligheter och risker.  

Hittills har ett flertal modellsamband för att prediktera beteendet i odlingssystem 

introducerats. Modellansatserna varierar i komplexitet och noggrannhet och idag 

finns inget allmänt vedertaget samband för att beskriva algtillväxt. Béchet et al. 

(2013) presenterar en litteraturöversikt över de modelleringsangrepp som använts för 

att beskriva algtillväxt som funktion av temperatur och solinstrålning. 

2.1.5 Näringsbehov och potentiella näringskällor 

Stora mängder kväve och fosfor krävs för att tillgodose näringsbehovet i en 

algodling. Utifrån biomassasammansättningen (3) krävs 45 kg kväve och 4 kg fosfor 

för att producera ett ton algbiomassa (Ward et al. 2014).  

C100H183O48N11P1    (3) 
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För att inte konkurrera med skogs- och jordbruk om tillgång till gödsel och för att 

hålla nere kostnaden i odlingsprocessen behöver alternativa näringskällor 

identifieras. Vid rötning bildas ett näringsrikt rejektvatten som innehåller både kväve 

och fosfor. Vid rötning av alger har värden 500–2 900 mg dm-3 ammoniumkväve 

och 140–390 mg dm-3 totalfosfor i rejektvattnet rapporterats. De höga 

näringsnivåerna har gjort att rejektvattnet har identifierats som en lämplig 

näringskälla för odling av alger (Ward et al. 2014 och referenser däri). Att använda 

rejektvatten från rötning som näringskälla innebär att ett näringskretslopp skapas och 

att rejektvattnet, som ofta betraktas som en biprodukt eller avfall, inte behöver renas 

på traditionellt sätt. 

2.1.6 Koldioxidfixering 

Fotoautotrofa mikroalger använder koldioxid som kolkälla till sin biomassa. I 

genomsnitt använder mikroalger 1,83 g CO2 för att producera 1 g biomassa (Christi 

2007). Denna kapacitet gör algodling till en intressant och attraktiv teknik för 

biologisk CO2-fixering (Rosenberg et al. 2011).  

Hur stor andel av koldioxiden som tillgodoses av algerna beror av ett antal faktorer. 

Rökgasflöde, system för tillförsel, antal alger i tillväxt, tillväxthastighet, pH och 

odlingen storlek är exempel på parametrar som påverkar. Algernas förmåga att fixera 

koldioxid ur rökgasflödet varierar därmed men kan under goda förutsättningar uppgå 

till 90 % (Rosenberg et al. 2011).  Ett potentiellt orosmoment med att använda 

rökgaser som kolkälla är hur innehållet av tungmetaller och partiklar påverkar 

biomassans askinnehåll och därmed även nedströmsprocesser (Zaimes & Khanna 

2013). 

När koldioxid adderas till odlingen kommer pH att sjunka (Rosenberg et al. 2011). 

pH-reglering har identifierats som en utmaning vid industriell odling av alger 

(Ekendahl et al. 2011). Genom att reglera koldioxidtillförseln genom signaler från 

pH sensorer minimeras risken för CO2-flykt och pH-variationer (Christi 2007).  

2.1.7 Skörd och torkning av algbiomassa 

Skördeprocessens syfte är att separera algerna från deras tillväxtmedium till den grad 

att koncentrationen är tillräckligt hög att möta kraven i nästkommande processsteg. 

I odlingsbassängen är biomassan utspädd till cirka 0,5 kg m-3 och densiteten är nära 

den för vatten vilket innebär att det är stora volymer vatten som ska avlägsnas 

(Rosenberg et al. 2011). Skörd och avvattning har identifierats som en nyckelfaktor 

för att uppnå ekonomisk hållbarhet i ett algodlingsprojekt (Ward et al. 2014). Skörd 

av alger sker ofta i två separata steg; (1) förtjockningsprocess där torrhalten höjs till 

cirka 2-7 % och (2) avvattning där torrhalten ökas ytterligare till upp mot 15-25 % 

(Barros et al. 2015). Ett flertal metoder finns tillgängliga, se Figur 6, som kan 

användas separat eller kombineras. Vilken metod som ska användas avvägs utifrån 

vilken algsort som odlas, densitet, krav på slutprodukt samt ekonomiska och 
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platsspecifika förutsättningar. I Tabell 2 sammanfattas metodernas fördelar och 

nackdelar.  

Efter skörd och avvattning kan biomassan behöva torkas för att höja torrhalten 

ytterligare, beroende på hur den ska användas i nästkommande steg. Ett flertal 

metoder för torkning av biomassa finns tillgängliga på marknaden idag, se Figur 6. 

Fördelar och nackdelar med metoderna sammanfattas i Tabell 2.   

 

Figur 6 Schema över metoder för skörd och torkning av mikroalger. Figur efter Barros et al. 

(2015). 
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Tabell 2 Fördelar och nackdelar med skördemetoder för mikroalger (Barros et al. 2015; Chen et al. 2015; Molina Grima et al. 2003). 

Skördemetod Fördelar Nackdelar 

Kemisk flockulering Enkel och snabb metod 

Ingen mekanisk energi 

Höjer effektivitet i sedimentering och centrifugering 

Flockuleringsmedel kan vara dyra 

Möjlighet till återcirkulering av odlingsmedium kan bli begränsad 

Biologisk flockulering  Billig metod 

Tillåter återcirkulering av odlingsmedium 

Icke-toxiskt 

Förändringar i celluläruppbyggnad 

Möjlig kontaminering av odlingsmediet 

Sedimentering Enkel 

Billig 

Tidskrävande 

Låg TS-halt 

Högt landanspråk 

Flotation Lönsam för storskalig produktion 

Billig och snabb 

Små landanspråk 

Kräver generellt kemiska flockuleringsmedel 

Filtrering Hög TS-halt 

Hög återvinningseffektivitet 

Tillåter algsorter med liten radie 

Högt krav på underhåll 

Membranet behöver rengöras och bytas ofta,   

Centrifugering Snabb metod 

Hög TS-halt 

Hög återvinningseffektivitet 

Applicerbar på de flesta algsorter 

Dyr 

Energikrävande 

Appliceras endast vid produktion av produkter med högt värde 

Möjliga skador på cellen  

Torkmetod Fördelar Nackdelar 

Soltorkning Billig 

Låg energianvändning 

Tidskrävande 

Högt landanspråk 

Bakterietillväxt 

Låg TS-halt 

Termisk Spillvärme kan nyttjas 

Energieffektiviserande åtgärder finns tillgängliga 

Dyr 

Energikrävande 

Spray Hög TS-halt Enbart lönsam för slutprodukter med högt värde 

Energikrävande 

Frystorkning Förstör inte proteinet i cellerna Dyr 

Energikrävande 
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2.2 Energiutvinning ur algbiomassa 

Att använda redan etablerad infrastruktur för energiutvinning ur biomassan är en 

viktig förutsättning för att skapa lönsamhet i ett algodlingsprojekt (Ekendahl et al. 

2012). Vid Hedenverket har två möjliga processvägar (Scenario A och B) för 

energiutvinning identifierats. Scenario A innebär att biomassan rötas och blir till 

biogas vid Sjöstad reningsverk där en befintlig anläggning för rötning av slam finns 

etablerad. Rötningen kan ske av alger enskilt eller genom samrötning med andra 

substrat. Alternativ två innebär direkt förbränning av biomassan i någon av 

bränslepannorna, antingen som en samförbränningsprocess eller som självständigt 

bränsle.  

2.2.1 Rötning 

Rötning är en biologisk process där en bakteriekultur bryter ner biomassan till biogas 

under anaeroba förhållanden. Biogasen som produceras är en blandning av främst 

metangas (40-75 %) och koldioxid (15-60 %). För att använda biogasen som 

fordonsbränsle krävs att metangasen separeras och biogasen uppgraderas till att 

innehålla cirka 97-99 % metangas (Arkelius 2015). Rötningen genomförs som våt 

fermentering vilket medför att behovet av avvattning är lägre än vid andra 

konverteringstekniker (Kumar et al. 2016). En annan fördel med rötning av 

mikroalger är algernas höga lipidinnehåll. Lipider är ett attraktivt substrat för rötning 

med ett högt teorietiskt metanutbyte; 1 000 ml gVS-1 jämfört med 850 och 420 ml 

gVS-1 för proteiner respektive kolhydrater (Sialve et al. 2009). Några hinder som har 

identifierats vid rötning av alger är; låg TS-halt, låg C/N-kvot, svårnedbrytbara 

cellväggar och hög askhalt (Arkelius 2015).  

Ett flertal rötningsförsök med mikroalger som ensamt eller samsubstrat har 

genomförts. Metanproduktionen varierar mellan 70-600 ml gVS-1. Den stora 

variationen i gasproduktion beror bland annat på vilken typ av alg som rötas, 

biomassans sammansättning, förbehandlingstekniker och förhållanden i 

rötkammaren, faktorer som kan ha stor inverkan på resultatet (Ward et al. 2014). 

Metangaspotentialen i ett biosubstrat kan även beräknas teoretiskt utifrån 

biomassans sammansättning. I en litteratursammanställning av Ward et al. (2014) 

redovisas den beräknade metangaspotentialen för ett flertal algsorter med olika 

sammansättning. Den teoretiska potentialen varierar inom intervallet 260-410 ml 

gVS-1. 

Det nedbrytningsbara andelen av biomassan uttrycks ofta i massa flyktigt material 

(g VS) per torrsubstans-massa (g TS) och varierar liksom övriga egenskaper mellan 

olika algsorter och med betingelser i odlingsmiljön. För mikroalger odlade i 

färskvattenmiljö varierar andelen nedbrytningsbart material inom intervallet 60-94 g 

VS g-1 TS (Ward et al. 2014). 

Vid en rötningsprocess eftersträvas en C/N-kvot på 20-25 (Montingelli et al. 2015). 

Mikroalger har en låg C/N-kvot på cirka 10 vilket kan sänka pH i rötkammaren och 



13 

 

inhibera nedbrytningsprocessen (Arkelius 2015). Att samröta mikroalger med slam 

från reningsverk har pekats ut som en teknik med hög potential, delvis på grund av 

att avloppsslam generellt har en hög kolhalt vilket skapar balans i C/N-kvoten.  

2.2.2 Förbränning 

Vid direkt förbränning används algbiomassan som ett bränsle i en process där 

biomassan förbränns i en kontrollerad oxiderad miljö. De varma rökgaserna som 

produceras kan sedan användas för värme- och/eller elproduktion (Kumar et al. 

2016). För att kunna använda biomassa från mikroalger som ett förbränningsbränsle 

krävs en fukthalt på 55-65 %, men optimal fukthalt ligger i intervallet 10-15 % 

(Gebreegziabher et al. 2012). En hög fukthalt reducerar förbränningstemperaturen, 

orsakar ofullständig förbränning och oönskade restprodukter samt leder till längre 

uppehållstider i anläggningen och en försenad förångning av den flyktiga fraktionen 

av bränslet. Dessutom krävs stora mängder tillsatt stödbränsle för antändning 

(Gebreegziabher et al. 2012; Vassilev & Vassileva 2016). För att åstadkomma 

effektiv energiutvinning ur algbiomassa krävs därför att biomassan torkas inför 

förbränning. 

Värmen som kan utvinnas ur biomassan bestäms av värmevärdet, som i sin tur beror 

av en rad faktorer så som askinnehåll, fukthalt, innehåll av flyktiga ämnen och O/C-

kvot. Vassilev och Vassileva (2016) har sammanställt resultatet från ett flertal studier 

där värmevärdet för algbiomassa undersökts. Det effektiva värmevärdet (LHV) 

varierar i intervallet 7,9–14,8 MJ/kg med ett medelvärde på 10,9. Det kalorimetriska 

värmevärdet (HHV), där vattenångans kondenseringsvärme nyttjas, varierar mellan 

7,9 och 24,0 MJ/kg med ett medelvärde på 17,4. Även Chen et al. (2015) har gjort 

motsvarande syntes av litteraturen och funnit att HHV varierar mellan 14-24 MJ/kg.  

2.3 Industriell symbios 

Industriell symbios inträffar när två eller flera oberoende industriella anläggningar 

skapar ekonomiska och/eller miljömässiga konkurrensfördelar genom att samarbeta 

genom ett utbyte av biprodukter i form av material, energi, vatten eller annat. Idén 

bygger på att restprodukter i ett led ska bli till råmaterial i ett annat. Fenomenet har 

fått sitt namn efter biologisk symbios, eller mer specifikt mutualism, där en eller flera 

organismer av olika art lever i samspel och utbyter material, energi eller information 

på ett sätt som båda parter drar nytta av. Ett klassiskt exempel på biologisk symbios 

är pollinering. Några av de viktigaste egenskaperna för att kunna skapa industriell 

symbios är geografisk närhet, samarbetsvillighet samt att verksamheterna 

karakteriseras av ett hållbarhetsbarhetsinriktat och systembaserat tankesätt (Chertow 

2000).  

2.4 Förutsättningar vid Hedenverket 

Algodlingens tänkta lokalisering är vid kraftvärmeverket Hedenverket strax öster om 

Karlstads stadskärna (59°26’ N, 13° 20’ E).   
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Figur 7 Flygfoto över Hedenverket. Bildkälla: Karlstads Energi (2016). 

Vid Heden har Karlstads Energi i dagsläget två fliseldade kraftvärmeverk, Heden 2 

och Heden 3 samt en avfallspanna, Heden 1, som producerar värme året runt. I Tabell 

presenteras utsläppsvärden för CO2-emissioner till luft från samtliga tre pannor.  

Tabell 3 CO2-emisssioner fördelat per panna och ursprung (biogent eller fossilt) för Hedenverket 

2015 (Karlstads Energi 2015).  

