
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
Miljö- och energisystem 

 
 
 
 

Amanda Larsson 
 

 
Anaerob rötning av mikroalger 

 
En studie av metanutbytet vid rötning av mikroalger 

med och utan förbehandling 
 
 

Anaerobic digestion of microalgae 
 

A study on methane yield from anaerobic digestion of microalgae 
 with and without pre-treatment 

 
 

Examensarbete 22,5 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 

 
 

Juni 2014 

Handledare: Karin Granström 

Examinator: Lena Stawreberg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Idag kommer cirka 80 % av världens energianvändning från fossila bränslen och i Sverige 

kommer cirka 30 % från fossila bränslen samtidigt som efterfrågan efter energi ökar ständigt. 

Sverige har som mål att transportsektorn ska bli fossilt oberoende till år 2030 och år 2050 vill 

Sverige vara helt klimatneutralt. På Bäckhammars bruk, utanför Kristinehamn, drivs en 

pilotanläggning där mikroalger odlas för att i framtiden användas som en eventuell 

energikälla. Det är Sveriges tekniska forskningsinstitut som driver projektet i samarbete med 

andra aktörer. För att växa behöver alger vatten, näringsämnen (fosfor, kväve och mineraler), 

koldioxid och solljus. För att odla alger krävs ingen åkermark vilket gör att de inte 

konkurrerar med livsmedelsproduktionen som exempelvis raps gör. I Sverige finns potential 

att odla fram 80 ton/ha under ett år eftersom Sverige har många timmar solljus. Då alger 

behöver koldioxid för att växa är även detta bra ur en miljösynpunkt eftersom industrins 

rökgaser går att rena från koldioxid. Detta projekt har undersökt hur stor biogaspotential 

mikroalger har genom att studera deras rötbarhet och metanproduktion både med och utan 

förbehandling. Studien har även undersökt hur mycket biogas Bäckhammar skulle kunna 

producera fram från sin pilotanläggning. Försöken skedde i Karlstads universitets 

laboratorium i satsvisa reaktorer med ymp hämtad från Fiskartorpets reningsverk i 

Kristinehamn (mesofil bakteriekultur) och Sjöstadsverkets reningsverk i Karlstad (termofil 

bakteriekultur). Under den mesofila rötningen bildades det biogas i fyra av trettionio E-

kolvar. Istället för biogas bildades det mögel i alla E-kolvar. Den E-kolv som gav störst 

metanutbyte innehöll mikroalger behandlade med NaOH. Metanutbytet låg på 292 mL CH4/g 

VS inklusive ymp. Till försök två ändrades utrustningen till AMPTS
2
 och där producerade 

obehandlade mikroalger mest biogas. De obehandlade mikroalgerna producerade 186 mL 

CH4/g VS exklusive ymp. Omvandlat till energi innebär det att Bäckhammar skulle kunna 

producera 0,74 MWh/år och på ett hektar innebär det 122 MWh/år kan produceras. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Today about 80 % of world energy consumption is from fossil fuels and in Sweden 30 % is 

from fossil fuels and at the same time the request for energy is constantly increasing. Sweden 

aims that the transport sector should be fossil independence in 2030 and in 2050; Sweden 

wants to be completely carbon neutral. On Bäckhammars mill, outside Kristinehamn, a pilot 

plant is running, where microalgae are grown to possibly be used as an energy source in the 

future. It is Sweden's technical research institute conducting the project in collaboration with 

the Bäckhammars mill, Karlstad University and others. To grow the algae need water, 

nutrients (phosphorus, nitrogen and minerals), carbon dioxide and sunlight. Algae do not 

require arable land, which means that they do not compete with food production, such as 

rapeseed does. Sweden could produce up to 80 tonnes algae/ha during a year because Sweden 

has many hours of sunlight. Since algae need carbon dioxide to grow, this is also beneficial 

from an environmental point of view, then it is possible to purify industrial waste gases from 

carbon dioxide. This project has gauge the potential of microalgae to produce biogas by 

examining their suitability as a substrate for methane production both with and without pre-

treatment.  The study has also examined how much biogas Bäckhammar could produce 

forward. The trials took place in Karlstad University laboratory in batch reactors with graft 

taken from Fiskartorpets treatment in Kristinehamn (mesophilic bacteria culture) and 

Sjöstadsverket treatment plant in Karlstad (thermophilic bacterial culture). During the 

mesophilic anaerobic digestion formed the mold instead of biogas. Total, only four of thirty-

nine Erlenmeyer flasks produce biogas. The conical flask which gave the highest methane 

yield contained microalgae treated with NaOH. Methane yield was at 292 mL CH4/g VS 

including inoculum. To tryout two, the equipment changes to AMPTS
2
 and there the untreated 

algae produced most biogas. The untreated microalgae produced 186 mL CH4/g VS excluding 

inoculum. Converted to energy means that Bäckhammar could produce 0.74 MWh/year and 

on a hectare it can be 122 MWh/year produced. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbeta har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete.  

Den jag först och främst vill tacka är min handledare Karin Granström som tog sig tid att visa 

mig utrustningen vid början av försöken samt för hennes stöd under projektets gång. Även vill 

jag tacka Maria Sandberg för inspirerande föreläsning under reningsteknikskursen som fick 

mig att vilja göra ett exjobb som var relaterat till alger på Bäckhammars bruk.  

Jag vill även tacka Susanne Ekendahl på Sveriges tekniska forskningsinstitut som ställde upp 

på att svara på frågor angående algprojektet. På Bäckhammars bruk vill jag tacka Tarjei 

Svensen för trevligt bemötande vid hämtning av fiberslam.  

