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Sammanfattning 

Sverige har som mål att endast använda fossilfria bränslen inom fordonsflottan till 

år 2030. Ett av dessa fossilfria bränslen är biogas som bland annat produceras på 

Karlstads reningsverk, Sjöstadsverket. Sjöstadsverket planerar att bygga ut sin 

slammottagningsstation för att kunna ta emot mer slam. I samband med detta finns 

det ett intresse av att undersöka effektiviseringsmöjligheter inom 

biogasproduktionen. Ett vanligt förekommande sätt att öka biogasproduktionen är 

genom tillsatser av olika spårämnen. I detta arbete har därför tillsatser av spårämnena 

järn, kobolt, nickel och magnesium undersökts genom termofila småskaliga 

rötningsförsök i satsreaktorer. Tillsatserna har även undersökts i kombination med 

det komplexbildande ämnet EDTA för att undersöka om den biologiska 

tillgängligheten påverkar vid rötning av avloppsslam. Förutom rötningsförsök har 

även en korrelationsanalys genomförts där olika faktorer som kan påverka 

biogasproduktionen undersökts för år 2017. 

Resultaten av rötningsförsöken visar att inga tillsatser av järn, magnesium, nickel 

eller kobolt kommer öka biogasproduktionen vid Sjöstadsverket. Istället har 

biogasproduktionen hämmats vid två av tre rötningsförsök. Dessa resultat indikerar 

att organismerna i rötningsanläggningen på Sjöstadsverket inte har någon brist på 

spårämnen. Inte heller tillsatser av EDTA ökade biogasproduktionen vilket visar att 

det inte heller finns brist på biologiskt tillgängliga spårämnen. Resultaten från 

rötningsförsöken styrks av korrelationsanalysen eftersom det inte heller finns några 

tecken på korrelation mellan biogasproduktion och de nämnda spårämnena.  

Resultaten av korrelationsanalysen visar att pH ut ur rötningsanläggningen kan ha en 

negativ inverkan på biogasproduktionen vid Sjöstadsverket. Resultaten indikerar att 

pH blir för högt i anläggningen, något som även påvisats vid rötningsförsöken. Ett 

högre flöde in i anläggningen kan sänka pH-värdet enligt vidare korrelationsstudier. 

Detta har även kunnat påvisas vid rötningsförsöken där pH blev lägre vid en kortare 

uppehållstid. Eftersom Sjöstadsverket baserar sin uppehållstid på en stabil volym i 

rötkamrarna bör det alltså vara möjligt att öka biogasproduktionen genom att öka 

flödet in i rötningsanläggningen, vilket kommer ske när den nya 

slammottagningsstationen sätts i bruk. Eftersom dessa slutsatser främst är baserade 

på korrelationer rekommenderas vidare studier där pH-värdets och uppehållstidens 

inverkan på biogasproduktionen vid Sjöstadsverket undersöks närmare.  

  



 

Abstract 

The Swedish government has set a national goal to have no vehicles running on fossil 

fuels in year 2030. One of the fuels that can replace the fossil fuels of today is biogas. 

The biggest wastewater treatment plant in Karlstad, called Sjöstadsverket, is already 

producing biogas and is expanding to receive more sludge in the future. Because of 

this, Sjöstadsverket wants to investigate the possibility of a more effective biogas 

production. A common way to improve biogas production is trace element additives. 

Therefor the addition of cobalt, nickel, iron and magnesium has been investigated 

through small scale thermophilic anaerobic digestion trials in batch reactors. The 

trace elements have also been added in combination with EDTA to investigate the 

bioavailability of the trace elements. In addition to these experiments a correlation 

analysis was performed where different factors that might influence the biogas 

production were investigated for year 2017.  

The results from the digestion trials prove that no addition of iron, magnesium, cobalt 

or nickel will increase the biogas production. Instead, the biogas production was 

inhibited during two out of three experiments. These results indicate that the 

organisms in the digester at Sjöstadsverket already have a sufficient amount of trace 

elements. The addition of EDTA did not increase the biogas production either which 

indicates that the trace elements also are bioavailable to a sufficient extent. The 

results from the digestion trials are validated by the correlation analysis because no 

correlation could be found between the biogas production and the investigated trace 

elements.  

The results from the correlation analysis show that the pH-level affects the biogas 

production negatively. The results indicate that the pH-level is to high, something 

that was also observed during the digestion trials. A higher flow rate into the 

digesters could lower the pH-levels according to further correlation studies. This has 

also been observed during the digestion trials where a shorter retention time lowered 

the pH-levels. Because Sjöstadsverket bases their retention time on a stable volume 

in the digesters, it could be possible for them to increase the biogas production by 

increasing the flow rates, which will happen when they start receiving more sludge. 

Because these conclusions are mainly based on correlations, further studies of the 

influence of pH-levels and retention times on the biogas production at Sjöstadsverket 

are recommended.   
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1. Inledning 

Sverige har som mål att ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 

2030 (Regeringskansliet 2012). För att uppnå detta måste alla fossila bränslen sakta 

men säkert bytas ut mot förnybara bränslen. Ett sådant bränsle är biogas (Eon 2018). 

Biogas framställs främst genom rötning av organiskt nedbrytbart material så som 

matavfall, gödsel och slam från reningsverk (Eon 2018). För att biogasen ska bli en 

attraktiv förnyelsebar bränslekälla görs idag flera studier på hur biogasproduktionen 

ska kunna effektiviseras (Choong et al. 2016; Thanh et al. 2016). I detta arbete har 

rötning av slam från Karlstads reningsverk undersökts för att se om det går att 

effektivisera biogasproduktionen.  

Det förekommer en del förkortningar i rapporten som förklaras i tabell 1 (Metcalf & 

Eddy 2014). 

Tabell 1. Förklaringar på olika förkortningar som förekommer i texten. 

Förkortning Förklaring 

TS Torrsubstans: Materialet som finns kvar efter att allt vatten 

förångats.  

FS Glödrest: Material som inte förbränns vid 550 ℃. Består 

huvudsakligen av oorganiskt material. 

VS Glödförlust: Material som förbränns vid 550 ℃. Består 

huvudsakligen av organiskt material.  

VFA Lättflyktiga fettsyror: Fettsyror bestående av korta kolkedjor med 

två till sex kolatomer.  

SRT Uppehållstiden för fast material i en rötningstank.  

HRT Uppehållstiden för vätska i en rötningstank. 

CSTR ”Continuous Stirred-Tank Reactor”, typ av rötningstank. 

 

1.1 Bakgrund 

Informationen som finns given under rubrikerna ”1.1.2 Hanteringen av slam”, ”1.1.3 

Rötningsprocessen” och ”1.1.4 Mikrobiologi i rötkammaren” är hämtad från Metcalf 

& Eddy (2014) om inget annat anges.  

1.1.1 Olika typer av slam 

De restprodukter som bildas i vattenreningens olika processer kallas med ett 

gemensamt namn för slam. De olika reningsprocesserna kan sammanfattas i tre 

huvudsakliga reningssteg, nämligen mekanisk rening, biologisk rening och kemisk 

rening. Slammet som kommer från mekanisk rening kallas primärslam och detta 

slam består främst av olika partiklar som genom sedimentering kunnat avskiljas från 
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reningsvattnet. Nästa typ av slam kommer från biologisk rening och kallas aktivt 

slam eller överskottsslam. Detta slam består huvudsakligen av flockbildande 

mikroorganismer som renar avloppsvattnet genom att bryta ner eller omvandla 

organiskt material. Detta slam samlas upp genom att flockarna till slut blir så stora 

att de sedimenterar. I den biologiska reningsprocessen kan det även bildas 

mikroorganismer som inte bildar flockar, dessa mikroorganismer flyter istället upp 

till vattenytan och kallas därför flytslam. Den sista slamtypen kallas för kemiskt slam 

och kommer från det kemiska reningssteget. Här tillsätts olika metaller till vattnet 

för att de ska fälla ut partiklar som är för små för att sedimentera samt fälla ut 

föroreningar och näringsämnen som till exempel fosfor. De vanligaste metallerna 

som används som fällningskemikalier är järn, aluminium och kalcium, vilket gör att 

det ofta finns höga halter av dessa ämnen i slammet (Persson et al. 2005).  

Slam är oftast i vätskeform eller i halvfast form med en torrsubstanshalt som ligger 

mellan 0,5 – 12 %, beroende på vilket reningssteg det kommer ifrån. Slam är den 

allra största restprodukten, sett till volym, som produceras vid rening av vatten och 

hanteringen av den är det mest omfattande problemet i ett reningsverk. Omfattningen 

grundar sig i två saker; slammet består huvudsakligen av de ämnen som 

reningsverken vill bli av med och slam har en låg torrsubstanshalt vilket resulterar i 

väldigt stora volymer (Metcalf & Eddy 2014). 

1.1.2 Hanteringen av slam 

När slammet kommer från reningsverkets olika områden måste ett mer homogent 

flöde skapas innan slammet kan börja bearbetas. Detta kan göras i fem steg: 

1. Malning: stora och trådiga material skärs eller klipps sönder så att de inte kan 

orsaka proppar eller fastna runt roterande utrustning.  

2. Gallring: Detta är ett alternativ eller komplement till malning där större 

material, som kommit igenom reningsverkets första rensgaller, avlägsnas. 

Gallret som används har spalter som är mellan 3 mm – 10 mm breda, där 5 

mm är vanligast.  

3. Sandborttagning: I de reningsverk som inte har ett sandfång måste sanden tas 

bort i slamhanteringen. Det kan också finnas ett behov av detta om 

sandfånget inte klarar av de stora mängder sand som ibland förekommer i 

avloppsvatten. Det mest effektiva sättet att ta bort sand från slam är genom 

att använda centrifugalkrafter i en cyklon. En cyklon kan beskrivas som en 

uppochnedvänd kon. Slammet åker in i cyklonen på sidan i den övre delen 

och de tyngre sandpartiklarna trycks då fortare ut mot kanterna där de glider 

ner och fångas upp separat i botten.  

4. Blandning: Slam från olika delar i reningsanläggningen kan innehålla olika 

ämnen och för att efterkommande steg ska få ett så jämnt ämnesflöde som 

möjligt måste de olika slammen blandas ordentligt.  
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5. Utjämning: För att det ska förbli ett jämnt flöde in till efterkommande steg 

när det är natt eller när något på reningsanläggningen måste stängas ner måste 

slammet ackumuleras i en tank. Vid kortare ackumuleringstider räcker en 

förtjockningstank medan det under längre perioder behövs större 

rötningstankar.  

Tidigare nämndes att ett av de stora problemen med slam är dess låga 

torrsubstanshalt. En metod som vanligen används för att höja torrsubstanshalten, och 

på så sätt minska de stora vattenvolymerna som slammet annars medför, är genom 

förtjockning. Förtjockningsprocessen är en mekanisk process som kan genomföras 

på många olika sätt och de vanligaste sätten är genom gravitation och centrifugering. 

Gravitationsförtjockning sker oftast i en stor rund tank där slammet sjunker till botten 

och en stor arm rör runt för att hjälpa vattnet att ta sig ur slammet. På botten av tanken 

finns det ett uppsamlingsrör där det förtjockade slammet lämnar tanken, se figur 1a. 

Centrifugering sker i en horisontell tank innehållande en roteringsmekanism som gör 

att slammet trycks ut i kanterna, se figur 1b. Centrifugering är energikrävande och 

är därför ganska ovanligt. Förutom dessa två förtjockningsmekanismer finns det 

även en så kallad silbandpress där bälten för slammet runt mellan olika tätt ihopsatta 

hjul och medför att vatten pressas ut (Persson et al. 2005). För att optimera 

förtjockningen tillsätts vattenlösliga polymerer innan de mekaniska processerna. 