Panna Biogent CO2 (ton år-1) Fossilt CO2 (ton år-1) Andel fossilt (%) 

Panna 1 3,28 E+04 1,72 E+04 52,5 

Panna 2 3,89 E+04 4,48 E+02 1,15 

Panna 3 1,76 E+05 1,77 E+02 0,10 

Summa 2,48 E+05 1,78 E+04 7,19 

Karlstads kommun har som ett mål att minska klimatpåverkan från energi- och 

transportsektorn med 25 % från 2008 till 2020. Målet har preciserats i bland annat 

två åtaganden där Karlstads Energi pekats ut som ansvarig aktör (Karlstads kommun 

u.å.); 

 Medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet 

 Starta upp en lokal produktion av biogas från kommunens/regionens 

matavfall 

2.4.1 Tillgång till spillvärme 

Rökgaskondensatet utgör en källa till spillvärme och har ett medelflöde på 1 kg s-1 

och en medeltemperatur på 35 °C under årets kalla månader1 

                                                 

1 Lars-Erik Frödin, Processingenjör Karlstads Energi AB. Mailkorrespondens den 21 mars 2017. 
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Rökgaserna utgör en möjlig spillvärmekälla. Rökgasen kyls till cirka 180 ºC i 

pannans konvektionsdel innan den når reningsanläggningen, där rökgasen renas i 

flera steg. Därefter finns möjlighet till ytterligare uttag av värme via en 

rökgaskondensor varpå temperaturen på rökgaserna sjunker ner mot cirka 50 ºC 

(Karlstads Energi 2015).   

2.4.2 Marktillgång 

Hedenverket är lokaliserat cirka 4 km öster om Karlstads stadskärna inom 

detaljplanlagt industriområde. Kraftvärmeverket ligger inom fastigheten Skrapan 11, 

som ägs av Karlstads Energi. Fastigheten användes fram till 1984 som 

hushållsavfallsdeponi. Deponiområdet är idag sluttäckt och bebyggt.  

Enligt tillhörande planbeskrivning får det inom området anläggas tung industri. 

Närmaste bostadsbebyggelse är Kronoparken, cirka 1,5 km norr om anläggningen. 

Cirka 300 m väster om anläggningen finns ett småindustriområde. I anslutning till 

småindustriområdet finns en småbåthamn i en av Klarälvens förgreningar, 

Kaplansådran (Karlstads Energi 2015).  

Zamalloa et al. (2011) har identifierat deponier, eller andra områden som inte är 

lämpliga för skogs- eller jordbruk, som ett passande område för att anlägga 

algodlingar. I dagsläget används dock stora delar av den tidigare deponin av olika 

verksamheter, exempelvis förrådsytor och bränslelagring. Fyra potentiella 

lokaliseringar för en algodling identifierats, se Figur 8.  
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Figur 8 Flygfoto över Hedenverket. Gröna ytor illustrerar de fyra områden som identifierats som 

möjliga att använda för odlingsanläggningen. Bildkälla: Flygfoto, Karlstads kommun KartVy © 

Karlstads kommun. 

2.4.3 Klimat 

I Tabell 4 listas medeltemperaturen i Karlstad månadsvis, uppgifterna är hämtad från 

mätningar från 2011 (Svenska Statistiska Centralbyrån [SCB] 2011).  

Tabell 4 Månadsmedeltemperatur i Karlstad. 

Månad Medeltemperatur (°C)  

Januari – 1,9 

Februari – 4,8 

Mars 0,3 

April 7,5 

Maj 10,6 

Juni 13,9 

Juli 15,9 

Augusti 15,7 

September 12,3 

Oktober 3,7 

November 4,4 

December – 4,5 
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SMHI har instrument som mäter solenergin mot en horisontell yta i Karlstad. 

Mätningen innehåller både den direkta och diffusa komponenten av solinstrålningen. 

I Figur 9 illustreras årsvärden av ackumulerad global strålning för ett antal svenska 

städer och som synes har Karlstad goda förutsättningar för solinstrålning jämfört 

med andra svenska städer.  

 

Figur 9 Årsvärden av ackumulerad global strålning för ett antal svenska städer från 1983- 2014. 

Karlstad ligger över medelvärdet för landet. Bildkälla: SMHI (2014). 

2.4.4 Rötningsanläggningen vid Sjöstad Reningsverk 

Sjöstad reningsverk ligger cirka 1 km väster om Hedenverket och tänkt lokalisering 

för algodlingen, se Figur 11 för anläggningarnas läge. Det finns två ledningar som 

förbinder Hedenverket och Sjöstadverket. Ledningarna har tidigare använts för att 

transportera kondensatvatten samt lakvatten från det gamla deponiområdet.   

Rötningsanläggningen, som består av två rötkammare med en kapacitet på 3 000 m3 

vardera, ligger i anslutning till reningsverket och drivs av Karlstads kommun. 

Teknisk information om rötkammarna återfinns i Tabell 5. Rötsubstratet består av 

slam från de kommunala reningsverken vid Sjöstad, Skåre, Molkom och Vålberg. 

Slammet som rötas består av ett blandslam från mekanisk-, biologisk kemiska 

reningssteg i processen. Rejektvattnet som bildas cirkuleras tillbaka in i 

reningsanläggningen, enligt illustration i Figur 10. Rejektvattnet är rikt på framförallt 

kväve, vilket gör att det måste renas innan det släpps ut i recipient. Biologisk 

kväverening sker genom nitrifikation där nitrifikationsbakterier omvandlar 

ammonium till nitrat i närvaro av syrgas (Metcalf & Eddy 1991). I Tabell 6 

presenteras data för rejektvattnets flöde och innehåll.  
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Figur 10 Översiktligt flödesschema, Sjöstads Reningsverk. 

Tabell 5 Tekniska uppgifter, rötningsanläggning vid Sjöstad2. 

Parameter Beskrivning 

Temperaturförhållande Termofil rötning, 51 °C 

Uppehållstid Tre veckor, 21 dygn 

Substrat Blandslam från reningsverk 

Kapacitet 6 000 m3 

C/N-kvot 20 

Torrhalt, inkommande slam Cirka 5 % 

Torrhalt, rötrest 27 % 

Tabell 6 Rejektvattnets innehåll och flöde. Årsmedel från 20162. 

Parameter Värde 

Flöde 80 m3/dygn 

Suspenderade ämnen  900 mg/L 

BOD7 530 mg/L 

N-tot 1 330 mg/L 

Ammoniumkväve, NH4
+ 1 080 mg/L 

P-tot 20 mg/L 

Alkalinitet 4 470 mg/L 

Strax väster om reningsverket finns en uppgraderingsanläggning dit den producerade 

biogasen transporteras och uppgraderas till fordonsgas. Gasen säljs vidare till AGA 

som distribuerar gasen ut till användarna.  

Sjöstad reningsverk är Revaq-certifierade vilket betyder att de bedriver ett aktivt 

arbete för att minska flödet av farliga ämnen till verket för att skapa en hållbar 

återföring av växtnäring. Revaq-certifieringen innebär att krav riktas på det slam som 

återförs till jordbruket, bland annat beträffande halten av metaller och oönskade 

organiska ämnen. Samrötning med andra substrat har identifierats som en av flera 

                                                 

2 Caroline Rådberg, Miljöingenjör Teknik och Fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun. 

Mailkorrespondens den 7 februari 2017. 
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källor till kadmium ackumulering (Svenskt Vatten 2015).  Långsiktigt mål i Revaq 

är en kadmium/fosfor-kvot på 17. 2016 hade slammet vid Sjöstad Reningsverk en 

årsmedelkvot på 173. 

 

                                                 

3 Caroline Rådberg, Miljöingenjör Teknik och Fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun. 

Mailkorrespondens den 7 februari 2017. 
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Figur 11. Karta överområdet med. Läget för reningsverket (i väster) och Hedenverket (i öster) är utpekade i kartan med streckad markering. Bildkälla: Länsstyrelsen 

Värmlands WebbGIS, planeringsunderlag. 
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3 Metod 

3.1 Modellering 

I detta arbete används en datorbaserad modell för att simulera miljön i 

odlingsbassängen och därigenom beräkna biomassaproduktionen utifrån 

platsspecifika förutsättningar.  I studien användes en modell av systemet byggd i 

Simulink, ett tilläggsverktyg till MATLAB, för att simulera algproduktionen i det 

föreslagna systemet under ett år. Simulink är ett interaktivt verktyg som används för 

modellering och analysering av dynamiska system. Verktyget bygger på en block-

modellerings miljö där respektive block representerar ett matematiskt kommando i 

MATLABs programmeringsspråk.  

I modellen användes uppmätta klimatdata i form av timvärden på vindhastighet, 

utomhustemperatur och solinstålning från den aktuella orten för att beräkna 

biomassaproduktionen utifrån platsspecifika förutsättningar. Modellen bygger tre 

primära matematiska modelleringsblock;  

i. Tillväxtmodell 

ii. Solinstrålningsmodell 

iii. Temperaturmodell  

Den uppskattade biomassaproduktionen samt uppgifter från odlingssystemet 

användes sedan för att värdera systemet beträffande miljö, kostnad och energi. 

Beräkningsstrukturen för systemet illustreras i Figur 12. 

 

Figur 12 Schematisk bild över beräkning och analysprocessen. De gula blocken representerar de 

tre matematiska modellerna som utgör grunden i modelleringsarbetet. 

3.2 Systembeskrivning 

Det system som föreslås bygger på en industriell symbios mellan de tre 

anläggningarna; algodlingen, Hedenverket och Sjöstadsverken med tillhörande 

rötkammare. Genom att integrera anläggningarna skapas nya kretslopp där 

biprodukter i en anläggning blir resurser i en annat. Symbiosen syftar till att uppnå 
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högre resurseffektivitet där avfallsuppkomst och transport minimeras samtidigt som 

den nya produkten skapar nya värdekedjor och konkurrensfördelar.  

Systemet bygger på att rökgaser leds från Hedenverket till odlingsbassängerna och 

vatten till bassängerna pumpas inledningsvis från Vänern och återcirkuleras 

däremellan efter skörd. Spillvärme i form av kondensatvatten från panna 1 används 

för att upprätthålla en lämplig odlingstemperatur i bassängen och tillgång till 

närsalter skapas genom att tillsätta rejektvatten från rötningsanläggningen på 

Sjöstad. Två tänkbara scenarion för energiutvinning identifierats; rötning (Scenario 

A) och direkt förbränning (Scenario B). I Figur 13 och 14 beskrivs interaktionen 

mellan de olika anläggningarna schematiskt för respektive scenario.  

 

Figur 13 Systemskiss för Scenario A. 

 

Figur 14 Systemskiss för Scenario B. 
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Skörd och avvattningsmetod har valts utifrån önskad torrhalt i respektive scenario, 

se Figur 15. För rötning krävs en torrhalt på 5 % vilket antas kunna uppnås genom 

flockulering och sedimentering. För direkt förbränning krävs en torrhalt på minst 50 

%. I detta fall har en måltorrhalt på 85 % valts, vilket antas kunna uppnås genom en 

kombination av flockulering, sedimentering, centrifugering samt ett torksteg. 

Torkningen sker med en bandtork och värme tillförs i form av varma rökgaser från 

Hedenverket.  

 

Figur 15 Illustration över de olika avvattningsstegen och respektive torrhalt. 

För att belysa fördelarna med symbiosen analyserades även ett referensscenario, 

vilket bygger på att odlingen sker fristående, i en så kallad Stand alone-anläggning. 

I referensscenariot finns ingen möjlighet till värmeväxling eller tillgång till kväve 

och fosfor från industrin. Koldioxid antas finnas tillgängligt i samma utsträckning 

som i grundscenariot.   

3.3 Flöden 

I Figur 16 och 17 återfinns en schematisk skiss av systemen där huvudsakliga 

komponenter och flöden illustreras. I Tabell 7 beskrivs vad som händer i respektive 

steg kopplat till komponenternas och flödenas ID som redovisas i Figur 16-17.  
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Tabell 7 Flöden i systemet. Identifiering är sammankopplat med Figur 16 och Figur 17. 

Flödes ID Beskrivning Enhet  

𝒎𝒃𝒊𝒐,𝟏  Totalproducerad algbiomassa kg m-2 år-1 

𝒎𝒃𝒊𝒐,𝟐  Algbiomassa efter avvattning kg m-2 år-1 

𝒎𝑪𝑯𝟒
  Metangas efter rötningssteg kg m-2 år-1 

𝒎𝒏  Närsalter kg m-2 år-1 

𝒎𝒓𝒈  Rökgasflöde kg m-2 år-1 

𝒎𝒗  Återcirkulation av vatten kg m-2 år-1 

𝑸𝒓  Värmebehov, rötkammare  kWh m-2 år-1 

𝑸𝒖𝒕  Producerad värme förbränning  kWh m-2 år-1 

𝑸𝒗𝒗𝒙  Värme genom värmeväxling kWh m-2 år-1 

𝑾𝒂𝒗𝒗  El till avvattningssteg kWh m-2 år-1 

𝑾𝒃  El till odlingsbassäng kWh m-2 år-1 

𝑾𝒄  El till centrifug kWh m-2 år-1 

𝑾𝒇𝒍𝒐𝒄𝒌  El till flockulering kWh m-2 år-1 

𝑾𝒇𝒍𝒂𝒌𝒕  El för koldioxidtillfördel kWh m-2 år-1 

𝑾𝒑𝒖𝒎𝒑  El för pumparbete kWh m-2 år-1 

𝑾𝒓𝒗  El för att behandla rejektvatten kWh m-2 år-1 

𝑾𝒔𝒆𝒅  El till sedimentering kWh m-2 år-1 

𝑾𝒕  El/Värme till torksteg kWh m-2 år-1 

𝑾𝒖𝒕  Producerad el förbränning kWh m-2 år-1 

 

Figur 16 Detaljerat flödesschema, scenario A 
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Figur 17 Detaljerat flödesschema, scenario B 

3.4 Design på odlingssystem 

Det föreslagna odlingssystemet består av ett antal Raceway-bassänger utplacerade i 

yta A, se Figur 8. Yta A valdes som den mest lämpliga ytan i samråd med Karlstads 

Energi. Antalet bassänger beräknades utifrån en förutsättning om att 70 % av ytan 

kan användas för bassänger. Dimensioner på odlingsbassängerna och 

systemparametrar valdes utifrån resultat och rekommendationer från tidigare studier 

samt utifrån platsspecifika förutsättningar. Valda parametervärden redovisas i Tabell 

8. Bassängerna förläggs i markhöjd och byggs i betong och kläs invändigt med en 

plast för att förhindra läckage samt minska flödesfriktionen. För att minimera 

värmeförluster ur systemet isoleras betongkonstruktionen och bassängen kläs in i en 

odlingstunnel, med möjlighet till ventilation sommartid, enligt samma princip som 

föreslagits av Rosenberg et al. (2011). Värmeväxlingen med spillvärme från 

Hedenverket sker genom att ett kopparrör läggs längs botten på bassängen. 