Till sist vill jag också tacka Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamn samt Sjöstads 

reningsverk i Karlstad för bidragande av ymp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ordlista  

Alger Alger är ett gemensamt namn för makroalger (tång och sjögräs) och 

mikroalger (växtplankton och fytoplankton). På Bäckhammars bruk odlas 

mikroalger. 

AMPTS Automatic Methane Potential Test System   

Anaerob Syrefritt 

Biogas Består främst av metangas (CH4) samt koldioxid (CO2) och är en energirik 

gas  
Biometan Är uppgraderad biogas och innehåller minst 97 % metangas 

C/N-kvoten Förhållandet mellan kol och kväve 

FAN Free ammonia nitrogen (fri ammoniak kväve) 

Substrat Råmaterial för ympen 

TAN Total ammonia nitrogen (total ammoniumkväve) 

TS Total Solids (mg/L) eller på Svenska torrsubstans. TS fås när hela provet 

har torkats torrt och ger halten på fasta ämnen. 

VS Voltaire Solids (mg/L) eller förbränningsbart substans på Svenska. Vid 

förbränning förångas fasta ämnen och VS är då ett mått på de organiska 

ämnena i den fasta fasen. Vid förbränning blir askan kvar.    

 
Ymp Kultur av mikroorganismer som är aktiva under rötningsprocessen 
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1. Inledning 
Idag kommer cirka 80 % av världens energianvändning från fossila bränslen och efterfrågan 

om energi ökar ständigt. Scenarier visar att energianvändningen kommer att öka under detta 

århundrade med en faktor 2 eller 3. Samtidigt som energianvändningen ökar, så stiger 

växthusgaserna i atmosfären. Därför måste användningen av fossila bränslen minska på grund 

av de klimatförändringarna som sker med den förhöjda koldioxidhalten i atmosfären (De 

Schamphelaire & Verstraete 2009; Weiland 2009).  

Av den totala energianvändningen idag i Sverige kommer cirka 30 % från fossila bränslen 

(Naturvårdsverket 2014). Det största problemet i Sverige är att hitta en bränsleersättning inom 

transportsektorn då största delen av de fossila bränslena går åt där. Sverige har som mål att 

transportsektorn ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030 och bli klimatneutralt till år 

2050 (Sköldberg et al. 2010). Ett alternativ av drivmedel till transportsektorn är biogas, därför 

ska mikroalger rötas för att se deras biogaspotential.  

På Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn drivs en pilotanläggning av SP (Sveriges 

tekniska forskningsinstitut). Vid odling av alger krävs ingen åkermark vilket gör att alger inte 

konkurrerar med livsmedelsproduktionen (Mussgnug et al. 2010). Alger är fotosyntetiserade 

organismer och för att växa behöver de vatten, näringsämnen, koldioxid och solljus (Sheehan 

et al. 1998). Alger växer väldigt fort och kan dagligen fånga upp 6,24 kg CO2/m
3
, vilket också 

är bra ur en miljösynpunkt (De Schamphelaire & Verstraete 2009). 

1.1  Syfte 
Ta fram biogas från mikroalger för att få ett alternativt förnyelsebart bränsle som kan ersätta 

en del av de fossila bränslena som används i transportsektorn då Sverige har som mål att 

transportsektorn ska vara fossilt oberoende till 2030 samt vara helt klimatneutralt till 2050. 

1.2  Mål 
Målet är att undersöka biogaspotentialen hos mikroalger med och utan förbehandling samt hur 

mycket biogas Bäckhammar skulle kunna producera och ställa detta i relation till 

lokaltrafikens behov av biogas. 

  

2.  Bakgrund 

 
2.1  Algprojekt  

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) driver ett tre år långt pilotprojekt om hur mikroalger 

växer i det svenska klimatet. Pilotprojektet startades år 2013 och leds av SP men sammarbetar 

med 13 andra aktörer och projektet finansieras främst av Vinnova. Pilotanläggningen där 

algerna växer ligger utanför Kristinehamn på Bäckhammars bruk. Bäckhammars odlingsmark 

på pilotanläggningen är 60 m
2
 (Persson & Ekendahl 2013).  De punkter som SP ska 

undersöka är (SP u.å.):     

 Algodling i rökgas 

 Kostnadseffektiv odlingsteknik av alger i bioreaktorer  

 Kemiska analyser av biomassans innehåll 

 Metodutveckling för skörd och utvinning av lipider 

 Kvalitet och nedbrytning av biobränslen, inklusive biodiesel och biogas 

 Sensorteknik för maximera storskalig produktion av biomassa 

 Nedbrytning av material i fordon på grund av användning av biobränslen 
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 Energi- och systemanalyser  

SP:s mål är att få en hållbar produktion av algbiomassa genom att använda outnyttjade 

resurser vid ett bruk och att ta fram bioolja för analys.   

2.2  Odling av alger 
Att odla fram alger för framställning av bränsle är inte ett nytt koncept. Redan på 1950-talet 

pratas det om att odla alger för att producera fram metangas (Sheehan et al. 1998). Alger kan 

odlas i så kallade raceways eller i små bassänger (figur 1).  

Figur 1. Alger odlade i en bassäng (vänster) och raceway (höger). 