Dessa polymerer gör så att slammet bildar stora klumpar genom att polymererna vid 

kontakt med vatten löser upp sig och bildar långa positivt laddade kedjor. Slammet, 

som huvudsakligen är negativt laddat, kommer då bindas till polymererna och på så 

sätt kommer avlägsnandet av vatten bli mycket lättare i de mekaniska processerna. 

Förtjockningsprocessen är viktig då den gör att det inte behövs lika stora 

förvaringstankar för slammet, mindre mängder kemikalier behöver användas och 

mängden energi som används vid rötning eller förbränning kan minskas.  
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Figur 1. (a) Gravitationsförtjockning. (b) Centrifugeringsförtjockning  

När slammet förtjockats till en lämplig torrsubstanshalt ska den stabiliseras för att 

minska mängden patogener, ta bort lukter och förhindra förruttnelse. Stabiliseringen 

fokuserar främst på att minska mängden organiskt material i slammet som 

organismer kan livnära sig på. Det finns fyra vanliga stabiliseringsmetoder: 

• Alkalisk stabilisering: kalk tillsätts för att höja pH så att organismerna dör.  

• Anaerob rötning: jäsning i syrefri miljö där anaeroba organismer omvandlar 

det organiska materialet till metangas och koldioxid.  

• Aerob rötning: jäsning i syrerik miljö där aeroba organismer bryter ner allt 

organiskt material till koldioxid.  

• Kompostering: Succesiv omvandling av det organiska materialet till jord.  

I denna rapport kommer endast anaerob rötning att beskrivas vidare.  

 

1.1.3 Rötningsprocessen 

Anaerob rötning är en syrefri biologisk process som innehåller bakterier och arkéer 

som är specialiserade på att använda andra elektronacceptorer än syre för att 

producera energi. Bakterier är encelliga prokaryota organismer, vilket innebär att de 

inte har någon cellkärna utan endast består av cytoplasma innehållande proteiner, 

kolhydrater, RNA, DNA och andra komplexa organiska föreningar. Arkéer är också 

encelliga prokaryota organismer men skiljer sig från bakterierna genom annorlunda 

cellväggar, cellmaterial och RNA-sammansättning.  

Rötning sker vanligtvis i en stor tank med omrörning, kallad CSTR (Continuous 

stirred-tank reactor), se figur 2. Det finns ett inlopp och ett utlopp för slammet, ett 
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utlopp för gas i toppen och i mitten finns det någon typ av omrörningsmekanism. 

Slammet värms till en viss temperatur inuti tanken för att optimala 

rötningsförhållanden ska uppstå. Cirka 50 % av den totala mängden fast material 

som går in i en rötningsanläggning omvandlas till biogas.  

    

Figur 2. Beskrivning av en CSTR.  

Rötningsprocessen kan delas upp i tre steg; ett spjälkningssteg, ett jäsningssteg och 

ett metanbildande steg.  

Spjälkning är det första som sker med slammet efter att det hamnat i 

rötningskammaren. Fetter, proteiner och cellulosa bryts då ner till enkla lösliga 

föreningar så som fettsyror, ammoniumsalter och glukos. Spjälkningen sker med 

hjälp av enzymer som producerats av olika typer av bakterier.  

De enklare lösliga föreningarna kan sedan brytas ner av bakterier som då bildar 

ättiksyra, koldioxid och vätgas och denna process kallas för jäsning. Under 

jäsningsprocessen kan det även bildas VFA (lättflyktiga fettsyror) som kan störa 

rötningen om det bildas för mycket.   

Den sista processen som sker i rötningskammaren är bildandet av metan. Denna 

process styrs framförallt av en grupp arkéer som med ett gemensamt namn kallas för 

metanogener. Metanogenerna använder sig av den producerade vätgasen, 

koldioxiden och ättiksyran för att bilda metangas.  

En vanlig rötningsprocess bildar ungefär 65 % metan och 35 % koldioxid. En högre 

halt fettsyror från spjälkningssteget gör att det bildas mer metan i det metanbildande 

steget.  

Viktiga miljömässiga faktorer i en rötningsanläggning är:  

• SRT och HRT: Storleken på rötningstanken är baserad på hur länge slammet 

måste vara där för att en ordentlig nedbrytning av de organiska materialen ska 

ske. Uppehållstiden kan antingen baseras på mängden fasta ämnen som finns i 

tanken (SRT) eller på mängden vätska (HRT) som finns i tanken. Om det inte 

finns något slam som återförs till tanken så är SRT = HRT. De olika 
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rötningsstegen är främst kopplade till SRT och om SRT är för låg kommer 

bakterierna inte att kunna växa till sig i den takt som de avlägsnas vilket kommer 

resultera i att rötningen fallerar. Vanliga uppehållstider i en rötningsanläggning 

är 10 – 30 dagar.  

• Temperaturen: Vilken temperatur det är i rötningstanken har främst inverkan 

på spjälkningen och metanbildningen och den är även kopplad till vilken SRT 

som är lämplig. Det finns två temperaturintervall som kan användas. Det ena 

intervallet ligger mellan 30 – 38 ℃ och rötningen kallas då för mesofil, medan 

det andra intervallet ligger mellan 50 – 57 ℃ och rötningen kallas då för termofil. 

Eftersom biokemiska reaktioner dubblerar i hastighet för varje tiogradig ökning 

i rötkammaren så är den termofila rötningen mycket snabbare än den mesofila. 

Den högre temperaturen vid termofil rötning gör också att sjukdomsalstrande 

bakterier försvinner i högre grad. Den mesofila rötningen är dock mer stabil och 

kräver inte lika stor energiåtgång i form av uppvärmning.  

• Alkalinitet: Kalcium, magnesium och ammonium-bikarbonater är exempel på 

buffrande ämnen som kan finnas i en rötningsanläggning. Ammonium-

bikarbonat produceras när proteiner bryts ner och genom att en amino-grupp tas 

bort från en aminosyra eller andra ämnen innehållande aminogrupper under 

rötningsprocessen. Detta gör att pH långsamt ökar under rötningsprocessens 

gång. De ämnen som främst kräver buffring är VFA och ättiksyra. Om 

buffringsförmågan blir sämre kan natriumbikarbonat, kalk eller vätekarbonat 

tillsättas.  

• pH: Värdet på pH under en rötningsprocess ska ligga mellan 6,8 – 8,0. Om pH 

blir för lågt i rötningstanken kommer jäsningsbakterierna inte kunna bryta ner 

VFA lika bra, och då dessa ämnen är försurande i sig kommer pH sjunka 

ytterligare och metanproduktionen sjunker. Om pH sjunker för mycket kommer 

smörsyra att bildas vilket skapar en sur lukt. Rötningen sägs då ha blivit sur och 

metanproduktionen är då väldigt begränsad. Ett för högt pH är skadligt för 

organismerna och bör därför också undvikas.  

• Giftiga ämnen: Ämnen som är giftiga för organismerna i rötningsanläggningen 

kan vara både organiska och oorganiska. Framförallt halten kväve från 

ammoniak är ett återkommande problem i många rötningsanläggningar. 

Organismerna kan dock vid långvarig exponering anpassa sig till halten av ett 

giftigt ämne och således kommer inte någon hämmande effekt att synas i dessa 

anläggningar. Ammoniak omvandlas till ammonium när det löses upp och därför 

räknas kvävet från båda dessa ämnen med när de maximala tolererbara värdena 

beräknas. De maximala tolererbara värdena ligger mellan 3 000 – 7000 mg/l.  

1.1.4 Mikrobiologi i rötkammaren 

Mikroorganismerna som är aktuella i spjälkningssteget och jäsningssteget består av 

en mångfald av bakterier som kan vara både aeroba och anaeroba samt bakterier som 

enbart kan vara anaeroba. I det metanproducerande steget är arkéerna dock enbart 
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strikt anaeroba. Många av de organismer som finns i det metanproducerande steget 

är organismer som även finns i magen på många djurarter och i sediment från sjöar 

och vattendrag. De metanogena arkéer som använder väte som oxidationskälla och 

koldioxid som energikälla bildar metan enligt ekvation 1. Arkéerna som använder 

ättiksyra för att bilda metan spjälkar ättiksyran så att metylkolet blir till metan medan 

karboxylkolet blir till koldioxid, se ekvation 2. 

4 𝐻2 + 𝐶𝑂2  → 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  (1) 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  (2) 

De arkéer som använder ättiksyra för att bilda metan och koldioxid tillhör gruppen 

Methanosarcinales och består huvudsakligen av två arter, nämligen Methanosarcina 

och Methanosaeta. Methanosaeta behöver längre tid för att växa till sig men lever 

sedan längre än Methanosarcina. Då rötning generellt sett har en lång uppehållstid 

blir det fördelaktigt för Methanosaeta som blir dominerande. En nackdel med en 

dominerande mängd Methanosaeta är att de inte klarar av höga halter ättiksyra lika 

bra som Methanosarcina vilket gör rötningen mindre stabil om ättiksyrehalterna 

ökar. Experiment i labb har visat att det går att öka mängden Methanosarcina genom 

frekvent matning men detta har ännu inte testats i full skala (Conklin et al. 2006 & 

Straub et al. 2006). 

I rötningskammaren pågår det en konstant symbios mellan jäsningsbakterierna och 

metanogenerna. Denna symbios uppstår eftersom metanogenerna använder vätgasen 

i sin metanproduktion och detta leder till att det finns ett väldigt lågt partiellt tryck 

på vätgas. Jäsningsbakterierna gynnas av detta då de producerar bland annat vätgas 

vid nedbrytningen av de enkla lösliga föreningarna. Skulle det därför uppstå problem 

med metanogenerna kommer jäsningsbakterierna inte kunna arbeta lika mycket och 

en ackumulering av framförallt VFA kommer då uppstå, vilket leder till att pH 

sjunker och hela rötningsprocessen blir hämmad.  

I rötningskammaren finns det även en del skadliga organismer. Det handlar då främst 

om bakterier som bryter ner sulfat till sulfid. Sulfid är giftigt för de metanogena 

organismerna i alltför höga halter och kan därför slå ut hela rötningsprocessen. Om 

det börjar uppstå höga halter av sulfider är den vanligaste lösningen att tillsätta järn 

så att det bildas utfällning av järnsulfid. De sulfidproducerande bakterierna använder 

sulfatet som elektronacceptor och de delas upp i två olika grupper beroende på vad 

de använder som elektrondonator. Den ena gruppen kan använda alla möjliga typer 

av organiska föreningar som elektrondonator och bildar då ättiksyra och sulfid vid 

omvandlingen. Den andra gruppen använder enbart ättiksyra som elektrondonator 

och omvandlar den till koldioxid samtidigt som sulfat omvandlas till sulfid. 

1.1.5 Giftiga metaller 

Miljöfarliga metaller är en annan typ av giftiga ämnen som tar sig in i reningsverk 

genom bland annat felaktig dagvattenhantering (Karlstad Kommun 2017a). Vid 
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analyser av dagvatten undersöks bland annat halterna bly och kvicksilver. Dessa 

miljöfarliga metaller kommer främst från trafiken och metalliska byggnadsmaterial 

(Naturvårdsverket 2017). Bly kommer även från industrier och avfall 

(Naturvårdsverket 2018). Bly blir mindre lösligt när pH ökar och därför finns bly i 

högre grad i utfälld form vid högre pH-värden (Wu & Li 1998). Kvicksilver sprids 

främst genom atmosfären och genom urlakning från deponier. En källa till 

kvicksilver där utsläppen minskat efter införda kvicksilverförbud är 

tandläkarmottagningar och krematorier, som spred kvicksilver genom 

amalgamfyllningar. Kvicksilver kan dock lagras i sediment som ligger på botten av 

avloppsledningarna vilket gör att det fortfarande kommer in kvicksilver till 

reningsverken (Länsstyrelsen Gävleborg 2009; Naturvårdsverket 2018). Sedimenten 

består framförallt av organiskt material som kommer från hushåll och som 

sedimenterat ner till botten av ledningarna1. Sedimenten börjar lossna när 

vattenmängderna i avloppsledningarna ökar och detta sker främst vid snösmältning 

och vid större regnmängder, till följd av felaktig dagvattenseparering1 (Karlstad 

Kommun 2017a). Både kvicksilver och bly har visat sig ha negativa effekter på 

rötningsprocessen (Abdel-Shafy & Mansour 2014).  