Tabell 8 Dimensioner och- karaktäristik för odlingssystemet 

Parameter Symbol Värde Enhet Ref. 

Längd L 25 m - 

Radie/bredd r 2,5 m - 

Area A 145 m2 - 

Djup d 0,2 m Christi (2016) 

Flödeshastighet u 0,3 m s-1 Christi (2016) 
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3.5 Tillväxtmodell och biomassaproduktion 

Biomassaproduktionen modelleras utifrån solinstrålning, temperatur, 

odlingssystemets utformning och tillgänglig data för algsorten. I modellen antas 

koldioxid och närsalter finnas i överskott samt att pH hålls inom optimala intervall, 

därigenom blir temperatur och ljus de enda begränsande faktorerna för algtillväxt.  

Tillväxthastigheten beskrivs som en funktion av solinstrålning och temperatur i 

bassängen enligt (4). I modellen antas att variablernas effekt på tillväxttakten är 

oberoende. Den nedbrytning av biomassan som sker till följd av mörkerrespiration 

och celldöd regleras av konstanten 𝜇𝑛.  

𝜇 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝑇) 𝑓(𝐼) − 𝜇𝑛    (4) 

Som tidigare beskrivits finns inget allmängiltigt samband för att beskriva 

korrelationen mellan tillväxt och solinstrålning och temperatur. För denna studie 

valdes samband utvecklade av Rarrek et al. (2016) med följande motivering:  

I. Sambanden är utvecklade för algodling i öppna Raceway-bassänger. 

II. Sambanden är enkelt beskrivna och kan anpassas efter förändrade 

betingelser. 

III. Sambanden har använts för att beskriva algtillväxt i klimat som liknar det 

svenska. 

IV. Modellen är verifierad med data från en befintlig anläggning. 

Solinstrålningens begränsande inverkan på tillväxten modelleras utifrån en 

hyperboliskfunktion enligt (5) framtagen av Rarrek et al. (2016), där 𝐼𝑘 reglerar 

mättnadspunkt, den nivå där en ökad solinstrålning inte innebär en ökad 

tillväxthastighet. Sambandet illustreras i Figur 18.  

𝑓(𝐼) = tanh
𝐼𝑎𝑣

𝐼𝑘
    (5) 

 

Figur 18 Tillväxtkonstant som funktion av solinstrålning. 
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Solinstrålningen i bassängen varierar med djupet på bassängen enligt Beer-Lamberts 

lag (6a) (Tredici 2010). Solinstrålningen vid ett visst djup d är en funktion av den 

totala solinstrålningen som träffar ytan 𝐼0, biomassakoncentrationen i bassängen och 

biomassans ljusabsorption, ca. I detta arbete används ett genomsnittligt värde över 

bassängens djup för att beskriva solinstrålningen i bassängen, beräknat enligt (6b). 

Den genomsnittliga solinstrålningen multiplicerades med en PAR-konstant för att ta 

hänsyn till andelen av soinstrålningen som ligger inom det fotosyntetsikt aktiva 

intervallet.  

𝐼(𝑑) = 𝐼 𝑒−𝒄𝒂 𝐶𝑎𝑙𝑔𝑑    (6a) 

𝐼𝑎𝑣 =
1

𝑑
∫ 𝐼 𝑒−𝒄𝒂 𝐶𝑎𝑙𝑔𝑑𝑑

0
 𝑑𝑑    (6b) 

Temperaturberoendet beskrivs med en triangulär funktion enligt (7) där 𝑇𝑑𝑒𝑝 är en 

gradient och 𝑇𝑜𝑝𝑡 representerar den optimala temperaturen för algtillväxt (Rarrek et 

al. 2016). Om temperaturen stiger över 45 °C eller sjunker under 5 °C antas 

tillväxthastigheten vara noll, se Figur 19.  

𝑓(𝑇) = 1 − |𝑇 − 𝑇𝑜𝑝𝑡|𝑇𝑑𝑒𝑝   (7) 

 

Figur 19 Algtillväxt som funktion av temperatur. 

Genom att anta att systemet befinner sig i jämvikt och att koncentrationen av alger i 

bassängen hålls konstant vid en optimal biomassakoncentration kan samband (8) 

användas för att beskriva systemets biomassaproduktion. Antagandet bygger på att 

koncentrationen i bassängen bibehålls i ett optimalt läge genom att producerad 

biomassa skördas kontinuerligt, vilket är en simplifiering av hur det fungerar i 

verkliga system (Slegers et al. 2013). 

�̇�𝑎𝑙𝑔 = 𝐶𝑎𝑙𝑔 ∗ 𝐴𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝜇    (8) 
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Tabell 9 Parametrar kopplade till beräkning av biomassaproduktion och algtillväxt. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝑪𝒂𝒍𝒈 Koncentration 0,3 kg m-3 Rarrek et al. (2016) 

𝑰𝒌 Mättnadskonstant, solinstrålning 10 W m-2 Rarrek et al. (2016) 

𝑻𝒅 Temperaturgradient 0,05 K-1 Rarrek et al. (2016) 

𝑻𝒐𝒑𝒕 Optimal vattentemperatur 25 °C Cassidy (2011) 

𝝁𝒎𝒂𝒙 Maximal tillväxthastighet 0,03 h-1 Rarrek et al. (2016) 

𝝁𝒏 Nedbrytningshastighet 0,0015 h-1 Rarrek et al. (2016) 

𝒄𝒂 Absorptionskonstant 150 m2 kg-1 Bechet et al. (2013) 

𝑷𝑨𝑹 Fotosyntetiskt aktiv strålning 0,5 - Rarrek et al. (2016) 

3.6 Solinstrålningsmodell 

För att bestämma biomassaproduktionen i en algodling krävs tillgång till en realistisk 

solinstrålningsmodell. Förutom att vara en drivande kraft i primärproduktionen fyller 

solinstrålningen även en viktig funktion för konstruktionens värmebalans. Den 

modell som tillämpas måste ta hänsyn till de säsongsbaserade och dagliga 

variationerna i solinstrålning på den specifika platsen men också det slumpmässiga 

beteende som solinstrålning uppvisar. De dagliga och säsongsmässiga kan beskrivas 

utifrån kalenderdag, klockslag och latitud medan det slumpmässiga beteendet är 

kopplat till atmosfärens tillstånd i form av luftfuktighet, tryck och molnkaraktär 

(Ehnberg och Bollen 2005). 

Solinstrålning består av en direkt och en diffus del. Den direkta solinstrålningen 

kommer från solskivan mellan den diffusa strålningen består av spritt ljus från 

atmosfärens molekyler samt reflekterad strålning från mark och omgivning (Peterson 

2009). Andelen diffus solstrålning är en funktion av atmosfärenstillstånd. I modellen 

används en solinstrålningsmodell som bygger på teori av Kreider & Rabl (1994). 

Lokalt uppmätta värden av diffus och direkt solinstrålning används för att simulera 

det slumpmässiga ljusmönstret under året. Modellen användes för att uppskatta 

solinstrålningen mot den horisontella vattenytan.  

3.7 Temperaturmodell 

För att simulera den dynamiska temperaturen i bassängvattnet modellerades en 

energibalans för systemet. Systemet delades in i ett antal kontrollvolymer med 

uniform temperatur och en energibalans formulerades för respektive volym, enligt 

Tabell 10 och Figur 20. I energibalansen antas endimensionell värmetransport. 

Beskrivningen av värmetransporten beskrivs enligt väletablerade empiriska 

samband. En ingående beskrivning av hur respektive värmetransport beräknats samt 

antagna värden för materialparametrar presenteras i Bilaga 1.  
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Tabell 10 Energibalanser för respektive kontrollvolym i systemet. ID numret sammankopplas med 

numrering i Figur 20.  

ID Kontrollvolym Subvolymer Energibalans 

1a Växthusplast, inre - �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,1−𝑢𝑡𝑒 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,1a−1b 

1b Växthusplast, yttre - �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,1−𝑢𝑡𝑒 + �̇�𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑟𝑎𝑑 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,1a−1b 

2 Luft/rökgas - �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,1−2 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,2−3 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 

3 Bassäng/Algsuspension - �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,2−3 +  �̇�𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 + �̇�𝑣𝑣𝑥 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,3−4,5 

4 Betonggolv 2,5 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,3−4 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,4−6 

5 Betongvägg 2,5 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,3−5 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,5−7 

6 Isolering – golv 2,5 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,4−6 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,6−mark 

7 Isolering – vägg 2,5 �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,5−7 + �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,7−ute 

 

Figur 20 Skiss över energiflöden mellan systemets kontrollvolymer (1)-(7).  

3.8 Indata 

Som indata till modellen har lufttemperatur, solinstrålningsdata och vindhastighet 

använts. Samtliga data är uppmätta timvärden för Karlstad. 

3.9 Miljöanalys 

För att kvantifiera och utvärdera miljövinsten i form av reducerat koldioxidavtryck 

för systemet genomfördes en översiktlig miljöanalys för respektive scenario. 

I systemet som föreslås används algernas CO2-fixerings förmåga för att binda upp 

den fossila andelen av CO2-emissionerna vid Hedenverket i biomassa. Mängden 

koldioxid som fixeras i biomassan beräknades enligt (9).  
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𝑚𝐶𝑂2,𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑚𝑏𝑖𝑜,2  ∗ 𝑓𝐶𝑂2
   (9) 

Vid förbränning av algbränslet återgår dock samma mängd koldioxid till atmosfären. 

På så vis blir algerna klimatneutrala, och emissionerna vid förbränning av 

algbiomassa noll.  I och med cirkulationen av kol inom systemet kan varje kolatom 

i det fossila bränslet nyttiggöras två gånger och kraftvärmeverkets bränslebehov 

minskar därmed. Odlingen och förädlingen av bränslet bidrar dock simultant till ett 

utökat energi- och resursbehov vilket måste tas i beaktning i systemets ackumulerade 

miljöpåverkan (Kadam 2002). Vid Hedenverket kommer algbiobränslet att ersätta 

ett annat biobränsle i form av skogsflis. Flisens CO2-emissioner kopplat till 

produktion, distribution och användning motsvarar 9,3 g kWh-1 (Gode et al. 2011). 

Klimatnyttan med att ersätta bränslet beräknades enligt (10).  

Utsläppen av koldioxid jämfördes mot emissioner från Hedenverket utan integrerad 

algodling, se Figur 21.  

 

Figur 21 Principskiss för miljöanalys av en integrerad algodling intill Hedenverket 

𝑚𝐶𝑂2,𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = 𝑒𝑓 ∗ 𝐸𝑎𝑙𝑔    (10) 

Koldioxidemissioner kopplade till energianvändningen för respektive scenario 

beräknas enligt (11a). I scenario B används utöver el, även fjärrvärme för att värma 

rötkammaren. CO2-emissioner kopplat till värmebehovet beräknades enligt (11b).  

𝑚𝐶𝑂2,𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =  𝑒𝑓,𝑒𝑙 ∗ 𝑊𝑡𝑜𝑡   (11a) 

𝑚𝐶𝑂2,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑒𝑓,𝑓𝑗𝑣 ∗ 𝑄𝑟    (11b) 
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Värden på ingående variabler kopplat till miljöanalysen redovisas i Tabell 11. 

Tabell 11 Värden på variabler kopplat till miljöanalys av Scenario A och Scenario B 

Parameter Värde Enhet Referens 

𝒇𝑪𝑶𝟐
 1,83 kg CO2 kg biomassa-1 Christi (2007) 

𝒆𝒇,𝒃𝒊𝒐 9,3  g CO2 kWh-1 Gode et al. (2011) 

𝒆𝒇,𝒆𝒍 364 g CO2,ekv kWh-1 Gode et al. (2011) 

𝒆𝒇,𝒇𝒋𝒗  89 g CO2,ekv kWh-1 Gode et al. (2011) 

3.10 Energianalys 

Att odla alger är en energiintensiv process. För att jämföra och utvärdera 

energieffektiviteten i de föreslagna systemen genomfördes en översiktlig 

energibalans för respektive scenario. Energibalansen tar hänsyn till följande faktorer:  

i. Producerad energi i form av biomassa och biogas (energiutvinning) 

ii. Energibehov för att driva anläggningen (energianvändning) 

De olika scenariona jämförs sedan beträffande Nettoenergi-ratio (NER-värde), vilket 

är en metod för att utvärdera ett bränsle ur energiperspektiv. NER-värdet definieras 

som producerad energi dividerat med det kumulativa energibehovet i 

produktionsprocessen (12) (Lima Medeiros et al. 2015). NER-beräkningen tar inte 

hänsyn till användande av spillvärme och annan gratisenergi.  

𝑁𝐸𝑅 = 𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∑ 𝐸𝑖𝑛⁄     (12)  

Energiposterna räknas om till primärenergi vilket ger en bild av hur mycket primära 

energiresurser som krävts under hela livscykeln från källa till nyttighet. 

3.10.1 Energiutvinning ur biomassan 

Energin som utvinns i respektive scenario representeras av energiinnehållet i 

respektive bränsle, presenterat som kWh bränsle år-1. 

Producerad metangas i scenario A beräknades enligt (13) och totala energin i bränslet 

beräknas enligt (14) och (15) för Scenario A respektive Scenario B.  

𝑚𝐶𝐻4
= 𝑚𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝑓𝑉𝑆 ∗ 𝜀𝐶𝐻4

    (13) 

𝐸 [𝑘𝑊ℎ𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] = 𝑚𝐶𝐻4
∗ 𝐻𝐻𝑉𝐶𝐻4   (14) 

𝐸 [𝑘𝑊ℎ𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] = 𝑚𝑏𝑖𝑜  ∗  𝐻𝐻𝑉𝑎𝑙𝑔   (15) 

Värden på ingående variabler kopplat till energiutvinning presenteras i Tabell 12. 