Det är viktigt att det sker en kontinuerlig omrörning då alger kräver solljus för att växa och 

utan omrörning får inte algerna i botten något solljus. Potenialen för produktionen av 

algbiomassa under ett år i Sverige ligger på 80 ton/ha (Tredici 2010). Sverige har många 

timmar solljus under året vilket gör att odling av alger är ett bra alternativ här. För att algerna 

ska kunna växa behöver de vatten, näringsämnen (fosfor, kväve och mineraler), koldioxid och 

solljus (Sheehan et al. 1998). Då alger kräver koldioxid för att växa går det även att rena 

industrins rökgaser från koldioxid med hjälp av alger. Dagligen kan alger fånga upp 6,24 kg 

CO2/m
3 

(De Schamphelaire & Verstraete 2009). Alger kan grovt delas in i makroalger (tång 

och sjögräs) eller i mikroalger (växtplankton och fytoplankton) (Simrisalg u.å.) och på 

Bäckhammars bruk odlas mikroalger.  

2.2.1 Alger som energikälla  
Alger består till största del av lipider, proteiner och kolhydrater och är fotosyntetiserade 

organismer (Sheehan et al. 1998). Då alger kan innehålla mycket lipider odlas alger fram för 

att utvinna olja. Av oljan går det att göra biodiesel som går att använda som fordonsbränsle. 

Av biomassan går det att göra biogas, detta framställs genom rötning (De Schamphelaire & 

Verstraete 2009). Då bildas metangas, koldioxid samt organiska syror. Till skillnad emot 

biodiesel som är beroende av lipidinnehållet, är anaerob rötning av algbiomassan kapabel till 

att producera metanrik biogas oavsett lipidinnehåll. Det teoretiska metanutbytet för 

algbiomassan med lipidinnehåll mellan 2-22 % kan ge ett metanutbyte mellan 0,47–0,80 m
3
 

CH4/kg VS (Volatile Solids) medan experimentella försök har gett faktiska värden mellan 

0,17–0,45 m
3
 CH4/kg VS (Wiley et al. 2011). Det går även att göra bioetanol av alger (De 

Schamphelaire & Verstraete 2009). 
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2.2.2 Jämförelse alger med andra energikällor   
Alger har en klar fördel gentemot andra växter som odlas för energiframställning då de inte 

kräver någon åkermark och det blir då ingen konkurrens med livsmedelproduktionen 

(Mussgnug et al. 2010) som t.ex. rapsoljan är. Alger har även en fördel att de växer väldigt 

snabbt (Mussgnug et al. 2010). Den snabba tillväxten beror på att de har en snabb 

fotosyntiserande effekt mellan 3-8 % medan de markbundna växternas fotosyntiserande effekt 

bara ligger på 0,5 % (Wiley et al. 2011). Vad gäller raps så har odling av alger under svenska 

förhållanden producerat 22 gånger mer olja per hektar än odling av raps gjorde (Simrisalg 

u.å.). Vad gäller majsensilage visar rötningsförsök att metanhalten i biogasen var 7-13 % 

högre i alger än biogasen i majsensilage (Mussgnug et al, 2010). Jämförelse med metanutbytet 

ligger experimentella försök för grisavfall på 0,19 m
3
 CH4/kg VS, sockerbetor 0,21 m

3
 

CH4/kg VS, avloppsslam 0,23 m
3
 CH4/kg VS samt klövergräs 0,34 m

3
 CH4/kg VS (Wiley et 

al. 2011). 

2.3  Biogasprocessen 
I en syrefri miljö bryts organiskt material ned av mikroorganismer och bildar biogas, en så 

kallad anaerobisk rötning. Det är många mikroorganismer som samarbetar i en komplicerad 

process och bryter ner de organiska ämnena till bland annat kolhydrater, fetter och proteiner 

för att sedan bryta ned till slutprodukterna metangas och koldioxid (Weiland 2009).  

För att rötningen ska vara optimal krävs att förhållandet mellan kol och kväve (C/N-kvoten) i 

reaktorn är rätt avpassat för att mikroorganismerna ska kunna arbeta. En bra C/N-kvot ligger 

mellan 15-30. Vid för låg C/N-kvot (högt kväveinnehåll) kan ammoniakackumulering ske, 

som är toxiskt för mikroorganismerna (Carlsson & Uldal 2009). Vid för hög C/N-kvot (högt 

kolinnehåll) avtar nedbryningsprocessen och rötningsprocessen tar längre tid (Carlsson & 

Uldal 2009).  

En stabil process, som gynnar processen, har en TAN-koncentration (Total Ammonia 

Nitrogen) mellan 300-1000 mg/L. När ammoniumnivån överstiger 1200 mg/L så hämnas den 

termofila processen (Kayhanian 1999). För att inte få en hämmande effekt, behöver free 

ammonia nitrogen (FAN) understiga 80 mg/L i rötningskammaren (Al Seadi 2008). FAN är 

beroende av temperatur, pH samt TAN och det är ammoniaken som är giftig för 

mikroorganismerna (Kayhanian 1999).  

Förbehandlingar kan ske mekaniskt genom malning med exempelvis en stavmixer eller 

kemisk eller termisk (Melin 2001). Detta görs för att substratet ska bli mer tillgängligt för 

mikroorganismerna så att en snabbare hydrolys kan ske.  

2.3.1 Biogas 
Biogas består till största del av metangas (40-75 %) och koldioxid (15-60 %). Den biogas som 

uppgraderas till naturgaskvalité är biogas som har blivit renad från koldioxid (Ryckebosch et 

al. 2011). Den uppgraderade versionen av biogas kallas ofta för biometan och används som 

drivmedel i fordon. Den innehåller då mellan 95-97 % metangas och 1-3 % koldioxid 

(Ryckebosch et al. 2011). 