1.1.6 Spårämnestillsatser 

De metaller som behövs i olika organismers processer och enzymer kallas med ett 

gemensamt namn för spårämnen. Vid stor brist på dessa ämnen kan organismerna i 

en rötningsanläggning varken fungera eller fortplanta sig, vilket resulterar i att 

rötningen slutar fungera (Osuna et al. 2003; Yirong et al. 2015). Spårämnena som 

främst måste tas hänsyn till i rötningsanläggningar är järn, kobolt, koppar, mangan, 

molybden, nickel, selen, vanadin, volfram och zink (Scherer et al. 1983; Fermoso et 

al. 2009). Fermoso et al. (2009) tog reda på vad de olika ämnena har för roller i 

organismernas olika enzymprocesser och kom då fram till följande: 

• Järn (Fe):  

▪ Omvandlar vätgas till vätejoner 

▪ Katalysator vid bildandet av koldioxid från kolmonoxid 

▪ Oxiderar kolvätebindningar (bildar metan) 

▪ Reducerar kväveoxid till dikväveoxid 

▪ Spjälkar syreradikaler till vanligt syre 

▪ Reducerar kvävedioxid och kvävetrioxid 

▪ Reducerar kvävgas till metangas 

• Kobolt (Co):  

▪ Viktigt ämne i B12-enzymer 

▪ Katalysator vid bildandet av koldioxid från kolmonoxid 

▪ Aktiverar eller deaktiverar gener 

• Koppar (Cu): 

                                                 
1 Kajsa-Stina Ohlström. Processingenjör VA, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 
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▪ Spjälkar syreradikaler till vanligt syre 

▪ Omvandlar vätgas till vätejoner 

▪ Reducerar kvävedioxid och kvävetrioxid 

▪ Katalysator vid bildandet av bindningar mellan stora 

molekyler 

• Mangan (Mn): 

▪ Stabiliserande vid aktivering eller deaktivering av gener 

▪ Aktiv vid redox reaktioner 

• Molybden (Mo): 

▪ Reducerar väte 

▪ Reducerar nitrat 

▪ Reducerar kvävgas till metangas 

• Nickel (Ni):  

▪ Katalysator vid bildandet av koldioxid från kolmonoxid 

▪ Katalysator vid bildandet av bindningar mellan stora 

molekyler 

▪ Är med vid bildandet av metan 

▪ Omvandlar urea till koldioxid och ammoniak 

▪ Stabiliserar DNA och RNA 

▪ Omvandlar vätgas till vätejoner 

• Selen (Se): 

▪ Omvandlar vätgas till vätejoner 

▪ Reducerar väte 

▪ Bildar glycin 

• Vanadin (V): 

▪ Reducerar kvävgas till metangas 

▪ Bildar klorider 

▪ Bildar bromider 

• Volfram (W):  

▪ Reducerar väte 

▪ Bildar methanofuran, viktigt för metanogener 

▪ Bildar järnsulfidproteiner 

▪ Blockerar molybden 

• Zink (Zn): 

▪ Omvandlar vätgas till vätejoner 

▪ Reducerar väte 

▪ Spjälkar syreradikaler till vanligt syre 

Av de nämnda spårämnena anses järn, kobolt och nickel ha störst inverkan på 

biogasproduktionen och dessa tre ämnen används därför oftast i studier där 

optimering av rötningsanläggningar undersöks (Choong et al. 2016; Thanh et al. 

2016). Järn är viktigt vid bildandet av metangas på grund av dess oxiderande och 

reducerande egenskaper (Vintiloiu et al. 2013). Kobolt är, som nämnts ovan, en 



 

10 

 

viktig beståndsdel i B12-enzymer som påskyndar bildandet av metangas (Fermoso et 

al. 2009). Nickel är en viktig beståndsdel i enzymet F430 som också påskyndar 

bildandet av metangas (Klein et al. 1990). Hur mycket järn, kobolt och nickel som 

bör tillsättas varierar från anläggning till anläggning och måste testas fram (Metcalf 

& Eddy 2014).  

Choong et al. (2016) har genom en studie där olika spårämnestillsatser jämförts visat 

att spårämnena inte ska tillsättas var för sig utan i blandning för att 

biogasproduktionen, och därmed rötningsorganismernas välbefinnande, ska öka 

mest. Forskarnas teoretiska förklaring på detta är att när endast ett spårämne tillsätts 

kommer det fortfarande finnas brist på de andra vilket gör att organismerna endast 

kan öka biogasproduktionen lite grann (Choong et al. 2016).  

De jämförelser på spårämnestillsatser som gjorts i olika litteraturstudier har visat att 

det kan skilja mycket mellan olika forskares rekommenderade tillsatser (Choong et 

al. 2016; Thanh et al. 2016). I tabell 2 har några forskares rekommenderade 

spårämnestillsatser jämförts för att påvisa olikheterna. Värdena som är angivna i 

tabellen gäller enbart studier på mesofila reaktorer, då det ännu inte finns så många 

studier gjorda på termofila reaktorer.  

Tabell 2. Jämförelse mellan olika forskares spårämnestillsatser. Biogasproduktionen anges 

per gram organiskt material som tillförts rötningen i form av substrat.  

Järn (mg/L) Kobolt (mg/L) Nickel (mg/L) 
Biogas 

(ml/g VS 

tillförd) Källa f.b.* Tillsatt f.b.* Tillsatt f.b.* Tillsatt 

3,8 100 0 2,0 0,2 10 396 [1] 

83 400 0 0,5 0 0,5 361 [2] 

21 10 0,024 1,0 0 1,0 430 [3] 

*Metallhalt i substratet från början, innan tillsats skett. 

[1]: (Zhang et al. 2011) [2]: (Moestedt et al. 2016) [3]: (Yirong et al. 2015)  

Spårämnen är inte alltid en bristvara hos rötningens olika organismer, utan de kan 

även finnas i för stor mängd. När organismerna redan har en tillräcklig mängd av ett 

visst spårämne och det tillsätts ännu mer av samma ämne kommer det ha en toxisk 

inverkan på organismerna, vilket visas i form av en sämre biogasproduktion (Facchin 

et al., 2013, Zhang et al. 2015).  

1.1.7 Biologisk tillgänglighet 

De varierande värdena på spårämnestillsatserna som redovisas i tabell 2 kan 

förklaras med biologisk tillgänglighet, det vill säga hur stor del av den totala 

mängden spårämnen som är tillgänglig för organismerna (Choong et al. 2016; 

Gustavsson et al. 2013a; Takashima et al. 2011; Thanh et al. 2016). 
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Det mest använda sättet att undersöka biologisk tillgänglighet på är genom extraktion 

av metaller. Metallerna extraheras då med hjälp av olika extraktionsmedel beroende 

på i vilken form de är bundna (Tessier et al. 1979). Denna metod kan dock ge väldigt 

varierande resultat beroende på valt extraktionsämne, tiden som extraktionen får 

verka och vilket pH som valts. På grund av detta anses metoden inte vara säker och 

den är dessutom väldigt tidskrävande, vilket gör att de flesta forskare avstår från att 

undersöka den biologiska tillgängligheten närmare (Choong et al. 2016; Takashima 

et al. 2011).  

De forskare som har tittat närmare på biologisk tillgänglighet har konstaterat att 

metallernas tillgänglighet kan beskrivas med hjälp av en skala som är baserad på de 

olika extraktionssteg som brukar genomföras. Skalan går från lättillgänglig till 

otillgänglig och ser ut enligt följande; metaller som är upplösta i vatten > metaller 

som är upplösbara i syra > oxiderbara metaller > kvarstående metaller. Metaller som 

är upplösta i vatten är oftast i jonform och kan därför fångas upp väldigt lätt av 

organismerna. De metaller som är upplösbara i syra blir lättillgängliga med hjälp av 

enzymer. Metallerna som är oxiderbara finns i organiska föreningar och 

sulfatutfällningar vilket gör dem lite mer svårtillgängliga. De metaller som finns kvar 

efter extraktionens oxideringssteg anses vara helt otillgängliga för organismerna då 

föreningarna är väldigt stabila (Yekta et al. 2017). De oxiderbara metallerna har 

tidigare ansetts vara otillgängliga för organismerna då bindningarna ansetts vara för 

starka för organismerna att bryta (Callander & Barford 1983; Rinzema & Lettinga 

1988) men experiment som gjorts under senare år har visat att nickel som enbart 

fanns tillgängligt i organiska föreningar och sulfatutfällningar ändå hade en positiv 

inverkan på biogasproduktionen (Gustavsson et al. 2013a, 2013b; Yekta et al. 2017). 

Detta förklaras av att nybildade metall-sulfat-utfällningar kan lösas upp igen vilket 

gör nicklet tillgängligt för organismerna. Däremot blir det allt svårare för 

utfällningarna att lösas upp igen i takt med att de blir äldre, stabilare och större vilket 

gör att tillgången på nickel minskar efterhand (Jansen, S. et al. 2007). Vilken form 

de olika metallerna befinner sig i beror på den totala metallkoncentrationen, 

sulfatkoncentrationen, pH, temperatur och redoxpotential (Gustavsson et al. 2013a). 

Takashima et al. (2011) undersökte den biologiska tillgängligheten vid både mesofil 

och termofil rötning genom att titta på hur stor del av metallerna järn, kobolt, nickel 

och zink som fanns lösta i vatten och lösbara i syra. Resultaten från extraktionerna 

visade att 0,4 – 5,9 % av den totala mängden spårämnen fanns lättillgängligt vid 

mesofil rötning och 0,7 – 6,1 % fanns lättillgängligt vid termofil rötning. Gustavsson 

et al. (2013a, 2013b) och Yekta et al. (2017) undersökte den biologiska 

tillgängligheten för järn, kobolt och nickel genom att även undersöka det oxiderbara 

steget och de kvarvarande metallerna. Allt nickel extraherades under oxidationen och 

ansågs främst vara bundet till sulfater då sulfatkoncentrationen ansågs vara hög. De 

övriga två metallernas resultat redovisas i tabell 3. Det järn och den kobolt som 

extraherades vid oxidation ansågs även huvudsakligen vara bundet till sulfater 

(Gustavsson et al. 2013a, 2013b; Yekta et al. 2017). Summan av procentsatserna blir 
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100 % i endast ett fall vilket visar på de mätosäkerheter som finns i samband med 

extraktion (Choong et al. 2016; Takashima et al. 2011).  

 

 

Tabell 3. Undersökta biologiska tillgängligheter för järn och kobolt av Gustavsson et al. 

(2013a, 2013b) och Yekta et al. (2017). Metaller som extraherades med hjälp av vatten och 

syra kallas ”lättillgängliga”, metaller som extraherades genom oxidation kallas 

”halvtillgängliga” och metaller som fanns kvar efter oxidation kallas ”otillgängliga”.  