  

                                                 

4 Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter) för svensk elmix år 2008. 
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Tabell 12 Värden på faktorer kopplat till beräkning av energiinnehåll. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝒇𝑽𝑺 Omvandlingsfaktor 0,8 gVS gTS-1 Ward et al. (2014) 

𝜺𝑪𝑯𝟒
 Metangaspotential 350 Nml gVS-1 Ward et al. (2014) 

𝑯𝑯𝑽𝑪𝑯𝟒 Värmevärde, metangas 9,7 kWh m-3 Energigas Sverige (2017) 

𝑯𝑯𝑽𝒂𝒍𝒈 Kalorimetriskt värmevärde 4,9 kWh kg-1 Vassilev & Vassileva (2016) 

3.10.2 Energianvändning 

Ingående energi i systemet begränsas till energibehovet för att driva anläggningen. I 

Figur 22 illustreras vilka energiposter som beaktades i analysen av respektive 

scenario. Energi från sol och spillvärme betraktades som gratisenergi och 

inkluderades inte i analysen.     

 

Figur 22 De energibehov-poster, fördelat per processteg, som inkluderats i energianalysen. 

Energibehovet räknades om till primärenergi inför summering (16). Som mått på 

primärenergiåtgången används primärenergifaktorer (PEF) vilken definieras som 

totalt tillförd primärenergi dividerat med nyttogjord energi. En primärenergifaktor 

för svensk elmix, som antogs till 2,1, användes i beräkningen (Gode et al. 2011).  

𝐸𝑖𝑛 = 𝑃𝐸𝐹 ∗ 𝑊𝑡𝑜𝑡    (16) 

Energianalysen tar inte hänsyn till energibehov kopplat till materialförbrukning.  

3.10.3 Energianvändning i odlingsbassäng 

Energibehovet för att driva skovelhjulet beräknades utifrån effektbehovet 

multiplicerat med drifttid enligt (17) (Christi 2012). Cirkulationen antas vara 

avstängd under de timmar då solinstrålningen är noll.   
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𝑊 =
�̇�𝜌𝑔𝐻

𝜂
∗ 𝑡    (17) 

Tryckfallet beräknades enligt (18) (Christi 2012). Värden på ingående variabler 

presenteras i Tabell 13. Installation av flödesledare minskar tryckfallet i 180°-

böjarna, vilket därmed antas vara försumbart.  

𝐻 = 6,35 
𝐿(𝑓𝑀𝑢)2

𝑑ℎ
4/3     (18) 

Volymflöde och hydraulisk diameter beräknades enligt (19) respektive (20).  

�̇� = (𝑢 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑)𝑏    (19) 

𝑑ℎ =  
4𝑟𝑑

𝑟+2𝑑
     (20) 

Värden på ingående variabler kopplat till energianvändning i bassängen presenteras 

i Tabell 13. 

Tabell 13 Värden på variabler kopplat till beräkning av energianvändning i odlingsbassängen 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝒇𝒎 Manning faktor 0,012 s m-1/3 Christi (2012) 

g Gravitationskonstant 9,81 m s2 - 

𝜼 Verkningsgrad skovelhjul 0,2 - Christi (2012) 

3.10.4 Energianvändning vid skörd och avvattning 

En torrhalt på 5 % uppnås genom en kombination av flockulering och sedimentering. 

Dosen flockuleringskemikalie (aluminiumklorid) som behöver tillsättas antogs till 

0,5 mg L-1 vilket ger 90 % sedimentation (Sharma et al. 2014). Energibehov vid 

sedimentering och flockulering beräknades enligt (21) respektive (22). 

𝑊𝑠𝑒𝑑 = 𝐸𝑓,𝑠𝑚𝑏𝑖𝑜    (21) 

𝑊𝑓𝑙𝑜𝑐𝑘 = 𝐸𝑓,𝑓𝑙𝑜𝑐𝑘𝑚𝑓𝑙𝑜𝑐𝑘    (22) 

I scenario B krävs en högre torrhalt på biomassan, vilket kräver centrifugering (till 

en torrhalt på cirka 25 %) i kombination med termisk torkning. Energin som krävs i 

centrifugeringssteget har beräknats enligt (23). Mängden vatten som måste avlägsnas 

i respektive avvattningssteg, 𝑚𝑣, beräknas enligt (24). 

Närheten till kraftvärmeverket möjliggör värmeväxling med varma rökgaser för att 

torka biomassan ytterligare. Bandtorkar utgör en av de bästa teknikerna för att 

använda värmeväxling med rökgaser och har visat sig lämplig och energieffektiv vid 

torkning av avloppsslam som har liknande karaktär med algbiomassan (Giostri et al. 

2016). Ingen beräkning på mängden rökgaser genomfördes, tillgången antogs vara 

tillräcklig för ändamålet.   

I referenssystemet finns ingen spillvärme att tillgå, varpå värmen för torkningen 

måste återfås på annat sätt. Vid termisk torkning krävs energin primärt i form av 

värme. Representativa termiska torkar använder signifikant mer än energi (3,3–3,9 
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MJ kg-1) än energin som krävs för att evaporera vattenmängden (2,26 MJ kg-1) (Xu 

et al. 2011).  

𝑊𝑐 = 𝐸𝑓,𝑐 (
𝑚

𝜌
)

𝑣
    (23) 

𝑚𝐻2𝑂 = 𝑚𝑏𝑖𝑜,𝑛 [
(1−𝑇𝑆𝑛−1 100⁄ )

𝑇𝑆𝑛−1 100⁄
−

(1−𝑇𝑆𝑛 100⁄ )

𝑇𝑆𝑛 100⁄
]  (24) 

Värden på ingående variabler kopplat till energianvändning vid avvattning och 

torkning presenteras i Tabell 14. 

Tabell 14 Värden på variabler kopplat till beräkning av energianvändning vid avvattning och 

torkning 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝑬𝒇,𝒔 Energibehov, sedimentation 3 kWh ton-1 

TS 

Metcalf & Eddy (1991) 

𝑬𝒇,𝒄 Energibehov, centrifug 0,8 kWh m-3 Giostri et al. (2016) 

𝑬𝒇,𝒕 Energibehov, termisk 

torkning 

3 MJ kg-1 Xu et al. (2011) 

𝑬𝒇,𝒇𝒍𝒐𝒄𝒌 PEF, aluminiumklorid 2,8 kWh kg-1 Ecoinvent database 

(2017) 

𝑻𝑺𝟏 Torrhalt efter sedimentering  5 % Barros et al. (2015) 

𝑻𝑺𝟐 Torrhalt efter sedimentering 22 % Barros et al. (2015) 

𝑻𝑺𝟑 Torrhalt efter torkning 85 % - 

3.10.5 Energianvändning i rötkammare 

Vid rötning krävs värme för att upprätthålla rätt temperatur i rötkammaren. Vid 

Sjöstad används fjärrvärme som värmekälla5. Energibehovet i rötkammaren 

beräknades enligt (25). I Tabell 15 presenteras variabelvärden som användes i 

beräkningen. 

𝑄𝑟 = 𝐸𝑓,𝑟 𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝐸𝐹𝑓𝑗𝑣    (25) 

Tabell 15 Värden på variabler kopplat till beräkning av energianvändning i rötkammare. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝑬𝒇,𝒓 Värmebehov, rötkammare 0,58 kWh kg-1 Zamalloa et al. (2011) 

𝑷𝑬𝑭𝒇𝒋𝒗 Primärenergifaktor fjärrvärme 0,79 kWh kWh-1 Gode et al. (2011) 

Systemet som föreslås bygger på att rejektvattnet från Sjöstad reningsverk används 

som näringskälla. Att tillvarata denna restprodukt innebär att odlingen ersätter 

traditionell rening vid Sjöstad, vilket är en energikrävande process. För att rena 1 kg 

ammonium krävs approximativt 4,57 kg O2. Energibehovet för en bottentäckande 

luftare är cirka 0,4 kWh kgO2
-1 (Metcalf & Eddy 1991). Minskad energianvändning 

till följd av minskat luftningsbehov på Sjöstad beräknades enligt (26). 

                                                 

5 Kajsa Stina Ohlström, Processingenjör VA Teknik och Fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun. 
Mailkorrespondens den 26 april 2017. 
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𝑊𝑟 =  𝑚𝑛,𝑁 ∗ 4,57 ∗ 0,4    (26) 

I referenssystemet finns inget utbyte med en rötkammare, varpå näringsämnen måste 

tillsättas som gödsel. Energibehovet genom näringsförbrukning framgår av Tabell 

16.  

Tabell 16 Värden på variabler kopplat till beräkning av energibehov för tillsats av närsalter. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝑬𝒇,𝑵 Energibehov, kväve 16 kWh kg-1 Tredici et al. (2015) 

𝑬𝒇,𝑷 Energibehov, fosfor 9,3 kWh kg-1 Tredici et al. (2015) 

3.10.6 Energianvändning från pumpar och fläktar 

Arbetet för att pumpa cirkulera algsuspensionen inom systemet samt för tillförsel av 

vatten antas till 195 kWh kg-1 biomassa (Abu-Ghosh et al. 2015). 

Enligt en energianalys genomförd av Abu-Ghosh et al. (2015) är energibehovet för 

CO2-tillförsel till en Raceway-bassäng 13,6 kJ/kg CO2, baserat på ett tryckfall på 0,6 

m, en kompressorverkningsgrad på 30 % samt en 80 % CO2-upptagningsförmåga 

hos algerna.  

Elen som krävs för att cirkulera rökgasen i torksystemet och för att driva 

transportbandet beräknas enligt (27). Mängden rökgaser som krävs har beräknats 

utifrån resultat av Giostri et al. (2016), vars system kräver 150 kg rökgas per kg 

biomassa. I Tabell 17 presenteras värden på de variabler som ingår i beräkningen.  

𝑊𝑓 =  𝐸𝑚𝑒𝑘𝑚𝐻2𝑂 + 𝑚𝑟𝑔
∆𝑃

𝜌𝑟𝑔𝜂𝑓
   (27) 

Tabell 17 Värden på variabler kopplat till beräkning av energianvändning från pumpar och fläktar 

i systemet. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝑬𝒎𝒆𝒌 Energibehov transportband 0,025 kWh kg-1 Giostri et al. (2016) 

∆𝑷 Tryckfall 500 Pa Giostri et al. (2016) 

𝜼𝒇 Verkningsgrad, fläkt 0,7 - Giostri et al. (2016) 

𝝆𝒓𝒈 Densitet, luft vid 180 °C 0,78 kg m-3 Cengel & Ghajar, (2011) 

3.11 Kostnadsanalys 

Att hitta säkra siffror på vad en algodling kostar är inte möjligt i dagsläget. 

Kostnaden är beroende av lokala förutsättningar, val av art, produktionsmetoder och 

produkter (Ekendahl 2015). En översiktlig bedömning av de olika scenarionas 

ekonomiska lönsamhet har gjorts i detta stadie. Kostnadsanalysen tar hänsyn till 

följande faktorer:  

i. Intäkter 

ii. Driftkostnader 

iii. Investeringskostnader 
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För att bedöma lönsamheten i investeringen beräknades systemets återbetalningstid. 

Återbetalningstid syftar till att belysa antalet år det tar för systemen att skapa 

tillräckligt med värde för att återbetala investeringskostnaden. Beräkningen tar inte 

hänsyn till pengarnas tidsvärde.  

3.11.1 Intäkter 

De intäkter som är kopplade till systemet är minskad kostnad för bränsleinköp samt 

minskade CO2-emissioner och därmed minskad kostnad för utsläppsrätter, vilket 

beräknas enligt (28). Bränslet som ersätts antas vara spån. Antagna värden på 

ingående variabler presenteras i Tabell 18.  

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡 [𝑆𝐸𝐾] =  𝑚𝐶𝑂2,𝑓𝑖𝑥 ∗ 𝑝𝑢 + 𝐸𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝑝𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒         (28) 

Tabell 18 Värden på faktorer kopplat till beräkning av intäkter 

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝒑𝒖 Utsläppsrätter, pris 90 kr ton-1 Ekendahl (2015) 

𝒑𝒃𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆 Bränslepris 150 kr MWh-1 Data från Karlstads Energi 6 

𝜼𝒑𝒂𝒏𝒏𝒂,𝒆𝒍 Verkningsgrad panna, el 0,3 - - 

𝜼𝒑𝒂𝒏𝒏𝒂,𝒗ä𝒓𝒎𝒆 Verkningsgrad panna, värme 0,7 - - 

3.11.2 Kostnader 

Värden på ingående variabler i driftkostnader listas i Tabell 19. Utöver dessa 

kostnader tillkommer även personalkostnader för skötsel och underhåll av 

anläggningen. 

 I Tabell 20 anges investeringskostnader, omräknade till SEK enligt rådande 

växelkurs (2017). 

Tabell 19 Schablonvärden för driftkostnader. 

Post Värde Enhet Referens 

El 0,4 kr kWh-1 SCB (u.å.) 

Kväve 9,6 kr kg-1 Giostri et al. (2016) 

Fosfor 4,5 kr kg-1 Giostri et al. (2016) 

Flockuleringsmedel 2,3 kr kg-1 Bengtsson (2003) 

Rötkammare 0,3 kr kWh-1 Ekendahl et al. (2012) 

 

  

                                                 

6 Lars-Erik Frödin, Processingenjör Karlstads Energi AB. Mailkorrespondens den 7 maj 2017. 
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Tabell 20 Uppskattade investeringskostnader fördelat per post. 

Post Värde Enhet Referens 

Raceway-bassäng7 650 000 kr ha-1 Christi (2016) 

Odlingstunnel 440 000 kr ha-1 Rosenberg et al. (2011) 

Kopparrör 1 000 kr st-1 Antagande 

Pump inkl. motor 17 000 kr st-1 Ekendahl et al. (2012) 

Centrifug 750 000 kr st-1 Starberg et al. (2005) 

Bandtork 88 200 kr ha-1 Giostri et al. (2016) 

3.12 Känslighetsanalys 

För att åskådliggöra modellens parameteroberoende valdes ett antal parametrar ut för 

känslighetsanalys. Valda parametrar, värden och studerad målvariabel redovisas i 

Tabell 21.   