2.3.2 Anaerob rötning  
Under hydrolysen som är det första steget i rötningsprocessen sönderdelar 

mikroorganismerna, med hjälp av enzymer, de mer komplexa föreningarna till enklare 

föreningar som exempelvis socker och aminosyror. I fermentationen som är det andra steget 

sker en jäsning varvid ett antal mellanprodukter bildas, så som alkoholer, fettsyror och vätgas. 
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Slutligen sker metanbildningen där metangas bildas, se figur 2. Metangasprocessen sker 

långsamt och avstannar om mikroorganismerna kommer i kontakt med syre. 

Metangasbildningen är en känslig process och klarar inte av snabba förändringar i temperatur 

och pH och behöver vissa vitaminer och spårämnen för att bilda metangas (Weiland 2009).  

 

 
Figur 2. De olika stegen i en biogasprocess. Källa: Weiland 2009. 

 

Rötningen kan ske mesofilt (35-42
o
C) eller termofilt (45-60

o
C). En termofil rötning går 

dubbelt så fort som en mesofil rötning. Då rötningen går mycket snabbare i den termofila 

rötningen behöver inte materialet vara lika länge i rötkammaren, vilket kallas att materialet 

har en kortare uppehållstid (Weiland 2009). Då kan rötningskammaren vara mindre vilket är 

platsbesparande och billigare att bygga. Den mesofila rötningen är stabilare och är inte lika 

känslig för växlingar i temperatur (kan växla mellan +/- 3
o
C) som den termofila rötningen är 

(Weiland 2009).  

I en rötningskammare kan antingen våtrötning eller torrötning ske. Våtrötning får högst ha en 

TS-halt (Total Solids) på 10 % och är den vanligaste rötningsprocessen. Vid torrötning är TS-

halten mellan 15-35 %. Torrötning är det enklare alternativet medan våtrötning är billigare. 

Det bildas heller inte lika mycket metangas vid en torrötning (Weiland 2009).  

2.4  Transportsektorn 
Sverige har som mål att transportsektorn ska bli fossilt oberoende till år 2030 och 

klimatneutralt till år 2050 (Sköldberg et al. 2010). Därför är det viktigt att tillgängligheten på 

förnyelsebara bränslen ökar, som exempelvis biogas. Idag är transportsektorn i världen helt 

beroende av olja och oljeprodukter då cirka 95 % av energin till transporter kommer från olja. 

Av den årliga konsumtionen av olja som används i Sverige går 80 % till transportsektorn. De 

transporter som inte drivs på olja drivs istället på etanol, el eller gas (SPBI u.å.). 
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Koldioxidsandelen i Sverige varierar beroende trafikslag (figur 3). Personbil är det som ger 

störst tillskott av koldioxid men det är lättast att göra kollektivtrafiken klimatneutralt först 

innan personbilen då det är lättare att byta ut bränslet i bussar än personbilar.   

 
Figur 3. Koldioxidandelar på olika transportfordon. Källa: Bussbranschens riksförbund [BR] 2013. 

2.4.1 Kollektivtrafiken – Bussar 
Inom buss sektorn har användandet av förnyelsebara drivmedel ökat till det dubbla under 

perioden 2000-2013 i Sverige. Under 2012 var diesel (figur 4) den dominerande 

bränsleanvändningen inom bussektorn. Idag drivs 77,6 % av bussarna av fossilt bränsle i form 

av diesel (Bussbranschens riksförbund [BR] 2013). Därför behöver bussektorn byta ut de 

bussar som går på fossilt bränsle även om bussektorn bara står för 1 % av koldioxidandelen 

från transportsektorn. Energiinnehållet i 1 Nm
3
 biometan motsvarar 1,1 liter bensin vilket 

motsvarar 9,67 kWh (Biogas 2011). 

 
Figur 4. Hur många bussar som är i trafik beroende på bränslet under år 2012. Källa: Bussbranschens 

riksförbund [BR] 2013. 

Bäckhammars bruk ligger i Värmland. Det lokala bussbolaget Värmlandstrafik AB använder 

38 GWh/år dieselbränsle och i huvudorten Karlstad använder Karlstadsbuss 55 bussar som 

totalt förbukar 16 GWh/år biogasbränsle (Pettersson 2012).  Att ersätta diesel med biogas för 

hela Värmlands busstrafik skulle kräva 5 580 000 Nm
3
 biometangas. Rötning av mikroalger 

kan då vara en dellösning. 
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1% 
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3.  Metod och Material  
Alla rötningsförsök ägde rum i Karlstads universitet laboratorium med mikroalger hämtade 

från Bäckhammars bruk i november 2013 som förvarades i frysen fram till rötningsförsöken. 

Mikroalgerna hade ett lipidinnehåll på 7 %. Fiberslammet hämtades på Bäckhammars bruk 

februari 2014. Ympen till försök 1 hämtades i Kristinehamn på Fiskartorpets reningsverk som 

är ett kommunalt slam med en mesofil bakteriekultur på 35
o
C. Till försök 2 hämtades ympen 

på Sjöstads reningsverk i Karlstad som höll en termofil bakteriekultur på 55
o
C. Ympen fick 

stå några dagar innan rötningsförsöken påbörjades för avgasning.  