Ämne Tillgänglighet 

Gustavsson 

Yekta Reaktor 1 Reaktor 2 

Järn 

Lättillgängligt 6 % 6 % 6 % 

Halvtillgängligt 78 % 53 % 65 % 

Otillgängligt 14 % 41 % 30 % 

Kobolt 

Lättillgängligt 10 % 16 % 10 % 

Halvtillgängligt 75 % 68 % 70 % 

Otillgängligt 3 % 3 % 4 % 

 

Vintiloiu et al. (2013) har tittat närmare på hur den biologiska tillgängligheten kan 

förbättras genom att låta metallerna bilda jonföreningar med EDTA istället för 

klorider. EDTA är en kemisk förening som bildar kelatkomplex med tvåvärda 

metalljoner så som bly(II), järn (II), kalcium(II) och kvicksilver(II) 

(Nationalencyklopedin u.å.). Detta gör bland annat att spårämnena blir mer 

biologiskt tillgängliga då EDTA bildar lösliga föreningar med metallerna, vilket 

förhindrar utfällning (Vintiloiu et al. 2013). Vintiloiu et al. (2013) kom fram till att 

den optimala tillsatsen av nickel kunde reduceras med 90 % och den optimala 

tillsatsen av kobolt kunde reduceras med 50 % utan att biogasproduktionen eller 

uppehållstiden påverkades. Det ska dock nämnas att EDTA inte är en biologiskt 

nedbrytbar förening vilket kommer medföra förorening under lång tid om ämnet 

skulle hamna i naturen. Detta är på grund av att metaller som vanligtvis är uppbundna 

i jorden blir vattenlösliga med EDTA (Pinto et al. 2014). En strukturisomer av EDTA 

är EDDS som är biologiskt nedbrytbar och anses ha liten miljöpåverkan (Pinto et al. 

2014). EDDS har vid användning på liknande sätt som EDTA visat sig kunna minska 

spårämnestillsatserna med 50 % och är därför ett ämne som rekommenderas starkare 

ur miljösynpunkt (Zhang et al. 2015).  
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1.1.8 Rötrest 

Slammet som kommer ut ur rötningstanken kallas för rötrest eller ymp. Rötresten 

består främst av de organismer som var aktiva under rötningsprocessen och det fasta 

material som organismerna inte kunnat bryta ner (Metcalf & Eddy 2014).  

Den vanligaste användningen av rötrest som förekommer idag är vid jordtillverkning 

och växtetablering. Rötresten används då som anläggningsjord i diken eller som 

avslutande lager vid deponier eller återställning av gruvområden. Om rötresten 

innehåller nivåer av näringsämnen eller andra ämnen som gör att det inte är lämpligt 

att återföra den till naturen så är den vanligaste metoden att samförbränna den med 

något annat förbränningsmaterial som exempelvis avfall. Ett sista 

användningsområde för rötresten är jordförbättring inom jordbruk, men för denna 

typ av användning krävs det att reningsverket och rötresten är REVAQ-certifierade 

(Svenskt Vatten 2016).   

1.1.9 REVAQ 

REVAQ är ett certifieringssystem för reningsverk ägt av Svenskt Vatten. Systemet 

har till uppgift att bidra till en minskning av farliga kemikalier som kommer in till 

reningsverken, ge en hållbar återföring av näringsämnen till bland annat jordbruket 

samt hantera riskerna med att nå dessa mål. Denna certifiering gör att reningsverken 

är väldigt öppna med sin information och att de ständigt arbetar för att bli mer 

hållbara (Svenskt Vatten 2018a).  

REVAQ har både hygieniska krav och krav på maximala mängder spårelement som 

tillförs åkermark. De hygieniska kraven är främst för att skydda djur och människor 

från olika smittor, så som salmonella, men de är även till för att förhindra dålig lukt. 

Kraven på spårelement är till för att förhindra övergödning och toxicitet, eftersom 

även spårelement som växter och djur behöver kan ge toxiska effekter vid för höga 

halter (Svenskt Vatten 2018b).  

1.1.10 Sjöstadsverket 

Sjöstadsverket är Karlstad kommuns största reningsverk med möjlighet att rena 

vatten från sammanlagt 97 000 personekvivalenter. På Sjöstadsverket finns det idag 

mekanisk, biologisk och kemisk rening samt en rötningsanläggning. I 

rötningsanläggningen rötas allt slam från Sjöstadsverkets egna rening samt slam från 

Karlstad kommuns åtta mindre reningsverk (Karlstad kommun 2017d). Enligt 

Sjöstadsverket producerade rötningsanläggningen 2017 sammanlagt ungefär 692 

000 m3 förädlad biogas och cirka 1 550 ton TS rötrest användes som 

jordförbättringsmedel inom jordbruket, till följd av kommunens REVAQ-

certifiering (Karlstad kommun 2017b, Karlstad kommun 2017c). Biogasen som 

produceras används främst som fordonsgas och går att tanka på en bensinstation i 

stadsdelen Våxnäs i Karlstad (Karlstad kommun 2017d). Rötningsanläggningen på 

Sjöstadsverket består av två termofila rötningskammare (Karlstad kommun 2015). 
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Rötningskamrarna har en volym på 1 500 m3 vardera, ett flöde på 5 m3/h och en 

uppehållstid på ungefär 20 dygn2. Uppehållstiden baseras på att nivån i rötkamrarna 

ska vara ungefär densamma hela tiden och uppehållstiden kan därför variera med 

varierande flöden2. 

Sjöstadsverket håller på att bygga ut sin slammottagningsstation för att i framtiden 

kunna ta emot mer slam2. I samband med detta har Sjöstadsverket en önskan om att 

effektivisera rötningsanläggningen så att mer biogas kan produceras2. När bygget 

påbörjades i september 2017 slutade Sjöstadsverket ta emot slam ifrån de övriga 

reningsverken2. Vid byggets start var Sjöstad även tvungna att byta ut 

gravitationsförtjockningen mot en silbandpress och ta bort utjämningsbassängen, 

vilket medför att flödet in till rötningsanläggningen blivit mer ojämnt sen september 

20172.  

Ett tidigare arbete har genomförts på Sjöstadsverket i syfte att undersöka möjligheten 

till en förbättrad biogasproduktionen i rötningsanläggningen. Resultatet från detta 

arbete är att en tillsats på 0,05 mg/L magnesium kommer förbättra 

biogasproduktionen mest. Arbetet har dock stora felkällor till följd av att 

rötningsförsöken genomfördes i E-kolvar med plastpåsar ovanpå som ofta läckte och 

gick sönder (Ekroth 2013). Detta har lett till att Sjöstadsverket anser att det finns 

behov av en ny undersökning. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tillsatser av spårämnen påverkar 

biogasproduktionen i rötningsanläggningen på Sjöstadsverket samt att analysera 

andra faktorers inverkan på biogasproduktionen genom korrelationsanalys.  

1.3 Mål 

Målen med detta examensarbete är följande: 

• Att genom litteraturstudie och analys av givna slamdata från Sjöstadsverket välja 

ut de spårämnen som tros ha störst inverkan på biogasproduktionen.  

• Att genom rötningsexperiment undersöka de utvalda spårämnenas inverkan på 

biogasproduktionen genom att tillsätta dem i olika mängder.  

• Att genom djupare analys av data från Sjöstadsverket undersöka korrelationen 

mellan biogasproduktionen år 2017 och olika ämnen samt andra faktorer som 

kan påverka organismerna i rötningsanläggningen. 

1.4 Avgränsningar 

I detta projekts rötningsförsök undersöks enbart hur olika tillsatser av spårämnen 

påverkar biogasproduktionen i prover som innehåller slam och ymp från Karlstads 

reningsverk Sjöstadsverket. Vid genomförandet av korrelationsanalysen används 

                                                 
2 Kajsa-Stina Ohlström. Processingenjör VA, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 
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enbart data som kan tillhandahållas från Karlstad kommun och data som finns öppet 

tillgänglig i SMHI:s databas.  

2. Metod 

2.1 Substrat och ymp 

Substrat och ymp hämtades från Sjöstadsverket i Karlstad. Substratet i detta 

experiment är slam som tagits vid inloppet till rötningskammaren och ympen är 

rötningsbakterier som har tagits vid utloppet av rötningskammaren. Inför varje 

experiment hämtades ny ymp och nytt slam. Ympen hämtades alltid minst 5 dagar 

innan experimentstart för att det kvarvarande organiska materialet skulle hinna 

brytas ned (Angelidaki et al. 2009). Ympen förvarades i ett värmeskåp med en 

temperatur på 50 ℃ och slammet förvarades i kylskåp med en temperatur på 4 ℃.  

Inför varje experiment undersöktes TS, VS och pH på slam och ymp. pH mättes med 

en pH-mätare av modellen WTW pH325. TS och VS undersöktes genom att fylla två 

vägda deglar med 100 ml slam och två vägda deglar med 100 ml ymp. Proverna 

vägdes och ställdes sedan in i en TS-ugn med en genomsnittlig temperatur på 103 

℃. Ett dygn senare vägdes proverna igen och torrsubstanshalten beräknades enligt 

ekvation 3. Proverna ställdes sedan in i en VS-ugn med en genomsnittlig temperatur 

på 620 ℃, vilket är standardtemperaturen på Sjöstadsverket. Slamprovernas höga 

TS-halt gjorde att de fick stå i ugnen i en timme för att allt organiskt material skulle 

förbrännas, medan ympprovernas lägre TS-halt gjorde att det räckte med en 

halvtimme. Efter att proverna stått inne i VS-ugnen vägdes den återstående 

glödresten för att glödförlusten skulle kunna beräknas enligt ekvation 4. Slutligen 

kunde VS-halten räknas ut enligt ekvation 5. Se tabell 4 för parametrarnas betydelse.  

𝑇𝑆 =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑇𝑆

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣
     (3) 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑉𝑆 = 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑇𝑆 − 𝑉𝑖𝑘𝑡 𝐹𝑆    (4) 

𝑉𝑆 =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑉𝑆

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣
     (5) 

Tabell 4. Beskrivning av de olika parametrar som används i ekvation 3 – 5.  

Parameter Beskrivning Enhet 

Vikt VS Vikten på glödförlusten. g 

Vikt TS Vikten på allt fast material i provet. g 

Vikt FS Vikten på glödresten.  g 

Vikt prov Vikten på provet innan TS-ugnen. g 

TS Halten torrsubstans i provet. % 

VS Halten organiskt material i provet. % 
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Ett slam-prov och ett ymp-prov skickades även iväg vid varje experimentstart för att 

få metallhalterna i proven bestämda. 

2.2 Rötningsförsök 

Under projektets gång genomfördes tre stycken termofila rötningsförsök i en 

Automatic Methane Potential Test System, förkortad AMPTSII (Bioprocess Control 

2016a). I reaktorn kan 15 stycken prov rötas samtidigt i 500 ml glasflaskor med en 

provvolym på 400 ml vardera. Vid varje rötningsförsök är alltid tre prov blanka, 

innehållande enbart ymp, och tre prov kontroller, utan spårämnestillsatser. Varje 

spårämnestillsats upprepades i tre provflaskor för att uppnå viss statistisk säkerhet i 

resultaten. Detta resulterade i att tre olika kombinationer av spårämnestillsatser 

kunde undersökas vid varje rötningsförsök, se figur 3.  De olika spårämnena som 

undersökts och i vilka mängder de tillsats finns angivet i tabell 5. De valda 

spårämnena och dess mängder är baserade på litteraturstudier, varav en del finns 

redovisat i tabell 2, och mängden spårämnen som fanns i provet från början. Till följd 

av reningsverkets REVAQ-certifiering kunde nickelhalten inte vara högre än 1 mg/l, 

då detta ger en total nickelhalt på 49 mg/kg TS i rötresten och gränsen är 50 mg/kg 

TS (Svenskt vatten 2018b). Inget av de andra ämnena har någon begränsning när det 

kommer till spridning på åkermark (Svenskt vatten 2018b).  Järnet undersöktes trots 

de höga startvärdena för att se om järnet i slammet var biologiskt tillgängligt eller 

inte. De olika spårämnena tillsattes i form av saltjoner upplösta i vatten och 

kristallsalterna som använts vid tillredningen är CoCl2 ∙ 6H2O, FeCl2 ∙ 4H2O, MgCl2 

∙ 6H2O och NiCl2 ∙ 6H2O. Den valda mängden EDTA är baserad på de försök som 

Zhang et al. (2015) genomfört med den miljövänliga strukturisomeren EDDS. EDTA 

löstes upp i vatten genom kristallsaltet EDTA-Na2 ∙ 2H2O innan tillsats. 