Tabell 21 Parameterberoenden som testas genom känslighetsanalys. 

Parameter Variation Grundantagande Studerat utfall - målvariabel 

𝛍𝐦𝐚𝐱 ± 10 % 0,03 h-1 Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝐓𝐨𝐩𝐭 ± 5 °C 25 °C Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝐓𝐯𝐯𝐱 ± 5 °C 35 °C Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝐏𝐀𝐑 0,1-0,4 0,5 Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝐈𝐤 ± 10 % 10 W m-2 Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝐟𝐕𝐒 ± 0,1 gVS gTS-1 0,8 Bränsleproduktion (kWh m-2 år-1) 

𝐇𝐇𝐕𝐚𝐥𝐠 ± 4 % 4,9 Bränsleproduktion (kWh m-2 år-1) 

Bränslepris ± 50 % 150 kr MWh-1 Återbetalningstid (år) 

Elpris ± 50 % 0,4 kr kWh-1 Återbetalningstid (år) 

Pris, utsläppsrätter ± 50 % 90 kr ton-1 Återbetalningstid (år) 

Kostnad bassäng ± 50 % 650 000 kr ha-1 Återbetalningstid (år) 

 

  

                                                 

7 Kostnad för en plastinklädd betongbassäng och inkluderar markarbete, CO2-tillförsel och 
distributionsrör, flödesledare, pH-reglering, skovelhjul och motor. 
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4 Resultat  

I nedanstående avsnitt presenteras resultat i form av biomassaproduktion, 

bränsleproduktion och resultat från miljö-, energi och kostnadsanalys.  

Resultat från temperaturmodellen redovisas i Bilaga 2.  

4.1 Biomassaproduktion och energiutvinning 

I Figur 24 redovisas biomassaproduktionens variation över ett år för det integrerade 

scenariot samt för en Stand alone-anläggning utan möjlighet till värmeväxling. I den 

integrerade odlingsanläggningen är nettoproduktionen positiv nästan året runt, 

medan referensscenariot har en begränsad produktiv säsong från mitten av mars till 

slutet av oktober. I och med den förkortade säsongen krävs ett högre markanspråk, 

1,2 Ha jämfört med 0,9 Ha, för att upprätthålla en likvärdig biomassa produktion 

som i grundscenariot.  

Mängden biogas som produceras i scenario A uppgår till 17 kWh m-2 år-1. I Scenario 

B kan, efter avvattning och torkning, 28 kWh m-2 år-1 algbränsle användas till 

förbränning. Detta motsvarar 110 respektive 180 MWh år-1 beräknat i absoluta tal. 

Motsvarande siffror för Scenario A och Scenario B i en Stand alone-anläggning är 

13 respektive 23 kWh m-2 år-1.  

Resultat som rör produktivitet och bränsleproduktion för respektive scenario återges 

i Tabell 22. 

Tabell 22 Säsong, produktivitet, landanspråk, biomassaproduktion och bränsleproduktion för 

respektive scenario. 

 Industriell Symbios Stand Alone 

 Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Säsong (h) 8 760 8 760 5 000 5 000 

Genomsnittlig produktivitet (g m-2 dag-1) 18 18 14 14 

Biomassaproduktion (kg m-2 år-1) 6,5 6,5 5,2 5,2 

Landanspråk (m2) 9 400 9 400 12 000 12 000 

Antal bassänger (st) 45 45 57 57 

Total produktion biomassa (ton år-1) 42 42 42 42 

Bränsleproduktion (kWh m-2 år-1) 17 28 13 23 

Spillvärmen som måste levereras för att upprätthålla en produktiv temperatur 

varierar över året, vilket illustreras i Figur 23. Den totala värmeleveransen uppgår 

till 370 kWh m-2 år-1, vilket resulterar i ett totalt värmebehov på 2,4 GWh år-1 för en 

odling med 45 bassänger. Maximal värmeleverans som kondensatvattnet kan 

åstadkomma är 0,3 GWh år-1. 
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Figur 23 Levererad energi från spillvärmen för att upprätthålla en produktiv miljö i algodlingen. 
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Figur 24 Biomassaproduktivitet sett över ett år för en integrerad algodling (övre graf) samt en Stand Alone-anläggning (nedre graf) i Karlstad. 
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4.2 Miljöanalys 

I Figur 25 illustreras utfallet av miljöanalysen. I Scenario A bidrar produktionen av 

algbiomassa till att de totala CO2-emissionerna vid Hedenverket ökar med 0,2 kg m-

2 år-1, vilket i absoluta termer motsvarar 1,4 ton CO2 år-1 (beräknat för yta A). I 

Scenario B minskar CO2-emissionerna med 0,2 kg m-2 år-1 vilket motsvarar 1,3 ton 

CO2 år-1. I Tabell 23 redovisas resultaten miljöanalysen i form av systemets 

reducerade CO2-emissioner genom bränsleersättning samt CO2-emissioner kopplat 

till energi- och resursanvändning.  

Tabell 23 CO2-reduktion för respektive scenario 

 Industriell Symbios Stand Alone 

 Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Bränsleersättning (kg CO2 m-2 år-1) 1,6 ·10-1 2,6·10-1 1,3·10-1 2,1·10-1 

Energianvändning (kg CO2 m-2 år-

1) 
-3,8·10-1 -6,9·10-2 -5,4·10-1 -4,2·10-1 

Netto-minskning (kg CO2 m-2 år-1) -2,2·10-1 1,9·10-1 -4,2·10-1 -2,1·10-1 

 

 

Figur 25 Utfall av miljöanalys för respektive scenario. 

4.3 Energianalys 

Både scenario A och B innebär en nettoenergi-ratio som överstiger ett i den 

integrerade lösningen, vilket illustreras i Figur 27. I referensscenariot finns ingen 
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gratisenergi att tillgå och energianvändningen i produktionsledet ökar därmed vilket 

ger ett NER-värde på strax under ett. Extern tillförsel av koldioxid och transporter är 

inte inkluderat i beräkningen. 

I Tabell 24 återges resultatet av energianvändningen, angivet i primärenergi, för 

respektive scenario fördelat per post. Fördelningen fördelas även i Figur 26. 

Tabell 24 Samtliga poster anges i kWh primärenergi m-2 år-1 

 Industriell Symbios Stand Alone 

 Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Skovelhjul  1,9 1,9 1,9 1,9 

Sedimentationsbassäng 4,0·10-2 4,0·10-2 3,3·10-2 3,3·10-2 

Flockningskemikalier  1,8·10-2 1,8·10-2 1,4·10-2 1,4·10-2 

Centrifug  0 2,0·10-1 0 1,6·10-1 

Tork  0 1,5 0 11,2 

Pumparbete  2,7 2,7 2,7 2,7 

CO2-tillförsel 1,0·10-1 1,0·10-1 1,0·10-1 1,0·10-1 

Energiutvinning 2,8 0 2,8 0 

Närsalter -1,2 -1,2 8,3 8,3 

Summa 6,43 5,07 15,9 24,4 

 

Figur 26 Energianvändning fördelat på skovelhjul, avvattning, pumparbete, CO2-tillförsel, 

energiutvinning samt näring. 
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Figur 27 NER-värde för respektive scenario. 

4.4 Kostnadsanalys 

I Tabell 25 redovisas kostnader, fördelat på drift- och investering, samt intäkter för 

de olika scenariona. Fördelningen mellan olika poster framgår av Figur 28-30.  

För en Stand alone-anläggning överstiger driftkostnaderna intäkterna och kan 

därmed inte, med dagens prisbild, bli lönsam. För den integrerade lösningen har en 

återbetalningstid beräknats, se Figur 31, vilken i båda scenariona överstiger 

anläggningens tekniska livslängd, vilken i detta arbete antagits till 25 år. 

Tabell 25 Investeringskostnader, driftkostnader och intäkter för respektive scenario.  

 Industriell Symbios Stand Alone 

 Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Investeringskostnad (kr m-2) 130 250 120 222,2 

Bassäng 65 65 65 65 

Växthus 44 44 44 44 

Centrifug 0 115 0 92,6 

Tork 0 8,8 0 8,8 

Värmeväxlare 6,9 6,9 0 0 

Pumpar 10,4 10,4 11,8 11,8 

Driftkostnad (kr m-2 år-1) 6,9 ·10-1 7,7 ·10-1 4,9 7 

El 6,8·10-1 7,6·10-1 2,5 4,6 

Flockkemikalier 1,5·10-2 1,5·10-2 1,2·10-2 1,2·10-2 

Närsalter 0 0 2,4 2,4 

Intäkt (kr m-2 år-1) 3,6 5,3 2,8 4,2 

Bränsle 2,5 4,2 2,0 3,4 

Utsläppsrätter 1,1 1,1 8,6·10-1 8,6·10-1 
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Figur 28 Total investeringskostnad för scenario A och scenario B. 

 

 

Figur 29 Driftkostnader fördelat på el, flockningskemikalier och närsalter. 
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Figur 30 Intäkter fördelat på värme-, el- och utsläppsrätter. 

 

Figur 31 Återbetalningstid för Scenario A och Scenario B, jämfört med teknisk livslängd för 

algodlingsanläggningen.  
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4.5 Känslighetsanalys 

Resultatet av känslighetsanalysen, där påverkan från ett flertal parametrar, testats 

redovisas i Tabell 26-Tabell 28. 

I Figur 32-34 illustreras känsligheten i produktivitet, bränsleproduktion respektive 

kostnad för ett antal parametervariationer. 

Tabell 26 Utfall av känslighetsanalys av produktivitet.  

 Förändring Nytt värde  Utfall - Produktivitet (g m-2 dag-1) 

𝝁𝒎𝒂𝒙 (h-1) 
– 10 % 0,027 15,7 

+ 10 % 0,033 20,0 

𝑻𝒐𝒑𝒕 (°C) 
– 5 °C 20 16,4 

+ 5 °C 30 14,7 

𝑻𝒗𝒗𝒙 (°C) 
– 5 °C 30 17,1 

+ 5 °C 40 18,4 

𝑷𝑨𝑹 (–) 
– 0,3 0,2 12,7 

+ 0,3 0,8 20,0 

𝑰𝒌 (W m-2) 
– 10 % 9 18,4 

+ 10 % 11 17,4 

Tabell 27 Utfall av känslighetsanalys av bränsleproduktion 

 Förändring Nytt värde  Utfall - Bränsleproduktion (kWh m-

2 år-1) 

𝒇𝑽𝑺(gVS gTS-1) 
– 0,1 gVS gTS-1 0,7 14,7 

+ 0,1 gVS gTS-1 0,9 18,9 

𝑯𝑯𝑽𝒂𝒍𝒈 (kWh 

kg-1) 

– 4 % 3 17,2 

+ 4 % 7 40 

Tabell 28 Utfall av känslighetsanalys av återbetalningstid 

 Förändring Nytt värde  Utfall - Återbetalningstid (år) 

   Scenario A Scenario B 

Bränslepris (kr kWh-1) 
– 50 % 75 77 104 

+ 50 % 225 30 38 

Elpris (kr kWh-1) 
– 50 % 0,2 39 51 

+ 50 % 0,6 50 61 

Pris, utsläppsrätter (kr ton-1) 
– 50 % 45 54 63 

+ 50 % 135 37 50 

Kostnad bassäng (kr Ha-1) 
– 50 % 325 000 32 49 

+ 50 % 975 000 55 63 
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Figur 32 Utfall av känslighetsanalys av produktivitet. Gröna staplar motsvarar en ökning av 

parametervärdet, blåa en minskning. 

 

Figur 33 Utfall av känslighetsanalys av bränsleproduktion. Gröna staplar motsvarar en ökning 

av parametervärdet, blåa en minskning. 



48 

 

 

Figur 34 Utfall av känslighetsanalys av återbetalningstid. Gröna staplar motsvarar en ökning av 

parametervärdet, blåa en minskning. 
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5 Diskussion 

5.1 Industriell Symbios 

Industriell symbios bygger på att en eller flera industriella anläggningar interagerar 

på så sätt att biprodukter i en verksamhet blir råmaterial i en annan.  I den här studien 

studeras en industriell symbios mellan algodling, Hedenverket och Sjöstadsverket. 

Målet med de integrerade anläggningarna var att skapa nya värdekedjor ur 

biprodukter och avfall. I det system som studerats har flera punkter för mutualism 

mellan anläggningarna identifierats. Möjligheten att använda rejektvattnet som 

näringskälla är ett sådant exempel, där båda parter gynnas av samverkan. 

Algodlingen får tillgång till en gratis näringskälla samtidigt som Sjöstadsverket får 

en minskad belastning på sin reningsanläggning. I referenssystemet blev effekten av 

extern gödseltillförsel en betydande negativpost, både ur miljö-, ekonomi och 

kostnadssynpunkt.  

Spillvärmen visade sig vara en nyckelfaktor för att upprätthålla produktivitet även 

under vinterhalvåret.  I motsvarande Stand alone-anläggning, utan möjlighet till 

värmeintegrering, blir den produktiva säsongen begränsad från mitten av mars till 

slutet av oktober vilket får kumulativa negativa effekter i efterkommande processled. 

Skillnaden i produktivitet belyser tydligt den industriella symbiosens fördelar.  

På förhand fanns flera viktiga förutsättningar för en lyckad industriell symbios 

mellan algodling, Hedenverket och Sjöstadsverket. De industriella spillflöden som 

krävs ur algodlingsperspektiv finns tillgängliga liksom infrastruktur och geografiska 

förutsättningar. Att det dessutom rör sig om kommunalt knutna verksamheter 

möjliggör för samarbete och samverkan i frågor som rör finansiering och gemensamt 

uppsatta miljömål. Studiens resultat visar dock att systemet som föreslås ger liten 

eller ingen miljömässig och ekonomisk nytta i nuvarande utformning, vilket 

diskuteras mer utförligt i avsnitt 5.3 och 5.5. Resonemanget som förs i ovan nämnda 

avsnitt kan användas som kunskapsgrund för att identifiera andra sammanhang och 

lokaliseringar där motsvarande symbios kan göra nytta. En viktig aspekt att ta i 

beaktning är att biobränslet ska ersätta fossila bränslen eller att odlingen ska 

förläggas intill industrier där bränslet är högre prissatt. 