3.1  TS och VS 
Innan rötningen kunde ske behövde torrsubstans (TS) och förbränningsbart substans (VS) tas 

fram på mikroalgerna, ympen och fiberslammet. Standarden som användes för att ta fram TS 

var 2540 B och för VS användes 2540 E (Eaton 2005). För att få fram TS-halten vägdes först 

en tom aluminiumform, fylldes med 40 mL mikroalger/ymp och vägdes sedan igen. För 

fiberslammet som var i fast material vägdes enbart en massa och inte någon volym. Därefter 

fick aluminiumformarna stå i en ugn med temperaturen 103
o
C grader under ett dygn. När 

formen hade varit i ugnen under ett dygn vägdes den igen (1). 

För att få fram VS halten fick formen stå i en ugn med en temperatur på 550
o
C i 20 min för att 

sedan väga aluminiumformen efteråt (2).     

%    
          

        
         (1) 

     
         

        
         (2) 

 

Där: 

V103 = Formens vikt efter torkning 103
o
C under 24 h 

Vform = Vikt på den tomma aluminiumformen 

VS = Formens vikt med alger/ymp/fibermassa 

V550 = Formens vikt efter förbränning 550
o
C i 20 min  

Den beräknade TS och VS halten på algbiomassan låg på 2 % TS samt 1,7 % VS. 

3.2  Uppställning försök 1 
Den första rötningen var mesofil med en temperatur på 35

o
C. Mikroalgerna behandlades på 

sex olika vis. Alla substrat rötades i sex replikat. Även tre E-kolvar fyllda med enbart ymp 

genomgick rötningsproceduren, för att ympens metanproduktion skulle kunna tas bort från 

substratens produktion. Totalt undersöktes trettionio E-kolvar i 21 dygn. Efter 13 dagar höjdes 

temperaturen till temofil nivå, 55
o
C, då det enbart bildats gas i en E-kolv. Närmare 

beskrivning av förbehandlingar och samrötning finns i tabell 1. Näringsämnena tillsattes 

enligt Angelidaki et al. (2009).  
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Tabell 1 Behandlingarna på mikroalgerna och dess orsak  
  Behandling Orsak 

A Ren Ingen behandling. 

 

Referenspunkt. 

B 85
o
C Förbehandling med en oljebaserad 

autoklav med en temperatur på 

85
o
C i 30 min.  

 

Slår sönder cellerna. Snabbare 

hydrolys. 

C Mald Stavmixer.  Slå sönder cellerna. Snabbare 

hydrolys. Jämnare blandning.  

 

D NaOH Förbehandling med NaOH till pH 

9,15 i 30 min. Sen neutraliserad 

med H2SO4till pH 6,95. 

Frätande effekt. Slå sönder 

cellerna. Snabbare hydrolys.  

 

E 

 

Fiberslam 

 

Mikroalger och Fiberslam blandas 

hälften. Fiberslam är från 

Bäckhammars bruk. 

 

Se om det gynnar 

biogasprocessen med två 

sorters substanser.  

 

F 

 

Näringsämnen 

 

Tillsättning av näringsämnen. 

Tillsätts i ympen. 

  

 

Ingen hämmande effekt 

uppstår. Alla näringsämnen 

finns. 

 

Ympen buffrades med Na2CO3 (natriumkarbonat) för att pH-värdet inte skulle bli för lågt. Det 

behövs 3,29 g Na2CO3 x H2O/L vatten och pH halten bör ligga mellan 7,6–7,8 (Hagelqvist, et 

al. 2013).  

3.2.1 Uppställning av E-kolvar  

Rötningsförsöken till uppställning ett sker i E-kolvar där en gaspåse ansluts via korken på E-

kolven (figur 5).  

 
Figur 5. En E-kolv med ansluten gaspåse med rötningsblandning i.  

Alla E-kolvar fylldes med den uppbuffrade ympen samt med mikroalger behandlade på olika 

sätt. Innan gummikorken fästes på E-kolven sprutades kvävgas in i 30 sekunder för att ta bort 

så mycket syre som möjligt. Därefter undersöktes gummikorken täthet med en 100 ml 

gasspruta (figur 6) och sedan sattes gaspåsen på. Gaspåsens lufttäthet undersöktes innan 

genom att spruta in luft i påsen som doppades i vatten för att kontrollera att inga luftbubblor 

bildades. Efteråt tömdes de godkända påsarna på luft.  
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Figur 6. En 100 ml gasspruta med ventil tillsammans med en piang som används för tillslutning.   

 

3.2.2 Gasproduktion 
Dagligen undersöktes gasproduktionen från E-kolvarna. För att tömma aluminiumpåsarna på 

gas användes en gasspruta (figur 6).  

3.2.3 Metanhalt 
Gasen innehåll av metan mättes då det bildats gas i gaspåsen. Hur mycket metangas som 

fanns i sprutorna undersöktes i en gaskromotagrafi. Den gaskromotagrafin som användes var 

en Clarus 480. Gasen räknades ut som [mL CH4/g VS].  

3.3  Uppställning försök 2 
Den andra uppställningen skedde termofilt med en temperatur på 55

o
C. Mikroalgerna 

behandlades på fyra olika vis då det enbart fanns 15 stycken rötningskammare. Alla substrat 

rötades i tre replikat. Även tre glasflaskor fyllda med enbart ymp och destillerat vatten 

genomgick rötningsproceduren. Totalt undersöktes femton 500 mL glasflaskor (figur 7). 

Närmare beskrivning av förbehandlingar och samrötning finns i tabell 2.  

Tabell 2 Behandlingarna på mikroalgerna och dess orsak  

  Behandling Orsak 

A Ren Ingen behandling. 

 

Referenspunkt. 