Spårämnestillsatserna utan EDTA tillsattes direkt i de färdigblandade 

rötningsproverna innan rötningen startades. Spårämnestillsatserna med EDTA 

blandades först ner i EDTA-lösningarna innan de tillsattes för att EDTA skulle kunna 

binda sig till spårämnena först. 

 

Figur 3. Beskrivning av hur de olika tillsatserna, blankarna och proven utan tillsatser fördelas 

på de 15 provflaskorna under ett rötningsförsök.  
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Tabell 5. Olika tillsatser som undersökts och vid vilket rötningsförsök de tillsattes. 

 Tillsats 1 Tillsats 2 Tillsats 3 

Rötningsförsök 1 1 mg/l magnesium 1 mg/l nickel 1 mg/l kobolt 

Rötningsförsök 2 
10 mg/l järn 1 mg/l nickel +  

1 mg/l kobolt 

5 mg/l kobolt 

Rötningsförsök 3 

1 mg/l nickel +  

20 mg/l EDTA 

1 mg/l kobolt + 

20 mg/l EDTA 

1 mg/l nickel +  

1 mg/l kobolt +  

20 mg/l EDTA 

 

Vid uppstarten av varje rötningsförsök skulle ett medelvärde av den uppmätta VS-

halten för både slam och ymp skrivas in i reaktorns mjukvaruprogram. Detta gjordes 

för att programmet skulle kunna räkna ut hur mycket slam och ymp varje 

rötningsprov behövde innehålla med avseende på VS för att rötningsproverna skulle 

ha ett 2:1-förhållande. Rötningsproverna bestod av 2 delar ymp och en del slam på 

grund av tidigare undersökningar om lämpliga substratmängder (Angelidaki et al. 

2009). I programmet angavs också ett antagande om att 70 % av den producerade 

gasen i varje provflaska är metangas, då fetthalten i slammet är hög. 

Baserat på mjukvaruprogrammets beräknade fördelning av provmängd hälldes slam 

och ymp upp i provflaskorna på en våg. Efter upphällningen tillsattes spårämnena. 

När proverna var klara blåstes de igenom med kvävgas i 2 minuter per flaska innan 

reaktorn startades. Detta gjordes för att få bort allt syre ur provflaskorna. 

Varje rötningsförsök var tänkt att pågå i 20 dagar eftersom detta är uppehållstiden på 

Sjöstadverket. På grund av problem med vattenbadet pågick dock rötningsförsöken 

olika länge. Rötningsförsök 1 pågick i 13 dagar då vattenbadet slutat fungera under 

den sista veckan. Rötningsförsök 2 pågick i 27 dagar då temperaturen på vattenbadet 

låg mellan 40 – 47 ℃ när den skulle vara runt 55 ℃. Rötningsförsök 3 pågick i 20 

dagar då problemen med vattenbadet lokaliserats och begränsats. Under 

rötningsförsökens gång kontrollerades temperaturen på vattenbadet kontinuerligt 

och justeringar gjordes för att försöka bibehålla rätt temperatur.  

Efter varje avslutat rötningsförsök blandades innehållet i provflaskor med likadana 

tillsatser ihop då de ansågs ha påverkats ungefär likvärdigt under rötningsprocessen.  

TS, VS och pH mättes på blandningarna. Vid pH-mätningen användes en pH-mätare 

av modell HACH Intellical PHC101. Vid mätningen av TS och VS togs två 30 ml 

prover av varje blandning och hälldes i uppvägda aluminiumformar. Proverna 

ställdes in i en TS-ugn med en genomsnittlig temperatur på 103 ℃. Ett dygn senare 

togs proverna ut och vägdes igen innan de ställdes in i en VS-ugn med en 

genomsnittlig temperatur på 550 ℃, vilket är standard vid VS-mätningar 

(Angelidaki et al. 2009). Eftersom proverna bedömdes ha en ganska låg TS-halt stod 
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de i ugnen i en halvtimme innan de togs ut och vägdes igen. Provernas TS- och VS-

halt beräknades enligt ekvation 3, 4 och 5.  

2.3 Resultathantering 

Provsvaren på metallhalterna i de ivägskickade slam- och ympproverna angavs i 

enheten mg/kg TS. För att bättre kunna se hur stora spårämnestillsatserna är relativt 

metallhalterna från början gjordes enheten om till mg/l enligt ekvation 6 – 7. Dessa 

ekvationer användes även till att beräkna ammoniumhalt, total kvävemängd och total 

fosformängd i rötningsproverna. Provsvaren angavs tillsammans med en 

mätosäkerhet som också räknades om till mg/l. Mätosäkerheten är hos företaget 

beräknad med en täckningsfaktor k = 2 som följt med i beräkningarna. De olika 

parametrarnas betydelse finns angivna i tabell 6.  

𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑚𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚 ∗ 𝑇𝑆𝑠𝑙𝑎𝑚    (6) 

𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑦𝑚𝑝 = 𝑚𝑇𝑆𝑦𝑚𝑝 ∗ 𝑇𝑆𝑦𝑚𝑝   (7) 

Tabell 6. Beskrivning av de olika parametrar som används i ekvation 6 - 7. 

Parameter Beskrivning Enhet 

mmetallslam Massa metall per liter slam mg/l slam 

mTSslam Massa metall per kilo TS slam mg/kg TS slam 

TSslam Slammets TS-halt % 

mmetallymp Massa metall per liter ymp mg/l ymp 

mTSymp Massa metall per kilo TS ymp mg/kg TS ymp 

TSymp Ympens TS-halt. % 

 

Den totala biogasproduktionen analyserades med hjälp av t-test i Microsoft Excel 

2016 för att undersöka om det fanns någon statistisk skillnad mellan väntevärdet för 

kontrollproverna och proverna med olika tillsatser. T-testen gjordes med ett 95 % 

konfidensintervall. Då det endast fanns tre prov av varje sort är t-testens resultat inte 

helt tillförlitliga. Därför anses sannolikheter under 5 % vara tillräckliga för att 

förkasta hypotesen att väntevärdena är lika.  

Biogasproduktionen per gram tillfört organiskt material beräknades också för att få 

mer jämförbara data. Denna beräkning utfördes med hjälp av ekvation 10, vars olika 

parametrar beskrivs i tabell 7 (Bioprocess Control 2016b).  

𝐵𝑀𝑃 =  
𝑉𝑆 − 𝑉𝐵 

𝑚𝐼𝑆
𝑚𝐼𝐵

𝑚𝑉𝑆,𝑠𝑆
     (10) 

Tabell 7. Beskrivning av olika parametrar som används i ekvation 10.  

Parameter Beskrivning Enhet 
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BMP Volymen biogas som producerats per gram VS substrat 

som tillförts.  

ml/g VS 

VS Den totala mängden biogas som producerats i ett prov 

innehållande substrat och ymp.  

ml 

VB Medelvärdet av den totala biogasproduktionen från de tre 

blankarna.  

ml 

mIS Den totala mängden ymp i ett prov med både substrat och 

ymp. 

ml 

mIB Den totala mängden ymp i ett blankt prov, innehållande 

enbart ymp.  

ml 

mVS,sS Mängden organiskt material i en provflaska som kommer 

från substrat.  

g VS 

2.4 Korrelationsanalys 

Korrelation används för att undersöka hur pass mycket två dataserier följer varandra. 

Vid ett korrelationsvärde på 1 anses dataserierna följa varandra exakt, se figur 4a. 

Vid ett korrelationsvärde på -1 anses dataserierna följa varandra åt motsatta håll, det 

vill säga att när den ena dataserien har en ökande trend sjunker den andra dataseriens 

trend, se figur 4b. Vid ett korrelationsvärde på 0 följer dataserierna varandra inte alls, 

se figur 4c. När två dataserier korrelerar betyder det inte alltid att de har ett samband, 

utan de kan båda påverkas av en tredje faktor eller så råkar bara dataserierna röra sig 

på liknande sätt (Math is Fun 2016). Dataserier anses korrelera när korrelationsvärdet 

understiger -0,5 eller överstiger 0,5.  

 

Figur 4. Olika typer av korrelationer. Figur a visar dataserier som har ett korrelationsvärde 

på 1. Figur b visar dataserier som har ett korrelationsvärde på -1. Figur c visar dataserier 

som har ett korrelationsvärde på 0. 

Korrelationsanalyser genomfördes där biogasproduktionen jämfördes med olika 

metallhalter och andra faktorer som kan påverka organismerna i rötningskammaren. 

Vilka faktorer som undersöktes baserades främst på vilka data som fanns tillgängliga 

på Karlstad kommun. Utöver data från Karlstad kommun användes även data från 

SMHI för nederbörd vid en mätstation i Väse, som är den närmast aktiva 

mätstationen sett från Sjöstadsverket. Nederbördsvärdena användes för att undersöka 

om halterna bly och kvicksilver som kommer in till reningsverket kan ha något 

a b c 
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samband med nederbörd, då nederbörden kan påverka vattenflödena i ledningarna, 

vilket kan få sediment i ledningarna att börja röra på sig3. Korrelationsanalyserna 

gjordes på data för år 2017 med ett intervall på en månad och korrelationerna 

beräknades med hjälp av Microsoft Excel 2016.   

                                                 
3 Kajsa-Stina Ohlström. Processingenjör VA, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun 
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3. Resultat 

3.1 Rötningsförsök 1 

Det första rötningsförsöket pågick i 13 dagar av 20 på grund av att vattenbadet hade 

slutat fungera under de sista sju dagarna. Resultatet av rötningsförsöket är att 

tillsatser av 1 mg/l magnesium, 1 mg/l kobolt samt 1 mg/l nickel inte signifikant 

påverkar biogasproduktionen jämfört med proven utan tillsatser. I tabell 8 redovisas 

metallhalter samt kväve- och fosforhalter som fanns i slammet och ympen från 

början. Inför rötningsförsöket undersöktes TS, VS och pH i slam och ymp vilket 

finns redovisat i tabell 9. I tabellen anges även den fördelning mellan slam och ymp 

som finns i varje provflaska under rötningsförsöket. Efter det genomförda 

rötningsförsöket undersöktes TS, VS och pH för de olika provsammansättningarna 

och resultaten finns i tabell 10. I figur 5 finns medelvärden av biogasproduktionen 

dag för dag angiven och medelvärden av den slutliga totala biogasproduktionen efter 

avslutat rötningsförsök finns angiven i tabell 11, tillsammans med resultaten från t-

testerna och biogasproduktionen per gram VS tillförd från slam. Resultatet av det 

första rötningsförsöket är att ingen tillsats har en annorlunda biogasproduktion 

jämfört med proverna utan tillsatser.  

Tabell 8. Metallhalter samt mängden ammoniumkväve, totalt kväve och totalt fosfor som 

finns i en liter slam respektive ymp inför rötningsförsök 1.  

Metaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 

Aluminium 314 ± 47 375 ± 58 

Bly 0,54 ± 0,08 0,30 ± 0,05 

Järn 1323 ± 201 1575 ± 238 

Kadmium 0,019 ± 0,005 0,016 ± 0,003 

Kalcium 588 ± 88 525 ± 80 

Kalium 147 ± 22 125 ± 19 

Kobolt 0,074 ± 0,026 0,080 ± 0,013 

Koppar 6,9 ± 1,0 7,0 ± 1,1 

Krom 0,69 ± 0,10 0,45 ± 0,07 

Kvicksilver 0,022 ± 0,004 0,014 ± 0,003 

Magnesium 93 ± 14 80 ± 12 

Mangan 7,8 ± 1,2 8,8 ± 1,3 

Nickel 0,48 ± 0,07 0,38 ± 0,06 

Zink 15 ± 2 14 ± 2 

Ickemetaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 
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Ammoniumkväve: 637 ± 98 1 325 ± 200 

Kväve total: 2 352 ± 353 2 125 ± 325 

Fosfor total: 784 ± 118 850 ± 128 

 

Tabell 9. TS-halt, VS-halt och pH för slam och ymp inför rötningsförsök 1 samt fördelningen 

mellan ymp och slam i rötningsflaskorna. 