5.2 Biomassaproduktion 

Tillväxt av mikroalger påverkas av ett flertal olika tillväxtfaktorer så som 

solinstrålning, temperatur, pH, tillgång till närsalter och koldioxid. Komplexiteten 

gör det svårt att uppskatta biomassaproduktionen utan att göra ett antal förenklingar 

på vägen. I denna studie antogs tillväxten kunna begränsas till att bero av 

solinstrålning och temperatur enligt modellsamband utvecklade av Rarrek et al. 

(2016). Modellen som användes är en allmängiltig modell som baseras på verkliga 

parametervärden, men som inte har anpassats efter en specifik algsort. Ett viktigt 

nästa steg är att testa modellen utifrån tillväxtbeteendet för en algsort som anpassas 

efter de förhållanden som råder i Karlstad.  
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Produktiviteten är starkt beroende av det lokala klimatet, vilket illustreras i 

produktivitetskurvans klock-utseende. I Figur 41 illustreras sambandet ännu 

tydligare då biomassaproduktionen och solinstrålning samt temperatur illustreras i 

samma graf. Biomassaproduktionen är negativ under ett fåtal tillfällen under vintern 

till följd av att celldöd överstiger tillväxt. Detta orsakas av att solinstrålningen är för 

låg för att upprätthålla nettotillväxt. Växthuset, ventilation och värmeväxling är 

faktorer som samtliga bidrar till att jämna ut temperaturvariationerna över året till att 

variera inom intervallet 15-30 °C stora delar av året. Detta medför att temperaturen 

har mindre inverkan på produktiviteten och att solinstrålningen är den dominerande 

faktorn, vilket illustreras genom variation i tillväxtvariablerna f(I) och f(T) i Figur 35 

och 36.  

 

Figur 35 Tillväxtvariabeln f(I) som funktion av solinstrålning. Den skuggade ytan anger 

intervallet som f(I) varierar inom.  
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Figur 36 Tillväxtvariabeln f(T) som funktion av temperatur. Den skuggade ytan anger intervallet 

som f(T) varierar inom till följd av temperaturreglering(cirka 15-30 °C) i bassängen.  

5.2.1 Val av mikroalgsort 

Algernas diversitet, både mellan och inom arter, utgör en källa till osäkerhet i all 

algrelaterad forskning. Varje art har sin egen optimala temperatur, pH, salthalt, 

närsaltskoncentration och kapacitet att stå emot hydrodynamisk stress, tolerera höga 

syrehalter. Heterogeniteten kräver att algerna måste hanteras olika och att 

processerna måste optimeras baserat på algernas unika karakteristik. I detta arbete 

gjordes ingen tydlig distinktion till en algsort, utan produktionen har modellerats 

utifrån antagandet om att tillväxtfaktorerna hålls optimala och att algsorten är 

tolerant mot fluktuationer i solinstrålning, temperatur, pH och rökgaskoncentration. 

Om projektet går vidare in i en ytterligare fas med försök in situ bör försöken 

fokuseras till en eller ett par specifika arter. Möjliga frågeställningar att ta i beaktning 

inkluderar; algernas känslighet för variationer i rökgashalt och närsaltskoncentration, 

cellväggarnas motståndskraft mot nedbrytning i rötkammaren samt en optimering 

mellan lipidinnehåll och tillväxttakt. Modellen kan sedan anpassas och användas för 

att prediktera produktiviteten för den valda algsorten.  

5.2.2 Värmeväxling 

Biomassaproduktionen är beroende av värmeväxling. Enligt nuvarande 

systemutformning kan enbart 12 % av värmebehovet täckas av kondensatvattnet. Ett 

eller flera av följande förslag till åtgärder behöver utredas för att komma runt 

problemet: 

I. Anläggningen begränsas till färre bassänger. Detta innebär dock att 

biobränsleproduktionen och CO2-fixeringen begränsas.  

II. Säsongen begränsas. Som Figur 23 illustrerar är värmebehovet störst när 

produktiviteten är som lägst. Genom att korta ner den produktiva säsongen 

och ta bort produktion under de månader med högst effektbehov (januari och 
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december) minskar värmebehovet utan att påverka produktionen allt för 

mycket. Att stänga av anläggningen vintertid skulle också kunna tjäna som 

lämplig period för underhåll och reparation av anläggningen.  

III. Ytterligare värmekällor identifieras och används. Vid Hedenverket finns 

troligtvis fler källor till spillvärme som kan användas som värmekälla. Pinch-

analys skulle vara ett tillämpbart verktyg för att optimera värmeintegreringen 

mellan anläggningarna.  

5.3 Miljöanalys 

Resultatet av miljöanalysen visar att det utifrån rådande betingelser finns liten eller 

ingen miljönytta i den industriella symbiosen. Det föreligger ett flertal förklaringar 

av detta resultat. En bidragande faktor är att algbiomassan ersätter ett annat 

biobränsle på marknaden. Karlstads Energi har arbetat aktivt med att ersätta 

verksamhetens fossila bränslen med förnybara alternativ och majoriteten av verkets 

koldioxidemissioner är idag av biogent ursprung. Den fossila andelen kommer 

främst från stödbränslen samt från en fossil andel av hushållsavfallet. Dessa fossila 

bränslen kommer därmed inte att bytas ut, även i de fall då ett nytt lättillgängligt 

biobränsle introduceras. Algodlingen medför dock en minskad efterfrågan på 

biobränsle vilket adderar fotosyntetisk effekt till biosfären, förutsatt att den ersatta 

bioråvaran får fortsätta att producera biomassa. I annat fall så ökar tillgången till 

biomassa som kan användas för att ersätta fossila produkter i ett annat system. Även 

om detta reducerar koldioxidemissionerna i ett större perspektiv så tillfaller 

miljönyttan en annan aktör och effekterna har därför inte inkluderats i analysen. 

Resultaten från miljöanalysen visade sig vara mindre uppmuntrande. Analysen visar 

att det finns liten eller ingen miljönytta med den industriella symbiosen om 

biobränslet används för att ersätta en redan biobaserad process. Det finns ett flertal 

andra alternativ som bör övervägas för att skapa högre miljövärde, vilket illustreras 

i Figur 37. 

Om biogasen som produceras uppgraderas till fordonsgas, som i nästa led ersätter 

fossil diesel, ökar miljönyttan betydligt. Ett annat tänkbart scenario är att algerna 

grävs ner under mycket lång tid, vilket skulle medföra att algodlingen kunde 

betraktas som en koldioxidsänka och koldioxidreduktionen skulle motsvara den 

mängd fossil-CO2 som binds upp i biomassan. Detta är två alternativ som går att 

åstadkomma inom omfattningen av den industriella symbiosens systemgräns. Hur 

miljönyttan ska fördelas mellan de olika aktörerna är dock något som måste 

diskuteras vidare. Om algodlingen integrerades med ett kolkraftverk och 

algbiomassan används för att ersätta fossilt kol blir miljönyttan betydligt större.  

Att integrera en algodling med en industri innebär att koldioxid används som råvara 

och fångas in och nyttiggörs i anslutning till processen där den frigörs, vilket skapar 

ett slutet kretslopp med minimala transportbehov. Dessutom innebär algodlingen ett 

litet landanspråk i förhållande till motsvarande mängd terrester biomassa. För att 

tydliggöra miljöfördelarna med en integrerad algodling bör en fullskalig 
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livscykelbedömning för systemet genomföras. Olika slutprodukter bör övervägas 

och utvärderas. I en livscykelbedömning kan även effekter av att fixera koldioxid vid 

punktkällan, markanvändning, materialanvändning och andra aspekter som ligger 

utanför avgränsningen på denna studie kvantifieras. 

 

Figur 37 CO2-reduktion för olika användningsområden.   

Karlstads Energi har två åtaganden i Karlstads kommuns strategiska plan från 2015 

som berörs av den här studien:  

 Medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet 

 Starta upp en lokal produktion av biogas från kommunens/regionens 

matavfall 

Mikroalger använder fotosyntes för att konvertera solenergi till kemiskt bunden 

energi i biomassan. På så vis bidrar odlingen till att införa solenergiproducerad 

värme i fjärrvärmesystemet i Karlstad. I den här studien studeras möjligheten till 

rötning vid Sjöstadverket. Om det i framtiden kommer att byggas en 

rötningsanläggning i anslutning till Hedenverket, eller på annan lokalisering, för 

rötning av biologiskt avfall utgör mikroalger ett intressant samrötningssubstrat. 

Samrötning av alger med andra kolrika råvaror har identifierats som ett 

framgångskoncept. Samrötning av alger tillsammans med biologiskt avfall i olika 

andelar utgör ett intressant område att studera experimentellt. Samrötning mellan 

alger och hushållsavfall är också intressant i och med att algerna skulle bidra till en 

högre fukthalt i rötkammaren.  
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5.4 Energianalys 

För det föreslagna systemet uppnås ett NER-värde på 2,6 för Scenario A och 5,3 för 

Scenario B vilket garanterar en energiutvinning som överträffar energibehovet i 

produktionsledet för båda processvägarna. NER-värdet för Scenario B är högre än 

vad som uppmätts i tidigare studier av direkt förbränning av algbiomassa. Giostri et 

al. (2016) uppmätte ett NER-värde på 1,9. En viktig faktor bakom det högre NER-

värdet är rejektvattnets näringstillskott. Giostri et al. (2016) uppskattade att 

närsalterna stod för 46 % av det totala primärenergitillskottet.  

En annan viktig framgångsfaktor bakom Scenario B höga NER-värde är möjligheten 

till torkning med varma rökgaser. Som framgår av Tabell 24 ökar energibehovet från 

1,5 till 11,2 kWh primärenergi m-2 år-1 för att torka utan gratis värmetillskott från 

rökgaserna. Vid Hedenverket används dock i dagsläget värmen i rökgaserna genom 

rökgaskondensering där värme överförs till fjärrvärmenätet och till 

rökgaskondenseringens absorptionsvärmepump som drivenergi (Karlstads Energi 

2015). Efter kondenseringen räcker inte värmen i rökgaserna till för att torka 

biomassan. För att möjliggöra för torkning måste därför rökgas avledas innan 

kondenseringssteget, då temperaturen ligger runt 140-150 °C. Detta innebär antingen 

att energi tas från fjärrvärmenätet, något som borde vägas in i bränslets NER-värde, 

eller att algerna torkas under de perioder då kondenseringseffekten inte är intressant. 

En alternativ torkmetod som inte har övervägts i denna studie är soltorkning. 

Soltorkningen innebär liksom torkning av varma rökgaser att mängden tillsatt energi 

minimeras. Tillämpningen är dock säsongsberäknad, har ingen möjlighet att komma 

upp i lika höga torrhalter och kräver ett ytterligare landanspråk.  

5.4.1 Energiutvinning 

Direkt förbränning av algbiomassa för värme- och/eller elproduktion utgör en möjlig 

processväg för att utvinna energi ur biomassan. Direktförbränning utgör en av de 

mest effektiva konverteringsteknikerna eftersom att hela biomassan kommer till 

nytta. Tillämpningen begränsas dock av algbiomassans stora behov av avvattning 

samt av ett högt askinnehåll. Att torka alger är energiintensiv process vilket leder till 

ekonomiska konsekvenser och minskar nettoenergiutvinningen ur biomassan. Att 

förlägga en algodling intill en existerande anläggning resulterar i stora fördelar då 

värmeintegration kan bidra till en mer energieffektiv torkning samtidigt som 

rökgaserna kan reduceras på CO2-innehåll. Om studien går vidare bör askinnehållets 

påverkan på förbränningsprocessen utredas mer detaljerat.   

Rötning har identifierats som en lovande och kostnadseffektiv teknik för omvandling 

av biomassa till biogas. Att lysera algernas cellväggar inför rötningen har 

identifierats av ett flertal självständiga studier som ett grundläggande steg för att öka 

den biologiska nedbrytningen och optimera biogasutbytet. Vilken 

förbehandlingsteknik som tillämpas bör väljas och optimeras utifrån 

rötningsanläggingens och algbiomassans förutsättningar. En risk som har 

identifierats vid rötning av alger som odlats i rökgasmiljö är att innehållet av 
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tungmetaller i biomassan kan öka. Sjöstadsverket är Revaq-certifierat vilket innebär 

ett aktivt arbete för att minska mängden tungmetaller i reningsverket och därmed 

andelen som binds upp i slammet och transporteras via rötresten till jordbruket. Om 

studien går vidare bör innehållet i mikroalgerna, och hur det förhåller sig till 

innehållet i bioslammet på Sjöstad utredas. Askinnehållet bör förslagsvis genomföras 

som experimentella försök eller som en litteraturstudie riktad mot studier som har 

genomförts med rökgaser som genomgått liknande reningssteg som rökgaserna vid 

Hedenverket.   

5.5 Kostnadsanalys 

Investeringskostnaden för en algodlingsanläggning är svåruppskattad och summorna 

varierar starkt mellan olika studier. Anledningen bakom variationerna beror bland 

annat på att det enbart finns ett fåtal fullskaliga anläggningar vilket gör att resultaten 

från mindre anläggningar måste extrapoleras med en sammankopplad osäkerhet. 

Dessutom är algodlingsbranschen relativt ny och aktörerna på marknaden är 

restriktiva med att dela med sig av sina kostnadsberäkningar.  