B NaOH Stavmixer. 

 

 

Slå sönder cellerna. Snabbare 

hydrolys. Jämnare blandning.  

C 85
o
C Förbehandling med NaOH till pH 

9,32 i 30 min. Sen neutraliserad 

med H2SO4 till pH 7,34. 

 

Frätande effekt. Slå sönder 

cellerna. Snabbare hydrolys.  

D Mald Förbehandling med en oljebaserad 

autoklav med en temperatur på 85
o
C 

i 30 min. 

Slår sönder cellerna. Snabbare 

hydrolys. 

    

 



9 
 

3.3.1 Uppställning av AMPTS
2
  

Utrustningen som användes var bioprocess control: AMPTS
2
 (Automatic Methane Potential 

Test System) (figur 8) som kopplades samman enligt medföljande manual. I 

rötningskammarna skedde en omrörning som var inställd på att vara igång i 60 sekunder och 

sedan stå still lika länge. Gasen som bildas i rötningskammaren transporterades genom 

plaströr till glasbehållare innehållande NaOH-blandning för fixering av CO2. Då koldioxiden 

fixeras transporterades enbart metangasen vidare i plaströret där mängden metangas mättes 

samt registrerades. Detta var sammankopplat till en dator för avläsning av värden. Försöket 

avslutades när metangasproduktionen var försumbar (<5 mL/dag) (Bioprocess control 2013).     

 
Figur 7. 500 ml glasflaska som rötningskammare med påkopplas tillslutare/omrörare.    

 

 
Figur 8. Utrustningen AMPTS

2 
där rötkammaren syns till vänster, i mitten fångas koldioxiden upp och 

längst till höger mäts/registreras gasproduktionen.   
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3.4  Kväve och kol  
Kväve- och kol halter togs på mikroalgerna för att få ut C/N-kvoten. Mikroalgerna filtrerades 

och den filtrerade vätskan användes till provtagningen. Undersökningen av kol i algvätskan 

skickades till ALcontrol laboratories AB i Karlstad. Kväve provet späddes 1:100 och 

undersöktes i Karlstads universitets laboratorium. Det provrör som användes var Hach Lange 

LCK 138 som mäter total kväve mellan 1-16 mg/L TNb. Provet avlästes sedan i 

fotospektrometern Hach Lange DR 2800.     

3.5  Rötrest 
Rötrestens ammoniumkoncentration undersöktes genom att ett litet prov med rötrest 

centrifugerades i centrifugen Hettich Rotofix 32 A för att avskilja torrsubstansen från vätskan. 

Vätskan från rötresten blandades sedan med destillerat vatten med ett förhållande på 1:200. 

Av den blandade vätskan tillsattes 0,5 ml i ett ammoniumprovrör. Det ammoniumprovrör som 

användes var ett Hach Lange LCK 305 som är för ammoniumkoncentrationer mellan 1-12 mg 

NH4-N/l. Efter 15 minuter sattes röret i fotospektrometern Hach Lange DR 2800 för avläsning 

av ammoniumkoncentration.  

När TAN var framtaget kunde FAN tas fram. Ammoniak är beroende av temperatur, pH och 

TAN (Kayhanian, 1999) (3).  

     
    

  
   

  
   

  
     (3) 

där: 

NH3 = fri ammoniakkoncentration mg/L 

TAN = total ammoniumkvävekoncentration mg/L 

KA = temperaturberoende konstant = (3,77∙10
-9

 @55
o
C) 

[H] = vätejonkoncentration = 10
-pH

 

 

4.  Resultat 

 
4.1  Försök 1 

Under försök 1 bildades det mindre biogas än förväntat. Totalt bildades det biogas i fyra av 

trettionio E-kolvar (figur 9).  

Det bildades enbart gas i en av trettionio E-kolvar under det mesofila förhållandet. Den 

behandling som bildade biogas under mesofila förhållanden var NaOH-behandling där 

biogasen innehöll 36 % metangas. Totalt sett bildades 292 CH4 mL/g VS och i detta är ympen 

medräknad då inga data fanns på ympen. Då det inte hände något ökades temperaturen till 

termofil. Då bildades det biogas i tre E-kolvar vars behandling var termofil, 85
o
C. I dessa var 

metangasinnehållet bara mellan 8-17 %. Metangasutbytet var lågt i alla E-kolvar (figur 10). 

Istället för att producera biogas bildades mögel i E-kolvarna (figur 11). 
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Figur 9. Staplarna tillhör vänsteraxeln och visar total biogasproduktion. Linjen tillhör högeraxeln och 

visar procenten av metangasutbyte i biogasen.  

 

 
Figur 10. Totalt metangasutbyte per g VS inklusive ympens bidrag.   
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Figur 11. Det bildades mögel istället för biogas 

4.2  Försök 2 
Under metod två bildades det biogas i alla reaktorer och metangasbildningen var mycket jämn 

inom replikaten (figur 12). Det togs fram ett medelvärde från replikaten (figur 13) och 

metangasproduktionen var jämn inom de olika behandlingarna.   

 
Figur 12. Total metangasproduktion exklusive ympens bidrag  
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Figur 13. Totalt metangasutbyte inklusive ympens bidrag.  

 

Ren algblandning (obehandlade alger) var den som gav mest metangas/g VS, se figur 14. 

Algerna var snabbrötade och metangasproduktionen avtog snabbt. Försöket pågick i 15 dagar 

då metangasproduktionen avstannat helt (figur 15).  