Parameter Slam Ymp 

TS 4,9 % 2,5 % 

VS 4,2 % 1,6 % 

pH 6,0 8,3 

Fördelning i provflaska 64,8 g 335,2 g 

 

Tabell 10. TS-halt, VS-halt och pH i proverna efter genomfört rötningsförsök.  

Provtyp TS (%) VS (%) pH 

Utan tillsats 2,7 1,7 7,7 

1 mg/l magnesium 3,2 2,2 7,6 

1 mg/l nickel 2,5 1,7 7,6 

1 mg/l kobolt 2,9 1,9 7,6 
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Figur 5. Medelvärden av biogasackumulationen som olika tillsatser ger under 13 dagars 

rötning. Blankens biogasproduktion har dragits av från de övriga provernas 

biogasproduktion.  

Tabell 11. Medelvärden av den totala mängden biogas som producerats efter 13 dagar samt 

medelvärden av biogasproduktionen per gram VS tillförd från slam. Blankens 

biogasproduktion är avdragen från de övriga provernas resultat och inom parentes anges 

hur mycket tillsatsprovernas biogasproduktion skiljer sig från proven utan tillsatser. T-testet 

jämför den totala biogasproduktionen från tillsatsproverna med proven utan tillsatser.   

 Total biogas-

produktion (ml) 

T-test 

Total  

Biogasprod. 

Biogasproduktion 

per gram VS 

tillförd (ml/g) 

Utan tillsatts  1065 ± 34 (0 %) -   335 ± 12 (0 %) 

1 mg/l magnesium  1050 ± 38 (-1,4 %) 0,63   333 ± 13 (-0,6 %) 

1 mg/l nickel  1084 ± 32 (1,8 %) 0,50   338 ± 17 (0,9 %) 

1 mg/l kobolt  1057 ± 11 (-0,8 %) 0,92   330 ± 1,8 (-1,5 %) 

Blank  277   ± 13  
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3.2 Rötningsförsök 2 

Det andra rötningsförsöket pågick i 27 dagar istället för 20 dagar då vattenbadets 

temperatur låg mellan 40 – 47 ℃ under hela försöket, vilket var för lågt och 

resulterade i att organismerna arbetade mycket långsammare. Till följd av 

vattenavdunstning sänktes temperaturen ibland ytterligare vilket gjorde att 

biogasproduktionen avstannade helt, därför har biogas producerats under 26 av de 

27 dagarna. Resultatet av rötningsförsöket är att tillsatser av 10 mg/l järn, 1 mg/l 

kobolt + 1 mg/l nickel samt 5 mg/l kobolt har en signifikant negativ påverkan på 

biogasproduktionen. I tabell 12 finns metallhalter samt kväve- och fosforhalter 

angivna som fanns i slam och ymp från början. I tabell 13 finns TS, VS och pH för 

slam och ymp inför det andra rötningsförsöket angivet samt deras fördelning i 

provflaskorna. I tabell 14 finns TS, VS och pH angivet för varje typ av prov efter 

rötningsförsöket. I figur 6 finns medelvärden av biogasproduktionen angiven dag för 

dag för de olika proverna och i tabell 15 redovisas medelvärden av den totala 

biogasproduktionen efter 27 dagar samt biogasproduktionen per gram VS tillförd 

från slam. I tabellen finns även resultaten från t-testen angivna som visar att de olika 

tillsatserna ger sämre biogasproduktion.  

Tabell 12. Metallhalter samt mängden ammoniumkväve, totalt kväve och totalt fosfor som 

finns i en liter slam respektive ymp inför rötningsförsök 2.  

Metaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 

Aluminium 686 ± 103 384 ± 58 

Bly 0,38 ± 0,06 0,38 ± 0,06 

Järn 1 666 ± 250 1 416 ± 214 

Kadmium 0,019 ± 0,005 0,015 ± 0,002 

Kalcium 588 ± 88 528 ± 79 

Kalium 127 ± 19 127 ± 19 

Kobolt 0,088 ± 0,026 0,067 ± 0,013 

Koppar 7,4 ± 1,1 6,7 ± 1,0 

Krom 0,54 ± 0,08 0,48 ± 0,07 

Kvicksilver 0,022 ± 0,004 0,036 ± 0,007 

Magnesium 88 ± 13 82 ± 12 

Mangan 10 ± 1,6 8,4 ± 1,3 

Nickel 0,41 ± 0,06 0,38 ± 0,06 

Zink 17 ± 2 13 ± 2 

Ickemetaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 



 

25 

 

Ammoniumkväve: 588 ± 88 1 296 ± 194 

Kväve total: 2 352 ± 353 2 112 ± 312 

Fosfor total: 1 078 ± 162 840 ± 127 

 

Tabell 13. TS-halt, VS-halt och pH för slam och ymp inför rötningsförsök 2 samt fördelningen 

mellan ymp och slam i rötningsflaskorna. 

Parameter Slam Ymp 

TS 4,9 % 2,4 % 

VS 4,0 % 1,6 % 

pH 5,9 8,0 

Fördelning i provflaska 67,5 g 332,5 g 

 

Tabell 14. TS-halt, VS-halt och pH i proverna efter genomfört rötningsförsök. 

Provtyp TS (%) VS (%) pH 

Utan tillsats 2,5 1,6 8,2 

10 mg/l järn 2,3 1,5 8,3 

1 mg/l nickel +  

1 mg/l kobolt 

2,2 1,5 8,2 

5 mg/l kobolt 2,2 1,6 8,3 
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Figur 6. Medelvärden av biogasackumulationen som olika tillsatser ger under 27 dagars 

rötning. Blankens biogasproduktion har dragits av från de övriga provernas 

biogasproduktion. Avvikelserna i kurvorna är till följd av tillfälliga temperatursänkningar i 

vattenbadet.  

Tabell 15.  Medelvärden av den totala mängden biogas som producerats efter 27 dagar samt 

medelvärden av biogasproduktionen per gram VS tillförd från slam. Blankens 

biogasproduktion är avdragen från de övriga provernas resultat och inom parentes anges 

hur mycket tillsatsprovernas biogasproduktion skiljer sig från proven utan tillsatser. T-testet 

jämför den totala biogasproduktionen från tillsatsproverna med proven utan tillsatser.   

 Total biogas-

produktion (ml) 

T-test 

Total  

Biogasprod. 

Biogasproduktion 

per gram VS 

tillförd (ml/g) 

Utan tillsatts  1069 ± 26 (0 %) -   317 ± 7 (0 %) 

10 mg/l järn  987 ± 7,8 (-7,7 %) 0,006   298 ± 2,4 (-6,0 %) 

1 mg/l nickel +  

1 mg/l kobolt 

 985 ± 37 (-7,9 %) 0,031   297 ± 13 (-6,3 %) 

5 mg/l kobolt  992 ± 9 (-7,2 %) 0,030   300 ± 1,5 (-5,4 %) 

Blank  296   ± 13 
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3.3 Rötningsförsök 3 

Det sista rötningsförsöket pågick i 20 av 20 dagar eftersom problemet med 

vattenbadet hade lokaliserats och åtgärder kunde vidtas för att hålla temperaturen 

runt 55 ℃. Vattenbadet hade fortfarande en del problem med fluktuationer i 

temperaturen men den varierade nu mellan 50 – 56 ℃ vilket är inom intervallet för 

termofil rötning. Resultaten av rötningsförsöket visar att tillsats av EDTA till 1 mg/l 

kobolt, 1 mg/l nickel samt 1 mg/l kobolt + 1 mg/l nickel har en signifikant negativ 

påverkan på biogasproduktionen. I tabell 16 finns metallhalter samt kväve- och 

fosforhalter angivna som fanns i slam och ymp från början. I tabell 17 finns TS, VS 

och pH angivet för slam och ymp inför rötningsförsöket samt hur deras fördelning 

ser ut i provflaskorna. I tabell 18 finns TS, VS och pH angivet för de olika proverna 

efter att rötningsförsöket genomförts. I figur 7 visas medelvärden av 

biogasproduktionen dag för dag under rötningsförsökets 20 dagar och i tabell 19 

finns medelvärden av den totala biogasproduktionen efter 20 dagar angiven samt hur 

mycket biogas som producerats per gram VS tillförd från slam. I tabellen finns även 

resultaten från t-testen angivna som visar att alla tillsatser med EDTA ger sämre 

biogasproduktion.  

Tabell 16. Metallhalter samt mängden ammoniumkväve, totalt kväve och totalt fosfor som 

finns i en liter slam respektive ymp inför rötningsförsök 3.  

Metaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 

Aluminium 572 ± 88 520 ± 78 

Bly 0,41 ± 0,06 0,44 ± 0,07 

Järn 1 768 ± 265 1 612 ± 242 

Kadmium 0,020 ± 0,005 0,017 ± 0,003 

Kalcium 520 ± 78 520 ± 78 

Kalium 120 ± 18 130 ± 20 

Kobolt 0,09 ± 0,03 0,086 ± 0,014 

Koppar 7,8 ± 1,2 7,3 ± 1,1 

Krom 0,57 ± 0,09 0,47 ± 0,07 

Kvicksilver 0,042 ± 0,008 0,075 ± 0,015 

Magnesium 83 ± 12 83 ± 12 

Mangan 8,3 ± 1,2 8,3 ± 1,2  

Nickel 0,40 ± 0,06 0,36 ± 0,05 

Zink 16,1 ± 2,4 14,8 ± 2,2 
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Ickemetaller: Mängd i slam (mg/l) Mängd i ymp (mg/l) 

Ammoniumkväve: 676 ± 104 1 404 ± 211 

Kväve total: 2 340 ± 354 2 080 ± 312 

Fosfor total: 1 040 ± 156 936 ± 140 

 

Tabell 17. TS-halt, VS-halt och pH för slam och ymp inför rötningsförsök 3 samt fördelningen 

mellan ymp och slam i rötningsflaskorna. 

Parameter Slam Ymp 

TS 5,2 % 2,6 % 

VS 4,3 % 1,8 % 

pH 6,3 7,8 

Fördelning i provflaska 68,1 g 331,9 g 

 

Tabell 18. TS-halt, VS-halt och pH i proverna efter genomfört rötningsförsök. 

Provtyp TS (%) VS (%) pH 

Utan tillsatts 2,5 1,6 8,0 

1 mg/l kobolt +  

20 mg/l EDTA 

2,1 1,4 7,9 

1 mg/l nickel +  

20 mg/l EDTA 

1,8 1,2 8,0 

1 mg/l kobolt + 

1 mg/l nickel + 

20 mg/l EDTA 

1,8 1,3 8,0 
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Figur 7. Medelvärden av biogasackumulationen som olika tillsatser ger under 20 dagars 

rötning. Blankens biogasproduktion har dragits av från de övriga provernas 

biogasproduktion. Avvikelserna i kurvorna är till följd av tillfälliga temperatursänkningar i 

vattenbadet.  

Tabell 19. Medelvärden av den totala mängden biogas som producerats efter 20 dagar samt 

medelvärden av biogasproduktionen per gram VS tillförd från slam. Blankens 

biogasproduktion är avdragen från de övriga provernas resultat och inom parentes anges 

hur mycket tillsatsprovernas biogasproduktion skiljer sig från proven utan tillsatser. T-testet 

jämför den totala biogasproduktionen från tillsatsproverna med proven utan tillsatser.   

 Total biogas-

produktion (ml) 

T-test 

Total  

Biogasprod. 