Lönsamhetsbedömningen visar att återbetalningstiden överstiger den tekniska 

livslängden för algodlingsbassängen. Detta resultat är en besvikelse då systemet visat 

positiva resultat ur energisynpunkt. Trots att osäkerheten i kostnadsanalysen måste 

tolkas med försiktighet i och med den inneboende osäkerheten i 

kostnadsuppskattningarna, ligger resultatet i linje med tidigare kostnadsanalyser av 

liknande system, bland annat studien genomförd av Giostri et al. (2016).  Den 

tekniska livslängden utgör även en osäkerhet då det finna begränsat med data. 25 år 

är en uppskattning och troligtvis finns delar i anläggningen som behöver bytas ut och 

reinvesteras inom ett kortare tidsintervall. Den tekniska livslängden behöver 

beskrivas bättre i en mer noggrann lönsamhetsbedömning.  

En anledning till att lönsamhetsbedömningen uppvisar svaga resultat är att intäkterna 

för bränslet är låga när det algbaserade bränslet ersätter ett relativt billigt 

skogsbiobränsle. Känslighetsanalysen visar att det krävs mer än en 50 % ökning av 

spånpriset jämför med nuvarande nivå för att skapa lönsamhet. Ett alternativ till att 

använda den producerade biogasen som förbränningsbränsle i pannan är att 

uppgradera biogasen till fordonsgas. I maj 2017 var marknadspriset på fordonsgas 

18,7 kr kg-1 vilket motsvarar 1,4 kr kWh-1. Ersättningen till biogasproducenter är 

normalt inte offentlig och påverkas bland annat av produktionsvolymer, efterfrågan 

och den lokala och regionala gasmarknadens förutsättningar. Enligt Kreuger et al. 

(2014) varierar prisuppgifter för fordonsgas mellan 600 och 770 kr MWh-1. Vid en 

konservativ ansats med en ersättning på 500 kr MWh-1 minskar återbetalningstiden 

för rötningsscenariot till 14 år. Då har dock inte driftkostnader för uppgradering 

inkluderats i beräkningen. Detta resultat indikerar att det går att skapa lönsamhet i 

systemet om produktionen inriktar sig på mer produkter med högre värde. Trots att 

de system som studerats inom ramen för detta arbete inte visat sig lönsamma bör, i 

och med detta resultat, idén om en algodling vid Hedenverket inte förkastas. Inför 
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kommande skede bör möjligheten till att producera andra, mer högvärdiga, 

slutprodukter utredas. 

 

Figur 38 Återbetalningstid för Scenario A och Scenario B jämfört med återbetalningstid om 

biogasen som produceras i Scenario A uppgraderas och säljs som fordonsgas.  

Ännu ett bidrag till den svaga lönsamheten i systemet är att CO2-fixeringen skapar 

lite värde. Handel med utsläppsrätter anses vara en nyckelfaktor i EU:s arbete med 

att kostnadseffektivt minska emissioner av växthusgaser. Men effektiviteten i handel 

med utsläppsrätter är ifrågasatt, bland annat på grund av ett överskott av 

utsläppsrätter på marknaden vilket leder till att systemet inte får en tillräckligt 

styrande effekt (Naturvårdsverket 2015). Biologisk fixering av CO2 genom algodling 

har utpekats som en lovande och hållbar teknik, men för att metoden ska 

implementeras måste CO2-minskande åtgärder gå med vinst. För att skapa incitament 

för att vidta klimatkompenserande åtgärder likt algodlingen, krävs därför att en högre 

prissättning av CO2.  

Mikroalger utgör en intressant och attraktiv råvara för biobränsleframställning. 

Biomassan har flera betydande fördelar jämfört med terrester bioråvara vilket gör 

algerna till ett mer miljömässigt och hållbart alternativ. Det är just dessa fördelar som 

gör att framtidstron på alger fortsatt är stor och som motiverar forskning på bred 

front för att effektivisera processen och övervinna de hinder som identifierats. Stora 

forskningsinsatser riktas nu mot att utveckla algodlingstekniken, bland annat med 

syfte att utveckla algstammar med högre tillväxttakt men också mer kostnads- och 

energieffektiva odlingsanläggningar. Sådana lösningar kan i framtiden bidra till en 

högre lönsamhet i odlingsprocessen. 
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5.6 Metodosäkerhet och känslighetsanalys 

 

Figur 39 Identifierade källor till modellosäkerhet och parameterberoende. 

Att bygga modeller är alltid förknippat med källor till osäkerheter, och modellering 

innebär alltid en abstraktion av verkligheten. Ett flertal källor till osäkerhet har 

identifierats, se Figur 39. Dels modellosäkerheter kopplat till förståelsen kring 

fenomen och det vetenskapliga paradigmet, samt parameterosäkerhet vid val av fasta 

parametervärden under simuleringen.  

För att skapa en bild av modellfelen krävs att modellen valideras mot empiriskt 

uppmätta data. I denna studie finns inga tillgängliga mätdata på det specifika system 

som studeras. Resultatet får därför analyseras och ställas i relation till resultat 

rapporterat i tidigare studier. Ett av de viktigaste utfallen i modellen är systemets 

produktivitet, vilken bestämdes till 18 g m-2 d-1. Enligt Tredici (2010) är det vanligt 

att uppnå en produktivitet runt 15–25 g m-2 d-1 under 2–3 månads perioder och 30–

40 g m-2 d-1 under kortare perioder i öppna Raceway-bassänger. På svenska 

breddgrader är det rimligt att uppnå en årlig medelproduktivitet 20 g m-2 d-1 förutsatt 

att alla tillväxtfaktorer hålls optimala. Detta indikerar att trots de många källor till 

osäkerhet som modell- och parameterantaganden innebär så ligger resultatet i linje 

med rapporterad produktivitet i verkliga odlingsförsök.  

Parameterberoende testades genom en känslighetsanalys. Två resultat som sticker ut 

i känslighetsanalysen är inverkan av optimal vattentemperatur (Topt) och 

fotosyntetiskt aktiv solinstrålning (PAR). 

Känslighetsanalysen för parameterberoende av Topt indikerar att både med en 

optimal tillväxttemperatur som ligger under eller över 25 °C så minskar 

produktiviteten. Detta är ett resultat som vid första anblick kan anses 

anmärkningsvärt. Resultatet speglar dock att värmeväxlingssystemet har designats 

efter vald optimal temperatur. Om algsorten har en lägre eller högre 

temperaturpreferens krävs därför en förändring av värmeväxlingssystemet.  

Känslighetsanalysen visar även att produktiviteten reagerar starkt på en förändring i 

fotosyntetiskt aktiv solinstrålning. Om den fotosyntetiska effekten, i detta fall 

reglerat genom PAR-värdet, sjunker till 20 % minskar produktiviteten betydligt. 
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Studier av bl.a. Tredici (2010) indikerar att maximal fotosyntetiskeffekt ligger runt 

5,4 %, om hänsyn tas till reflektion, respiration med mera. Detta är effekter som, i 

den modell som valts, regleras genom val av andra parametervärden exempelvis 

växthusplastens transmission, nedbrytningshastighet och solinstrålningens 

mättnadskonstant. Utifrån detta motiveras valet av samma PAR-värde som använts 

i den citerade litteraturen av Rarrek et al. (2016). Eftersom produktiviteten ligger i 

linje med tidigare rapporterade resultat anses parametervärdet vara rimligt för den 

modell som användes i studien. 

5.6.1 Temperaturmodell och odlingssystem 

Den stora säsongsbaserade variationen i temperatur i Karlstad visade sig kunna 

dämpas genom att använda växthusinklädda odlingsbassänger, samt en isolering 

kring bottenkonstruktionen i kombination med värmeväxling på vintern och 

ventilation under sommaren. Måtten på bassängen valdes utifrån litteraturen, men 

storleken på algbassänger varierar med längder upp mot 200 m. De antaganden som 

gjorts i denna studie baseras på dagens tekniker, data kring tillväxthastigheter och 

processer för storskalig algodling. Dessa antaganden kan behöva omvärderas i takt 

med att forskningsutbudet ökar och bästa tillgängliga odlingsteknik förändras.   

Även om temperaturmodellen bygger på ett flertal vedertagna, empiriskt testade 

samband, har ett flertal förenklingar och antaganden gjorts i modellens konstruktion. 

Temperaturmodellens resultat behöver verifieras genom empiriska försök.   

5.6.2 Solinstrålningsmodell 

Tillgång till sol är en grundläggande faktor i algernas fotosyntes. Optimal 

ljusintensitet varierar för olika algsorter, djup på bassänger, och densitet på kulturen. 

I denna studie användes en solinstrålningsmodell för att simulera solinstrålningens 

effekt på tillväxten. Modellsambandet f(I) tar inte hänsyn till photoinhibering, det 

vill säga en minskad tillväxttakt till följd av för höga ljusintensiteter. Att hitta data 

kring vilka ljusintensiteter som är optimala för algodling är svårt, eftersom att det i 

hög grad beror av algsort och densitet i kulturen. För Chlorella Vulgaris, en algsort 

som pekats ut som lovande för odlingar på nordliga breddgrader, har en ljusintensitet 

på 100 W m-2 beskrivits som optimal (Li 2011). Enligt det samband för att beskriva 

solinstrålningens effekt på tillväxten som användes i denna studie sker optimal 

tillväxt vid ~70 W m-2, se Figur 40. Fotoinhibering har enligt Li (2011) uppmätts vid 

en solintensitet som överskrider 300 W m-2. I Figur 40 redovisas solintensitetens 

variation över året, både den fotosyntetiskt aktiva solinstrålningen som träffar 

bassängytan, samt den genomsnittliga solintensiteten i vattenkolumnen. Som Figur 

40 visar överskrids solintensiteten vid vattenytan maxtaket 300 W m-2 enbart vid ett 

fåtal tillfällen under ett år.  Antagandet om att fotoinhiberingseffekt kan försummas 

får därmed antas vara rimligt. Tredici (2010) anger att ljusmättnad, eller till och med 

fotoinhibering, för färskvattenalger kan ske redan vid nivåer som 100-200 µmol 

fotoner m-2 s-1, vilket motsvarar ett energiflöde på cirka 20-40 W m-2. Om 

mättnadsgraden skulle ligga vid dessa nivåer skulle dels ljusmättnad nås oftare och 
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produktionen öka, dels skulle fotoinhibering bidra till celldöd och en minskad 

produktion.  

 

Figur 40 Solintensitetens variation under året. 

5.7 Framtidsutsikter och förslag till fortsatta studier 

Detta arbete utformades som en förstudie, vilket har medfört att många frågor har 

fått svar samtidigt som nya frågetecken har upptäckts och detaljer som måste utredas 

vidare har identifierats. Några förslag till vidare studier för att skapa ett 

beslutsunderlag med högre detaljeringsgrad och reda ut kvarstående utmaningar 

presenteras nedan.  

I. Andra slutprodukter 

Möjligheten till att producera andra slutprodukter med högre ekonomiskt 

värde, exempelvis fordonsgas, bör utredas innan projektet förkastas.  

II. Andra lokaliseringar 

På förhand fanns goda förutsättningar för en lyckad symbios mellan de tre 

anläggningarna; algodling, Hedenverket och Sjöstadsverket. En bidragande 

faktor till att systemet uppvisar dåliga resultat beträffande miljö- och kostnad 

är att algbränslet ersätter ett lågt prissatt biobränsle. Arbetet och de fallgropar 

som identifierats kan användas som kunskapsgrund för att identifiera andra 

sammanhang och lokaliseringar där motsvarande symbios kan göra nytta. En 

viktig aspekt att ta i beaktning är att biobränslet ska ersätta fossila bränslen 

eller att odlingen ska förläggas intill industrier där bränslet är högre prissatt. 
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III. Försök i laboratorie- eller pilotskala 

Först genom att göra experimentella försök på plats kan modellens resultat 

verifieras. En pilotanläggning i mindre skala kan användas för att studera 

specifika algsorters känslighet för rökgaskoncentration, temperatur och 

närsalter. Askhalt, absorption av tungmetaller i biomassan samt 

cellväggarnas styrka bör också studeras mer i detalj.  

IV. Värmekällor 

Vid Hedenverket finns troligtvis fler spillvärmetillgångar än kondensvattnet 

att använda som värmekälla. Pinch-analys kan vara ett tillämpbart verktyg 

för att optimera värmeintegreringen mellan anläggningarna. 

V. Samrötning av mikroalger och hushållsavfall 

Karlstads Energi har i uppdrag att utreda möjligheten till rötning av 

kommunens biologiska avfall. Samrötning av mikroalger och avfall har visat 

sig ha flera positiva effekter, men behöver studeras vidare. 

Ett nytt scenario av industriell symbios mellan algodlingen, en rötkammare 

avsedd för rötning av biologiskt avfall och en 

biogasuppgraderingsanläggning (CO2-källa) är eventuellt intressant som ett 

beslutsunderlag i kommunens uppföljning av den strategiska planen.  

VI. Livscykelbedömning 

En livscykelbedömning som betraktar hela produktionskedjan ur ett ”vaggan 

till graven”-perspektiv skapar en bättre överblick över systemets 

miljöfördelar.  
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Figur 41 Biomassaproduktion som funktion av solinstrålning och temperatur. 
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6 Slutsatser 

I detta arbete studeras en industriell symbios mellan algodlingen, Hedenverket och 

Sjöstadsverket. Målet med studien var att simulera biomassaproduktionen utifrån 

platsspecifika förutsättningar och utvärdera systemet ur miljö-, energi- och 

kostnadssynpunkt. Studien utformades som en förstudie med syfte att vara ett 

övergripande men ändå tydligt kunskaps- och beslutsunderlag för berörda aktörer.  

Resultatet från studien visar att det genom industriell symbios går att odla alger över 

en lång säsong vid Hedenverket i Karlstad med det system som föreslås. Den 

industriella symbiosen förlänger odlingssäsongen med 75 % jämfört med en Stand 

alone-anläggning och den årliga produktiviteten ökar från 14 till 18 g m-2 d-1. 

Solinstrålningen visade sig vara tillräcklig även under vinterhalvåret, med undantag 

från ett fåtal tillfällen. Genom att använda spillvärme från verket kan en produktiv 

säsong upprätthållas så gott som året runt. Den industriella symbiosen bidrar till att 

skapa nya kretslopp samt till att framställa ett lokalproducerat biobränsle. 