 
Figur 14. Totalt metangasutbyte exklusive ympens bidrag.  
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Figur 15. Daglig produktion av metangas.  

4.3  Energi 
Bäckhammars bruk skulle kunna producera fram 76 Nm

3
 metangas/år vilket motsvarar 740 

kWh/år. Ifall odlingen skulle ske på ett hektar kan 12 648 Nm
3
 metangas produceras vilket 

motsvarar 122 MWh/år, se tabell 3. Detta baseras på resultaten från försök 2 och för 

obehandlade alger. För att täcka Karlstadsbuss energibehov skulle odling behöva ske på 130 

hektar.       

Tabell 3 Hur mycket biometan och energi som skulle kunna produceraras under ett år om obehandlade 

alger rötas.  Detta är räknat exklusive ympens bidrag.  

 Uppställning 2 

termofilt 

(gas exklusive ymp) 

 Bäckhammar (60 m
2
) 

0,186 m
3
 CH4/kg VS 

1 ha 

0,186 m
3
 CH4/kg VS 

Nm
3 
CH4 76 12648 

MWh 0,74 122 

GJ 2,65 440   

 

4.3.1 Jämförelse energi: försök 1 och 2 

Då försök 1 inte fick några värden på ympens bidrag till biogasprocessen jämfördes 

energiinnehållet i försök 1 och 2 inklusive ymp istället för exklusive ymp. Försök 2 gav mest 

metangasutbyte, se tabell 4.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ymp

Ren algblandning

NaOH

Termobehandling

Mald

mL CH4 

dag 



15 
 

Tabell 4 Hur mycket biometan och energi som skulle kunna produceraras under ett år om NaOH 

behandlade alger rötas från försök 1 samt obehandlade alger rötas från försök 2.  Detta är räknat 

inklusive ympens bidrag. 

 Försök 1 

mesofilt 

(gas inklusive ymp) 

Försök 2 

termofilt 

(gas inklusive ymp) 

 Bäckhammar (60 m
2
) 

0,292 CH4/kg VS 

1 ha 

0,292 CH4/kg 

VS 

Bäckhammar (60 m
2
) 

0,358 m
3
 CH4/kg VS 

1 ha 

0,358 m
3
 

CH4/kg VS 

Nm
3 
CH4 119 19856 146 24344 

MWh 1,15 192 1,41 235 

GJ 4,15 691   5,08 847 

 

I figur 16 syns ammoniumkoncentrationen för försök 2. Ammoniumkoncentrationen ligger 

mellan de värden som Sjöstad redovisar. Ammoniakkoncentrationen överstiger värdet på 80 

mg NH3/L, som gör att biogasproduktionen blir hämmande (figur 17).  

 
Figur 16. Ammoniumkoncentrationen i rötresten.  
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Figur 17. Ammoniakkoncentrationen i rötresten. 

5.  Diskussion   
Varför ingen biogas producerades från försök 1 kan ha berott på flera olika orsaker. En teori 

är att det inte var tillräckligt tätt och gasen läkte ut. En annan orsak kan ha varit att utrymmet 

för luft i E-kolven var alldeles för stort och då funnits för mycket syre vid start av rötningen 

även om kvävgas var tillsatt. Däremot borde metangasproduktionen kommit igång efter några 

dagar då syret skulle tagit slut om E-kolvarna höll helt tätt, vilket leder fram till första teorin 

om otäthet. I varje E-kolv fanns det 0,85 g VS, vilket kan ha varit för lite substrat för ympen. 

Ympen som användes var även med i ett annat rötningsförsök där den fungerade utan 

problem, så utesluter att ympen var dålig.  

Att det bildades mögel i E-kolvarna tyder på att en annan bakteriekultur har tagit över 

processen. Dessutom behöver mögel syre för att växa vilket påvisar att det kan ha varit för 

mycket syre vid start av försöket och då tog en annan bakteriekultur över. Att det bildades gas 

i de tre E-kolvarna vars behandling var termofilt kan ha berott på att mögel bakteriekulturen 

inte klarar av högre temperaturer och då bildades biogas istället, dock med väldigt lågt 

innehåll av metangas.  

Då försök 1 inte gick som förväntat ändrades utrustningen till försök två samt ökade VS i E-

kolvarna till 1,7 g. Varför inte utrustningen som användes till försök två (AMPTS
2
) användes 

direkt beror på att den inte köpts in vid start av försöket. Till försök 2 fanns det bara 15 

stycken rötningskammare och därför kunde bara fyra behandlingar ske. Därför valdes två 

stycken bort från försök 1. Fiberslammet valdes bort då det är svårt att röta. Valet stod sedan 

mellan NaOH, termofil, malning samt näringsämnen. Näringsämnena valdes då bort grundat 

på resultaten i försök 1.   

I försök 2 var metangasbildningen jämn bland de olika behandlingarna. Den behandling som 

gav mest biogas var obehandlade alger. Detta är en klar fördel då det är mest ekonomiskt. 

Varför det är ekonomiskt beror på att det inte blir en kostnad för tillsatser (NaOH) eller energi 

(termofil, malning). Då rötningen går fort (femton dagar till avstannad gasproduktion) går det 
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snabbare att producera fram biogasen vilket också är gynnsamt. Detta tyder på att 

mikroalgerna inte är svårrötade och att hydrolysen går relativt fort.  

C/N-kvoten hos mikroalgerna var låg, vilket kan ha försämrat metangasproduktionen (Wiley, 

2011). Därför skulle det vara fördelaktigt att samröta mikroalger med substanser som har hög 

C/N-kvot. Detta för att få en mer optimal C/N-kvot som ligger mellan 15-30. C/N-kvoten låg 

runt 9 hos mikroalgerna och mätningarna gjordes i löst form innan mikroalgerna brutits ner. 