Biogasproduktion 

per gram VS 

tillförd (ml/g) 

Utan tillsatts  1138 ± 14  (0 %) -   384 ± 7 (0 %) 

1 mg/l kobolt +  

20 mg/l EDTA 

 1095 ± 20  (-3,8 %) 0,039   372 ± 7 (-3,0 %) 

1 mg/l nickel +  

20 mg/l EDTA 

 1104 ± 12  (-3,0 %) 0,036   375 ± 6 (-2,3 %) 

1 mg/l kobolt + 

1 mg/l nickel + 

20 mg/l EDTA 

 1096 ± 6,4 (-3,7 %) 0,020   369 ± 2,5 (-3,8 %) 

Blank  333   ± 10 
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3.4 Korrelationsanalys 

I tabell 20 redovisas korrelationerna mellan biogasproduktion och ett antal metaller 

och andra faktorer som kan påverka biogasproduktionen. Utöver korrelationen med 

biogasproduktion undersöks även metallers och övriga faktorers korrelation med pH 

ut ur rötkammaren då denna visat sig ha inverkan på biogasproduktionen. Då 

kvicksilver och bly visade starka korrelationer med biogasproduktionen och en teori 

om samband med dagvatten formats har flödet in i rötkammaren och nederbördens 

inverkan på dessa metaller även undersökts, vilket redovisas i tabell 21. I figur 8 

finns de faktorer som korrelerar med biogasen angivna för att bättre kunna se hur de 

olika faktorerna följer varandra.  

Tabell 20. Resultatet av korrelationsanalysen där olika faktorer korreleras mot 

biogasproduktionen och pH ut ur rötkammaren under år 2017. De rutor som har en mörkare 

färg innehåller korrelationsvärden som överstiger 0,5 eller understiger -0,5 och som därför 

är korrelerande.  

 Biogas pH ut 

Metaller: 

Aluminium 0,49 -0,20 

Antimon -0,13 -0,21 

Bly -0,51 0,68 

Järn -0,19 0,13 

Kadmium 0,30 -0,19 

Kalcium -0,11 0,10 

Kalium -0,06 -0,06 

Kobolt -0,25 0,07 

Koppar -0,07 0,14 

Krom 0,06 -0,01 

Kvicksilver 0,76 -0,35 

Magnesium 0,28 -0,26 

Mangan 0,31 -0,08 

Nickel -0,19 0,10 

Silver 0,21 0,17 

Tenn 0,19 -0,12 

Vismut 0,49 -0,26 

Zink -0,28 0,41 
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Ickemetaller: 

Ammonium 0,35 0,35 

Kväve 0,42 -0,23 

Fosfor -0,05 0,18 

Andra faktorer: 

Alkalinitet 0,26 0,38 

VFA -0,59 0,44 

pH in 0,15 -0,01 

pH ut -0,63 - 

pH differens -0,41 0,45 

TS in 0,52 -0,43 

Flöde in 0,73 -0,69 

Nederbörd -0,64 -0,18 

 

Tabell 21. Korrelation mellan flöde in i rötkammaren, nederbörd, kvicksilver och bly.  

 Kvicksilver Bly 

Flöde in 0,56 -0,21 

Nederbörd -0,55 0,72 
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Figur 8. Jämförelse mellan olika faktorer som alla korrelerar med biogasproduktionen. 

Biogasproduktionen är den tredje översta kurvan. 

  

KORRELERANDE FAKTORER

TS in m3/månad Kvicksilver mg/kg TS (medel/månad)

Biogas m3/månad Flöde in m3/månad

Nederbörd mm (totalt/månad) pH ut (medel/månad)

VFA mg/l (medel/månad) Bly mg/kg TS (medel/månad)
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4. Diskussion 

4.1 Rötningsförsöken 

Ingen kombination av spårämnen påvisar någon ökad biogasproduktion. Detta trots 

att tillsatserna av kobolt och nickel gav en ökning av kobolt och nickel med 1 270 % 

respektive 250 % i de prover där dessa tillsattes. Inte heller när kobolt och nickel 

tillsattes i kombination, vilket Choong et al. (2016) förespråkar, ökade 

biogasproduktionen. Tillsatserna har istället resulterat i att biogasproduktionen blev 

sämre i både rötningsförsök 2 och 3. Detta tyder på att tillsatserna är för höga enligt 

tidigare undersökningar som har gjorts på mesofila rötningsanläggningar (Facchin et 

al., 2013, Zhang et al. 2015). Valet att tillsätta 1 mg/l av dessa båda ämnen anses 

trots detta vara lämpligt eftersom tidigare rötningsförsök, vars resultat redovisas i 

tabell 2, har visat att tillsatser av 1 mg/l har förbättrat biogasproduktionen i mesofila 

anläggningar där mängderna i proven från början varit liknande de mängder som 

redovisas i tabell 8, 12 och 16. Eftersom de biokemiska reaktionernas hastighet 

dubbleras vid varje tiogradig ökning borde behovet av spårämnena även vara större 

i den termofila rötningsanläggningen jämfört med den mesofila (Metcalf & Eddy 

2014). Ett högre behov av spårämnen vid termofil rötning bevisades i rötningsförsök 

som Takashima et al. (2011) genomförde, där forskarna konstaterade att det 

minimala tillsatsbehovet är tio gånger större vid termofil rötning än vid mesofil 

rötning. Organismerna har inte visat några ytterligare toxiska effekter vid tillsats av 

högre halter av spårämnena, som vid tillsatsen av 5 mg/l kobolt, vilket tyder på att 

systemet har en viss motståndskraft mot höga halter av olika ämnen. 

I tidigare studier där biologisk tillgänglighet undersökts har forskarna påvisat att alla 

spårämnen som tillsätts inte kan tas upp av mikroorganismerna, se tabell 3. Därför 

har detta tagits i beaktning under detta projekt. 10 mg/l järn tillsattes därför under 

det första rötningsförsöket, trots att mängderna i proven från början ligger runt 1 500 

mg/l. Resultatet av denna tillsats visade att den biologiska tillgängligheten på järn i 

proven var tillräcklig eftersom biogasproduktionen blev sämre jämfört med proverna 

utan tillsatser. Ytterligare försök gjordes för att undersöka den biologiska 

tillgängligheten genom att tillsätta EDTA i samma mängd som EDDS har tillsatts i 

ett annat försök som visade positiva resultat (Zhang et al. 2015). Dessa tillsatser har 

inte heller gett någon antydan om att det finns brist på biologiskt tillgängliga 

spårämnen eftersom biogasproduktionen även här blev sämre än i proverna utan 

tillsatser.  

Resultaten från dessa tre rötningsförsök med olika tillsatser, kombinationer och 

hjälpmedel påvisar än en gång hur organismerna i varje rötningsanläggning skiljer 

sig och hur svårt det är att hitta en kombination av tillsatser som fungerar för alla 

rötningsanläggningar. Trots att organismerna i rötningsanläggningen verkar vara 

nöjda med mängden spårämnen som finns tillgängliga så producerar de inte lika 

mycket biogas som organismerna i andra forskares rötningsförsök, se tabell 2. I 

tabellen finns det en kombination av spårämnen som gör att biogasproduktionen 



 

34 

 

kommer upp i 430 ml/g VS och det högsta uppmätta värdet i dessa rötningsförsök är 

384 ml/g VS, vilket kommer från prov utan tillsatser i rötningsförsök 3. Detta tyder 

på att organismerna kan uppnå högre potential men troligen inte genom 

spårämnestillsatser. Samtidigt måste de olika organismsammansättningarna beaktas 

vilket kan innebära att den kombination av rötande organismer som finns på 

Sjöstadsverket inte kan producera mer än vad de gör idag. 

I den studie som tidigare genomförts på Sjöstadsverket konstaterades att en tillsats 

på 0,05 mg/l magnesium skulle öka biogasproduktionen (Ekroth 2013). Eftersom 

denna tillsats var så liten i förhållande till mängden magnesium från början, vilken 

är runt 80 mg/l, testades en tillsats på 1 mg/l. Denna tillsats hade ingen påverkan på 

biogasproduktionen och därför konstateras att den tidigare undersökningen hade en 

så hög grad av felkällor att det påverkade de slutgiltiga resultaten.  

Vid en jämförelse av de olika rötningsförsökens pH-värden i tabell 10, 14 och 18 

visar det sig att desto längre rötningsförsöket håller på desto högre blir pH-värdet 

efter rötningsförsöket. Detta är på grund av att det kontinuerligt bildas ammonium-

bikarbonater under rötningen och då dessa ämnen är buffrande kommer de att öka 

pH-värdet (Metcalf & Eddy 2014). Ökningen av ammoniumkväve bevisas av 

ammoniumkvävehalterna som finns i slam respektive ymp i tabell 8, 12 och 16. Efter 

rötningsförsök 2 överstiger pH-värdena dock den rekommenderade gränsen på 8,0, 

vilket kan leda till att organismerna under den sista tiden hämmats i sin produktion 

(Metcalf & Eddy). pH-värdet efter rötningsförsök 3 låg precis vid pH 8,0 och därför 

anses 20 dagar vara den maximalt lämpliga uppehållstiden.  

Vid varje rötningsförsök bestod den första veckan av en ganska intensiv 

biogasproduktion. Efter denna första vecka började produktionen sedan minska och 

under den sista veckan producerades nästan ingen biogas alls, vilket framförallt syns 

i figur 7. Den lilla produktion som sker under den sista veckan anses inte påverka 

den slutliga totala biogasproduktionen nämnvärt, vilket även kan konstateras när den 

totala biogasproduktionen från prov utan tillsatser i rötningsförsök 1 och 3 jämförs, 

redovisade i tabell 11 och 19. Skillnaden mellan dessa två försöks 

biogasproduktioner är 73 ml vilket innebär att en veckas extra rötning ökar den totala 

mängden biogas med 6 %. Då detta är småskaliga försök där substrat endast tillförs 

vid ett tillfälle, vilket är strax innan uppstart, är det inte säkert att påverkan på 

biogasproduktionen skulle vara lika liten i en storskalig anläggning där nytt substrat 

tillförs varje dag. Eftersom en av anledningarna till att dessa rötningsförsök gjorts är 

att Sjöstadsverket ska börja ta emot och röta mer slam än tidigare kan det finnas 

möjligheter till snabbare slamhantering genom en kortare uppehållstid i 

rötningsanläggningen. En negativ påverkan som en lägre uppehållstid kan ha är att 

organismerna inte hinner växa till sig i samma takt som de avlägsnas från tanken, 

vilket kommer resultera i att biogasproduktionen kommer att fallera efter ett tag 

(Metcalf & Eddy 2014). Enligt litteraturen är dock den lägsta generellt vanliga 

uppehållstiden för slamrötning 10 dagar och i denna siffra räknas även den 

långsammare mesofila rötningen med. Därför bör en sänkning till 14 dagar inte 
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kunna påverka organismernas tillväxt så pass att rötningen inte fungerar längre 

(Metcalf & Eddy 2014).  

4.1.1 Felkällor vid rötningsförsöken 

Den utan tvekan största felkällan under detta projekt har varit vattenbadet. Under det 

första försöket slutade vattenbadet att fungera fjorton dagar in i experimentet och 

detta upptäcktes inte förrän när rötningsförsöket skulle avslutas. Under det andra 

rötningsförsöket installerades ett externt vattenbad som med hjälp av plastslangar 

skulle värma upp vattnet i vattenbadet som rötningsproverna stod i. Denna lösning 

fungerade inte så bra eftersom öppningar i avdunstningsskyddet gjorde att vatten 

avdunstade hela tiden vilket påverkade det externa vattenbadets förmåga att hålla 

temperaturen stabil. Temperaturen var därför ofta mellan 40 – 47 ℃ och kunde 

ibland sjunka så lågt att biogasproduktionen stannade av. Den låga temperaturen 

gjorde organismerna långsammare och därför förlängdes rötningstiden med en 

vecka. Inför starten på det tredje rötningsförsöket undersöktes felet på vattenbadet 

mer noggrant och det upptäcktes att uppvärmningen fortfarande fungerade men att 

den inbyggda termometern inte mätte som den skulle. Genom att ändra lite 

inställningar gick det att få temperaturen på vattnet att stiga till 55 ℃ under det sista 

försöket. Vattenbadet var dock inte stabilt och dagliga kontroller och justeringar fick 

göras för att hålla vattnets temperatur mellan 50 – 55 ℃. Till följd av problemen 

med vattenbadet har det varit konstanta fluktuationer i rötningstemperaturen vilket 

påverkat biogasproduktionen negativt under alla försök. En givande slutsats som kan 

dras av dessa problem är att det är väldigt viktigt att rötningstemperaturen hålls 

konstant runt den optimala temperaturen, vilket i det här fallet var 55 ℃, för att så 

mycket biogas som möjligt ska produceras. I figur 6 syns det hur snabbt 

biogasproduktionen påverkas av temperaturförändringar. Varje avvikelse från den 

generella formen på kurvan i denna figur är ett resultat från temperaturfall i 

vattenbadet. Temperaturens stora påverkan på biogasproduktionen beskrivs främst 

av Metcalf & Eddy (2014) som säger att de biokemiska processerna dubbleras vid 

varje tiogradig ökning av temperaturen. 