Resultatet av miljöanalysen visar att det utifrån rådande betingelser finns liten eller 

ingen miljönytta med den industriella symbiosen. En bidragande faktor till detta 

resultat är att Karlstad Energis el- och värmeproduktion idag i stort sett är fossilfri, 

vilket gör att det algbaserade bränslet ersätter en redan biobaserad process. En högre 

miljönytta kan åstadkommas genom att överväga alternativa 

energiutvinningsprocesser. För att tydliggöra miljöfördelarna med en integrerad 

algodling bör en fullskalig livscykelbedömning för systemet genomföras.  

Båda scenariona uppvisar positiva resultat beträffande NER-värde. Scenario B 

uppvisade ett högt NER-värde, 5,3. Detta resultat möjliggörs i hög grad av den 

industriella symbiosen och att restflöden kan användas som råvaror i 

algodlingsprocessen. Möjligheten att använda rökgaser för att torka biomassan och 

att cirkulera rejektvatten från Sjöstadverket som näringskälla är två mycket viktiga 

förutsättningar för det goda resultatet. 

Trots att det föreslagna systemet uppvisar positiva resultat beträffande 

energiprestanda finns det utifrån rådande premisser och den systemutformning som 

föreslagits inte ekonomiska förutsättningar för en algodling vid Hedenverket. Inget 

av de scenarion som undersöktes visade sig vara ekonomiskt lönsamt. 

Lönsamhetsbedömningen visade att båda scenariona innebär en återbetalningstid 

som överstiger den tekniska livslängden för anläggningen, 44 respektive 56 år för 

Scenario A och B. Genom att framställa produkter med högre värde från biomassan 

kan dock ekonomisk- och miljömässiga vinster uppnås, vilket är något som bör 

utredas vidare. 
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Bilaga 1 – Temperaturmodell, värmetransporter 

För en kontrollvolym, i kan energibalansen formuleras enligt (1.1a) där förändringen i intern 

energi är summan av in- och utflödande energi. Balansen kan beskrivas som en funktion av 

temperatur enligt (1.1b). Differentialekvationen kan lösas genom att integrera vänsterledet 

enligt (1.1c).  

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= ∑ �̇�     (1.1a) 

𝑐𝑝,𝑖𝑉𝑖𝜌𝑖
𝑑𝑇𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= ∑ �̇�    (1.1b) 

∫  
𝑑𝑇𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑡 = 𝑇𝑖(𝑡 + ∆𝑡)

𝑡+∆𝑡

𝑡
− 𝑇𝑖(𝑡)   (1.1c)  

Genom att skriva om (1.1a) och kombinera med (1.1c) fås (1.2) vilket representerar 

temperaturen i kontrollvolym i vid tidpunkten 𝑡 + ∆𝑡. 

𝑇𝑖(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑇𝑖(𝑡) + ∑ �̇� 𝑐𝑝,𝑖𝑉𝑖𝜌𝑖⁄    (1.2) 

I Tabell 1.1 anges antagna värden för materialkonstanter för respektive kontrollvolym.  

Konduktiv värmeöverföring 

Konduktiv värmeöverföring sker mellan betong och isolering samt via konstruktionens 

ytterskikt genom mark. Värmetransporten beräknas enligt (1.3) (Cengel & Ghajar 2011).   

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑘 𝐴 𝑑𝑇 𝑑𝑥⁄     (1.3) 

I modelleringen antas värmeöverföring ske mellan golvplattan och marken medan väggarna 

upplever en värmetransport mot utomhusluften. Marken antas hålla en konstant temperatur vid 

ett djup på tre meter som motsvarar årsmedeltemperaturen på den aktuella orten (Peterson 

2009).  

 

  



 

 

Tabell 1.1 Antagna materialkonstanter för respektive kontrollvolym 

Kontrollvolym Symbol Beskrivning Värde Enhet Referens 

K
V

1
: 

P
la

st
 

𝛼 Absorptionskoefficient 0,05 - Cengel & Ghajar (2011) 

𝑐𝑝 Specifik Värmekapacitet 1 250 J K-1 kg-1 Cengel & Ghajar (2011) 

ε Emissivitet 0,9 - Cengel & Ghajar (2011) 

𝑘 
Termisk 

värmekonduktivitet 
0,1 W m-1 K-1 Rosenberg et al. (2011) 

𝜌 Densitet 930 kg m-3 Cengel & Ghajar (2011) 

𝜏 Transmissivitet 0,76 - Rosenberg et al. (2011) 

K
V

2
: 

L
u

ft
/R

ö
k

g
a

s 

𝛼 Termisk diffusivitet f(T) m2 s-1 Cengel & Ghajar (2011) 

𝑐𝑝 Specifik Värmekapacitet 1005 J K-1 kg-1 Cengel & Ghajar (2011) 

𝑘 
Termisk 

värmekonduktivitet 
f(T) W m-1 K-1 Cengel & Ghajar (2011) 

𝜌 Densitet f(T) kg m-3 Cengel & Ghajar (2011) 

𝜐 Kinematisk viskositet f(T) m2 s-1 Cengel & Ghajar (2011) 

K
V

3
: 

A
lg

su
sp

en
si

o
n

 

𝛼 Absorptionskoefficient 0,85 - - 

𝑐𝑝 Specifik Värmekapacitet 4178 J K-1 kg-1 Cengel & Ghajar (2011) 

𝑘 
Termisk 

värmekonduktivitet 
0,61 W m-1 K-1 Cengel & Ghajar (2011) 

𝜌 Densitet 1 000 kg m-3 Cengel & Ghajar (2011) 

𝑃𝑟 Prantl-tal f(T) - Cengel & Ghajar (2011) 

𝜐 Kinematisk viskositet f(T) m2 s-1 Cengel & Ghajar (2011) 

K
V

 4
 &

 5
: 

B
et

o
n

g
 

𝑐𝑝 Specifik Värmekapacitet 750 J K-1 kg-1 
Engineering Toolbox 

(u.d.1) 

𝑘 
Termisk 

värmekonduktivitet 
0,6 W m-1 K-1 

Engineering Toolbox 

(u.d.1) 

𝜌 Densitet 2300 kg m-3 
Engineering Toolbox 

(u.d.1) 

K
V

 6
 &

 7
: 

Is
o

le
ri

n
g

 

𝑐𝑝 Specifik Värmekapacitet 1400 J K-1 kg-1 
Engineering Toolbox 

(u.d.2) 

𝑘 
Termisk 

värmekonduktivitet 
0,03 W m-1 K-1 

Engineering Toolbox 

(u.d.3) 

𝜌 Densitet 1030 kg m-3 
Engineering Toolbox 

(u.d.4) 

Konvektiv värmeöverföring 

Konvektiv värmeöverföring sker mellan bassängvattnet och betongkonstruktionen, mellan 

utomhusluft och växthusplastens utsida, mellan rökgas och bassäng samt rökgas och insidan 

på växthusplasten och beräknas enligt (1.4) (Cengel & Ghajar 2011).   

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣 𝐴 𝑑𝑇    (1.4) 

Den konvektiva värmeöverföringskoefficienten vid värmeöverföring mellan vatten och väggar 

beräknas enligt (1.5), där Nusselts tal och Reynoldstalet beräknas enligt (1.6a) respektive (1.6b) 

(Cengel & Ghajar 2011).   

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣 =
𝑁𝑢 𝑘

𝐿𝑘
     (1.5) 

𝑁𝑢 = 0,037 𝑅𝑒4/5 𝑃𝑟1/3    (1.6a) 



 

 

𝑅𝑒 =
𝑢 𝐿

𝜐
     (1.6b) 

Viskositet och Prantl-tal för vatten är en funktion av filmtemperatur vilken antas till ett 

medelvärde mellan de båda medierna.  

Den konvektiva värmeöverföringskoefficienten mellan bassängen och luften/rökgasen inuti 

växthuset beräknas enligt (1.7a), där Nusselts talet beräknas som en funktion av Rayleigh talet 

(1.7b-1.7c) (Cengel & Ghajar 2011).  

𝑁𝑢(𝑅𝑎) = {
0,54𝑅𝑎1/4, 𝑅𝑎 ∈ [104, 107]

0,15𝑅𝑎1/3, 𝑅𝑎 ∈ [107, 1011]
  (1.7a) 

𝑅𝑎 =  
𝑔𝛽(𝑇𝑏−𝑇𝑟𝑔)𝐿𝑘

3

𝜐 𝛼
    (1.7b) 

𝛽 =
1

𝑇𝑓+273,15
    (1.7c) 

Värmeförlusterna från konstruktionens yta till utomhustemperaturen beskrivs som en funktion 

av vindhastigheten vid en referenshöjd 𝑢𝑣, vilken beräknas enligt (1.8) (Bansal et al. 2002). 

Referenshöjden antas vara halva konstruktionens höjd från marknivå. Den konvektiva 

värmeöverföringskoefficienten kan beräknas enligt Nusselt-Jürges korrelationen (1.9) 

beskriven av Palyvos (2008).  

𝑢𝑣,𝑟𝑒𝑓 =  𝑢𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑎  (
ℎ

ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎
)

𝑎𝑣

   (1.8) 

ℎ𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑝−𝑢𝑡𝑒 = 5,678 {𝑎 + 𝑏 [(
294,26

273,15+𝑇𝑢𝑡𝑒
) 𝑢𝑣,𝑟𝑒𝑓 0,3048⁄ ]

𝑛

} (1.9) 

𝑎𝑣, a, b och n är empiriskt bestämda konstanter som återges i Tabell 1.2. 

  



 

 

Tabell 29 Empiriska konstanter för att beskriva konvektiv värmetransport som en funktion av vindhastighet 

och utomhustemperatur.  

Parameter Beskrivning Värde Enhet Referens 

𝒂 Empirisk konstant 
0,99 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 < 4,88 𝑚 𝑠−1 

0,00 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 ≥ 4,88 𝑚 𝑠−1 
- Palyvos (2008) 

𝒃 Empirisk konstant 
0,21 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 < 4,88 𝑚 𝑠−1 

0,50 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 ≥ 4,88 𝑚𝑠−1 
- Palyvos (2008) 

𝒏 Empirisk konstant 
1,00 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 < 4,88 𝑚 𝑠−1 

0,78 för 𝑢𝑣𝑖𝑛𝑑 ≥ 4,88 𝑚 𝑠−1 
- Palyvos (2008) 

𝒂𝒗 Terrängfaktor 0,15 i öppna miljöer - Bansal et al. (2002) 

Strålning 

Värmeöverföring via strålning sker mellan växthusplastens utsida och omgivningen och 

beräknas enligt (1.10) (Cengel & Ghajar 2011).  Eftersom att taket på växthusplasten är välvd 

kommer värmetransport ske mot både omgivande ytor och himlen. I denna beräkning antas all 

värmeöverföring ske mot himlen, med en temperatur som beräknas enligt (1.11) (Adelard et 

al. 1998).  

�̇�𝑟𝑎𝑑 = ε 𝜎 𝐴 (𝑇p
4 − 𝑇sky

4 )    (1.10) 

𝑇𝑠𝑘𝑦 = 0,0552 𝑇𝑢𝑡𝑒
1,5

    (1.11) 

Ventilation 

Under sommaren kommer växthuset att behöva ventileras för att undvika överhettning. 

Tillräcklig luftväxling antas kunna upprätthållas genom att använda självdragsventilation 

vilket skapas genom att konstruktionen öppnas upp på långsidor och i takhöjd. Drivkraften är 

en kombination av vindhastighet och termiska stigkrafter (Warfvinge & Dahlbom 2011). 

Värmetransporten beräknas enligt (1.12). Tiden som växthuset behöver ventileras 

dimensioneras efter optimal bassängtemperatur.  

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 𝐴 𝑐𝑝 𝜌 (𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑟𝑔)   (1.12) 

där 𝐴 är arean på ventilationsöppningen och �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 är ventilationsflödet beräknat enligt teori 

presenterad av Larsen (2006) samt Warfvinge och Dahlbom (2011).  

Solinstrålning 

Solinstrålningen antas bidra till uppvärmning av bassängvattnet (1.13) samt växthusplastens 

ytterskikt (1.14).  

�̇�𝑠𝑜𝑙,𝑏 = 𝜏𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 𝛼 𝐴𝑏 𝐼    (1.13) 

�̇�𝑠𝑜𝑙,𝑝 = (1 − 𝜏𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 − 0,10)𝐴𝑏 𝐼   (1.14) 

Värmeväxling 

Under vinter och höstmånaderna kommer värme behöva tillsättas för att undvika att 

temperaturen sjunker och algtillväxten avstannar. Värmeväxlingen sker genom värmeväxlare 

som är installerade i botten på bassängen. 

Värmeväxlingen antas ske med kondensatvatten från Panna 1, med en medeltemperatur på 35 

°C under årets kalla månader. Effekten som levereras av värmeväxlaren har beräknats enligt 



 

 

NTU-metoden beskriven av Cengel och Ghajar (2011). Beräkningen gjordes för en 

värmeväxlare med en ytarea på 1,7 m2 och U-värde 1 000 W m-2. 

Evaporation 

Den värmeöverföringen mellan bassängens yta och insidan växthusplasten till följd av 

evaporation och kondensation beräknas enligt (1.15) (Cengel & Ghajar 2011).  

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝,𝑏−𝑝.𝑖 = ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠𝐴𝑏(𝑝𝑏 − 𝑝𝑝.𝑖)ℎ𝑓𝑔   (1.15) 

ℎ𝑚𝑎𝑠𝑠 beräknas enligt Chilton-Colburn analogin som beskrivs av Cengel & Ghajar (2011). 

  



 

 

Bilaga 2 – Resultat från temperaturmodell 

I Figur 2.1 illustreras temperaturvariationen i bassängvattnet över året i det integrerade 

scenariot. I Figur 2.2 illustreras fördelningen mellan de olika värmetransporterna över året. 

Figur 2.2 visar att solinstrålningen inte bara spelar en signifikant roll för att mikroalgernas 

fotosyntes utan även för bassängens värmebalans både under sommar- och vintertid.  

 

Figur 2.1 Bassängtemperatur sett över året. 

 

Figur 2.2 Värmetransporter till och från kontrollvolmen bassängen sett över året. 