Kommunalt avloppslam brukar ha en C/N-kvot mellan 5-16 (Cornell Composting, 1992). Det 

är då inte optimalt att samröta mikroalger med kommunalt bioslam, såsom Fiskartorpets eller 

Sjöstadsverket. Det skulle varit bättre att samröta med substrat med hög C/N-kvot som 

exempelvis pappersbruks bioslam som har C/N-kvot på 54 (Cornell Composting, 1992), som 

Stora Enso i Skoghall. Då Bäckhammars bioslam var mer som fiberslam är det inte lämplig 

samrötningssubstrat då det är svårrötat och har en C/N-kvot på 250 (Cornell Composting, 

1992). Yen (2007) har undersökt metangasutbytet vid samrötning av alger tillsammans med 

avfallspapper och fick då ett högre metangasutbyte. Detta berodde just på att C/N-kvoten blev 

högre och rötningsprocessen blev mer stabil.  

På tidigare experimentella försök så är metanutbytet för grisavfall 0,19 m
3
 CH4/kg VS, 

sockerbetor 0,21 m
3
 CH4/kg VS, avloppsslam 0,23 m

3
 CH4/kg VS samt klövergräs 0,34 m

3
 

CH4/kg VS (Wiley et al. 2011). Från detta försök så var metanutbytet från mikroalger 

densamma som för grisavfall med 0,19 m
3
 CH4/g VS och är då ett lämpligt rötningssubstrat.  

Då alger växer väldigt snabbt och att det skulle kunna gå att producera 80 ton/ha under ett år 

här i Sverige medför att alger har god potential som framtidens energikälla för 

transportsektorn. Det problem som finns idag är att hittills har ingen lyckats producera så pass 

mycket algbiomassa. Som tidigare nämnt är SP:s mål att producera fram bioolja från 

algbiomassan. Utvinningen av oljan från algbiomassan sker innan algbiomassan rötas i en 

rötkammare. Då energi kan framställas två gånger från algbiomassan lämpar den sig ännu mer 

som en förnyelsebar energikälla. Att bara odla fram alger för biogasproduktion skulle inte 

vara lönsamt. Om biometangas från alger används som bränsle, som är odlat på ett hektar, kan 

0,8 % av Karlstadsbuss tätortstrafik bränsle ersättas eller 0,3 % av Värmlandstrafik AB:s 

bränsle ersättas.  

Den uppmäta ammoniumkoncentrationen varierade mellan 992-1132 mg NH4
+
/L och 

Sjöstadsverket redovisar att deras ammoniumnivå brukar ligga mellan 800-1770 mg NH4
+
/L. 

Detta indikerar att ammoniumhalterna ligger på rimliga värden. Dock är det inte ammonium 

som är det giftiga för bakterierna utan det är ammoniaken. För att undvika ammoniak 

förgiftning så ska ammoniakkoncentrationen ligga under 80 mg NH3/L. Detta påvisar att en 

kraftig ammoniakförgiftning har skett då ammoniakhalten på rötresten låg mellan 194-258 mg 

NH3/L. Enligt bioprocess control (2013) skulle försöken pågå mellan 30-60 dagar. Detta 

försök pågick enbart 15 dagar och en orsak till tidigt avstannande av biogas är 

ammoniakförgiftning. Dock är det vanligt att rötningsprocesser enbart pågår i 21 dagar då 

biogasbildningen vanligtvis har avtagit då. För att undvika ammoniakförgiftningen så kan 

ympen behöva stabilisera på ett lägre pH.  

5.1  Felkällor  
Resultatet som är per VS kan variera lite. Detta beror på algernas förmåga att sedimentera sig 

snabbt vilket resulterar svår provtagning då det behövdes en jämn blandning vid 

provtillfällena. Resultatet vid olika provtillfällena varierade och därför valdes ett medelvärde 

av VS. Detta kan då ha påverkat resultatet till viss del. Dessutom tog det längre tid för 

upptining av algerna än förväntat vilket gjorde att testerna på VS/TS från försök 1 inte kunde 
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dubbelkollas då rötningsprocessen behövde komma igång. AMPTS
2
 fick ofta problem med 

kopplingen till datorn, dock verkade det som mätningarna registrerades ändå.  

5.2  Fortsatt forskning   
Det vore intressant att samröta mikroalgerna med andra substrat för att se om biogasutbytet 

blir större, som exempelvis med skogsindustriellt avloppsslam. Dessutom skulle det vara 

intressant att köra förbehandlingen med näringsämnen i AMPTS
2
.  Även att prova att köra en 

kontinuerlig rötningsprocess där reaktorerna dagligen blir matade med algsubstrat. Detta 

kräver då att en större mängd algsubstrat finns tillgängligt.    

6. Slutsatser 
I framtiden har mikroalger en potential som energikälla om odlingen av alger blir bättre. Då 

alger inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen så är de en bra förnyelsebar energikälla. 

Ingen förbehandling behövs på mikroalgerna och på Bäckhammars bruk kan 76 Nm
3
 

biogas/år produceras fram vilket motsvarar 740 kWh/år. Mer studier behövs för att se om 

metangasutbytet från mikroalger kan bli bättre. För att ersätta Karlstadsbuss energibehov 

skulle algodling behöva ske på 131 hektar baserat på resultat från försök 2.    
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