Eftersom det fanns så få värden för t-test-analyserna finns det risk att resultaten från 

t-testerna är felaktiga. Framförallt med tanke på att alla proverna har ganska liknande 

värden. Då ingen spårämnestillsats hade någon positiv inverkan på 

biogasproduktionen anses detta fel inte ha någon avgörande påverkan på slutsatserna 

av detta arbete.  

4.2 Korrelationsanalysen 

Inget av de spårämnen som anses viktiga för metanogener visar på någon korrelation 

med biogasproduktionen enligt tabell 20 (Scherer et al. 1983; Fermoso et al. 2009). 

Detta stärker slutsatsen från rötningsförsöken att det inte råder någon brist på 

spårämnen i rötningsanläggningen. De metaller som visar på korrelation är istället 

de miljöfarliga metallerna bly och kvicksilver som är skadliga för alla typer av 
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organismer (Naturvårdsverket 2018). Dessa metaller har korrelationsvärden på -0,51 

respektive 0,76. Den negativa korrelationen mellan bly och biogasproduktion 

förklaras av att bly som miljöfarlig metall har en giftig inverkan på de rötande 

organismerna (Naturvårdsverket 2018; Abdel-Shafy & Mansour 2014). Bly släpps 

ut kontinuerligt på grund av trafik och avfallsanläggningar i städerna och följer med 

dagvattnet när det regnar (Naturvårdsverket 2018; Naturvårdsverket 2017). 

Dagvattnets inblandning i blyets transport till reningsverken visas av den positiva 

korrelationen mellan bly och nederbörd i tabell 21 (Karlstad kommun 2017a). Även 

kvicksilver bör påverka biogasproduktionen negativt men korrelationsanalysen visar 

istället en positiv korrelation mellan de båda faktorerna (Naturvårdsverket 2018; 

Abdel-Shafy & Mansour 2014). Denna korrelation har visat sig bero främst på två 

saker, dels att både biogasproduktionen och kvicksilverhalten påverkas av hur högt 

flöde det är i reningsverkets avloppsledningar samt att både kvicksilverhalten och 

biogasproduktionen har en kontinuerligt nedåtgående trend under resten av året som 

har så pass lite fluktuationer att de kan korrelera utan att ha något samband. Både 

kvicksilver och biogasproduktion har en positiv korrelation med flödet in i 

rötningsanläggningen, se tabell 20 och 21. Detta beror mest troligt på att högre flöden 

i ledningarna gör att sedimenten, bestående av bland annat kvicksilver och organiskt 

material, lossnar och följer med in till reningsverket. Flödena i ledningarna påverkas 

delvis av nederbörd året runt men troligen framförallt av snösmältningen i början av 

året, vilket syns i figur 8. I figuren följer TS in, kvicksilverhalt, biogasproduktion 

och flöde in till rötningsanläggningen varandra väl under årets första tre månader, 

vilket mest troligt beror på att snön först ligger kvar på marken vilket leder till att 

flödet minskar och sen börjar snön smälta och flödet ökar drastiskt, vilket gör att en 

del av sedimenten lossnar. Under den resterande delen av året följer 

biogasproduktionen och kvicksilverhalten en liknande nedåtgående trend och ingen 

av trenderna fluktuerar nämnvärt. Detta kan göra att faktorerna kan följa varandra 

utan att det finns något samband mellan dem. Genom att titta närmare på 

kvicksilvrets trend i figur 8 går det att se små höjningar i kvicksilverhalten som 

biogasen inte följer, detta stärker argumentet att faktorerna inte påverkar varandra. 

Tidigare studier som visat på kvicksilvrets negativa inverkan på biogasproduktion är 

ett ytterligare argument för att kvicksilverhalten och biogasproduktionen korrelerar 

utan att ha ett samband (Abdel-Shafy & Mansour 2014).  

Andra faktorer som påverkar biogasproduktionen är TS in i rötkammaren, pH ut ur 

rötkammaren och halten VFA i rötkammaren. TS-halten in i rötkammaren bör 

korrelera med biogasproduktionen eftersom detta värde även inkluderar det 

organiska materialet som organismerna bryter ner. Anledningen till att korrelationen 

med TS-halten inte är så stark, korrelationsvärdet är 0,52, är troligen att 

organismerna har så pass stor tillgång till organiskt material hela tiden att 

variationerna inte påverkar dem så mycket, vilket är positivt då tillfälliga störningar 

i slamhanteringen på reningsverket inte kommer minska biogasproduktionen 

drastiskt. Halten VFA har i flera andra studier visat sig påverka biogasproduktionen 
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negativt och därför anses den negativa korrelationen, med ett värde på -0,59, inte 

vara förvånande (Metcalf & Eddy 2014). pH-värdet ut ur rötkammaren har en 

negativ inverkan på biogasproduktionen, med ett korrelationsvärde på -0,63. 

Medelvärdet av de givna pH-värdena är 7,7 vilket ligger nära den rekommenderade 

gränsen på 8,0 och en förklaring till korrelationen kan därför vara att organismerna 

inte kan arbeta optimalt när klimatet i rötningskammaren börjar bli basiskt (Metcalf 

& Eddy 2014). Enligt Metcalf & Eddy (2014) kan pH-värdet påverkas av 

ammoniumhalten, som ökar pH, och av VFA och ättiksyra, som sänker pH. I detta 

fall anses ammoniumhalten inte påverka pH-värdet ut ur rötkammaren då det inte 

finns någon korrelation mellan dessa två faktorer, ingen korrelation finns heller 

mellan VFA och pH ut ur rötningsanläggningen vilket indikerar att pH måste bero 

på något annat än vad Metcalf & Eddy (2014) anser vara de viktigaste faktorerna. 

Två faktorer har visat sig korrelera med pH-värdena, nämligen bly-halten och flödet 

in till rötningsanläggningen. Korrelationen mellan bly och pH ut är positiv med ett 

korrelationsvärde på 0,68. Mest troligt är att pH-värdet påverkar blymängderna 

eftersom blyets löslighet sjunker när pH-värdet ökar. Detta resulterar i att blyet 

sedimenterar till botten av rötningstanken vid högre pH och följer då med ut i 

rötresten (Wu & Li 1998). När pH sedan sjunker igen kan det utfällda blyet lösa sig 

igen och mängderna minskar. Flödet in till rötningsanläggningen är negativt 

korrelerande med pH-värdet, med ett korrelationsvärde på -0,69. Denna korrelation 

indikerar att pH-värdet sjunker när flödet in till rötkammaren ökar. Baserat på denna 

korrelation kan det alltså vara möjligt att öka biogasproduktionen genom att sänka 

pH i form av ett ökat flödesintag. Då det vid genomförandet av rötningsförsöken 

konstaterades att en längre uppehållstid ger ett högre pH-värde, och Sjöstadsverket 

baserar sin uppehållstid på en konstant volym i rötkamrarna, styrks möjligheten att 

pH-värdet ut ur och flödet in i rötningsanläggningen har ett samband.  

4.2.1 Felkällor vid korrelationsanalysen 

Korrelationen gjordes enbart på månadsvärden från 2017 vilket ger totalt 12 

datapunkter att jämföra. Detta kan anses vara ganska lite och kan därför påverka 

resultaten av korrelationsanalysen.  

Data för nederbörden är tagen från en mätstation som inte befinner sig i Karlstad 

kommun. Detta kan medföra att de givna värdena för nederbörd inte riktigt 

överensstämmer med den nederbörd som hamnade i Karlstad kommun under samma 

period. Detta gör att alla korrelationsanalyser där data för nederbörd används har en 

felkälla. Då korrelationsvärdena till största del används för att påvisa att det finns 

korrelation och mindre vikt läggs vid exakta värden anses data från Väse ändå kunna 

användas. 

Biogasproduktionen varierar i början av året men blir sedan stabil under resten av 

året. Detta stabila läge kan göra att ämnen som kommer in till rötkammaren med ett 
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stabilt flöde året runt korrelerar med biogasproduktionen utan att det finns ett 

samband mellan dem.  

Till följd av att bygget av slammottagningen påbörjades under september 2017 fanns 

det ingen utjämning och inget mer slam togs emot från de andra reningsverken2. 

Dessa ändrade förutsättningar gör att det inte är helt rätt att jämföra datavärden innan 

september med de som är efter september. Då en uppdelning skulle innebära att 

endast fyra datapunkter används i korrelationsanalyser från september och framåt, 

vilket ger stor risk för felaktiga korrelationer, anses det bättre att trots detta jämföra 

hela året.  

4.3 Slutsats 

Tillsatser av spårämnena järn, kobolt, magnesium och nickel kommer medföra en 

minskning i biogasproduktionen eller inte påverka den alls i rötkammaren på 

Sjöstadsverket. Detta är på grund av att spårämnena redan finns i tillräckligt stor 

mängd i rötningsanläggningen. Inte heller spårämnen som lösts i EDTA har visat 

någon ökad biogasproduktion vilket tyder på att spårämnena även finns biologiskt 

tillgängliga i tillräckligt stor mängd.  

Genom korrelationsanalys har bland annat pH ut ur rötkammaren visat sig påverka 

biogasproduktionen genom att biogasproduktionen ökar när pH sjunker. pH har i sin 

tur visat sig påverkas av flödet in i rötningsanläggningen genom att pH sjunker när 

flödet in ökar. Då uppehållstiden i rötningsanläggningen beror av en viss volym i 

rötningstankarna, vilket i sin tur påverkas av flödet in, anses en sänkt uppehållstid 

kunna öka biogasproduktionen. Även torrsubstansmängder in i 

rötningsanläggningen, VFA, flöde in, nederbörd, kvicksilverhalt och blyhalt har 

visat sig påverka biogasproduktionen under år 2017.  

4.4 Fortsatta studier 

Trots att vattenbadet krånglade, vilket gjorde att det uppstod en del variationer i 

temperaturen och därmed biogasproduktionen, anses resultaten vara trovärdiga. 

Spårämnena som undersökts var främst nickel och kobolt, som det fanns minst av i 

proven från början och deras värden överensstämmer även med värden från andra 

studier där tillsatser visat sig ge en positiv biogasproduktion. Till följd av detta anses 

ingen ny studie behöva göras där spårämnen tillsätts för att undersöka ett eventuellt 

bristande ämne. En djupare undersökning kan dock göras av spårämnenas biologiska 

tillgänglighet för att utveckla kunskaperna inom detta område.  

Under det tredje rötningsförsöket observerades att biogasproduktionen under den 

sista veckan var väldigt låg. Därför bör möjligheterna till en kortare uppehållstid 

undersökas närmare då detta kan effektivisera slamhanteringsprocessen och 

eventuellt ge mer biogas.  

Genom korrelationsanalysen har det visat sig att det finns andra parametrar än 

spårämnen som påverkar biogasproduktionen. Den viktigaste parametern att 
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undersöka vidare är pH ut ur rötkammaren, eller pH i rötkammaren. Uppehållstidens 

inverkan på pH-värdet bör undersökas närmare samt hur detta påverkar 

biogasproduktionen.  
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