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Sammanfattning 

I examensarbetet har makroalgen Saccharina lattissima undersökts för dess 

metanpotential med parametrar som odlingsdjup samt olika isättningsdatum på 

hösten och skördedatum på våren. Algerna som använts i experimenten har odlats 

inom projektet Seafarm på Sveriges västra kust vid Strömstad. Seafarm är ett 

tvärvetenskapligt forskningsprojekt där målet är att utnyttja algens fulla potential i ett 

bioraffinaderi. 

Metanpotentialen undersöktes med hjälp av satsvisa utrötningsförsök under mesofila 

förhållanden (37 ˚C) med ymp från en biogasanläggning som rötar fiskslam och 

matavfall. Totalt analyserades åtta olika alger med särskiljande parametrar av samma 

art, och för varje alg användes tre replikat. Metanpotentialerna omräknades till 

normalmilliliter vid 273 K och 1 atm.  

Metanpotentialen för algerna på två och fyra meters odlingsdjup analyserades. De var 

isatta i september och skördade i maj och var av samma art. Algen som var odlad på 

fyra meter resulterade i en större ackumulerad mängd metan på 400 Nml CH4 / g VS 

medans algen på två meter gav 300 Nml CH4 / g VS. Proteinhalten var högre på fyra 

meter än på två meters djup, vilket förmodligen bidrog till en högre metanpotential. 

(Se 2.2, 5.2 och 6.3) 

Vid olika isättning- och skördedatum undersöktes sex alger av samma art. De var alla 

odlade på två meters djup och två alger sattes i september, två i oktober och två i 

november. En alg per isättningsmånad skördades i april och resterande i maj.  

Algerna som skördades i april gav en större metanpotential än algerna som skördades 

i maj. September och november till april gav vardera ungefär 400 Nml CH4 / g VS, 

medans september och november till maj gav vardera ungefär 250 Nml CH4 / g VS. 

Lipidhalten var högre i algerna som skördades i april än de som skördades i maj. 

Högre lipidnivåer resulterar i högre metanpotential och isättningsperioden spelade 

ingen roll för lipidhalten i algerna isatta september, oktober och november.  

De två algerna som sattes i oktober och skördades i april respektive maj gav en 

mindre mängd metan än de andra algerna som skördades samma månad. Algen som 

skördades i april gav ungefär 250 Nml CH4 / g VS (jämfört med 400) medans algen 

som skördades i maj gav 130 Nml CH4 / g VS (jämfört med 250). Varför en lägre 

metanpotential har uppstått med alger från oktober är svårt att dra en konkret slutsats 

om utan vidare analyser.  
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Summary 

The thesis is about the macroalgae Saccharina lattissima, and its methane potential 

with parameters such as cultivation depth and different implementation dates in the 

fall and harvest dates in the spring. The algae used in the experiments was grown in 

the project Seafarm on Sweden’s west coast near the city Strömstad. Seafarm is a 

research project where the goal is to exploit the full potential of the seaweed in a bio 

refinery 

To evaluate the methane potential of the algae they were examined with batch 

digestion experiments under mesophilic conditions (37 ° C) with microorganisms 

from a biogas plant that digest fish sludge and food waste. In total eight algae with 

different parameters from the same species was used in the experiment, and for every 

algae three replicates were used. The methane potential was converted to 

normalmilliliters at 273 K and 1 atm. 

The methane potential of algae cultivated on two and four meters’ depth was 

investigated. They were both implemented in September and harvested in May and 

were of the same species. The algae that were grown at four meters resulted in a 

larger cumulative amount of methane at ~400 Nml CH4 / g VS while the algae at two 

meters’ depth resulted in ~300 Nml CH4 / g VS. The protein content was three times 

higher in the algae at four meters’ depth and lower in the algae at two meters’ depth, 

which probably resulted in higher methane potential. (See 2.2, 5.2 and 6.2) 

To evaluate different implementation and harvest dates six algae were investigated of 

the same species. They were all grown on two meters’ depth and two algae was 

implemented in September, two in October and two in November. One algae per 

implementation month was harvested in April and the rest in May. 

Every algae harvested in April provided a higher methane potential than the algae 

harvested in May. September and November to April both reached a cumulated 

methane amount at approximately 400 Nml CH4 / g VS, while September and 

November to May resulted in about 250 Nml CH4 / g VS. The lipid content was 

higher in the algae harvested in April than they harvested in May. Higher lipid levels 

results in better methane potential. The implementation period played no role in the 

lipid content across the algae implemented in September, October or November. 

The two algae’s implemented in October and harvested in April and May resulted in 

a low amount of methane compared to the other algae’s harvested the same months. 

The algae harvested in April resulted about 250 Nml CH4 / g VS (compared to 400) 

while the algae harvested in May resulted in 130 Nml / g VS (compared to 250). 

Why a lower methane potential has occurred during the month of October is hard to 

draw a concrete conclusion without further analysis. 

  



III 

 

Abstract 

Metanpotentialen för makroalgen Saccharina lattissima varierar beroende på 

parametrar som odlingsdjup och olika isättnings- och skördedatum. För att utvärdera 

skillnader i parametrar användes satsvisa utrötningsförsök med ymp från en 

biogasanläggning som rötar fiskrester och matavfall.  

Algen som odlades på fyra meters djup gav mer metan än algen av samma art på två 

meters djup. Detta berodde på att algen på fyra meters djup hade en högre proteinhalt 

än algen på två meter. 

För att utvärdera metanpotentialen för alger med olika isättnings- och skördedatum 

användes sex stycken alger satta i september, oktober och november på två meters 

djup. Det skördades en alg från varje månad i april och en alg från samma månader i 

maj på Seafarm vid Strömstad. Algerna som hade skördats i april gav en högre 

metanpotential än de som skördades i maj. Metanpotentialen var högre för att de 

hade en högre lipidhalt. När de sattes i havet spelade ingen roll för lipidhalten. 

Oktober månad skiljde sig för att metanpotentialen var lägre i både april och maj.  

Biogas, Metanpotential, Satsvisa utrötningsförsök, Seafarm, Makroalger, Saccharina 

latissima, Odlingsdjup, Skördeperiod 
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Förord 

Examensarbetet har kunnat utföras med hjälp av Göran Nylund på Göteborgs 
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Arbetet har utförts på Linnéuniversitetet med handledning av Ulrika Welander och 
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1. Introduktion 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka metanpotentialen från makroalgen 

Saccharina lattissima beroende på isättnings- och skördedatum och odlingsdjup. 

Biometanpotential (BMP) försök utfördes för att undersöka metanpotentialen. BMP-

testet är en välbeprövad metod för att undersöka metanpotentialen hos ett substrat 

men är inte standardiserat (Jarvis och Schürner, 2011).  

Algerna som undersökts är av samma art, Saccharina latissima, som har samlats in 

från Vedskär vid Strömstad. För att analysera hur odlingsdjup påverkar 

metanpotentialen har två algindivider på två respektive fyra meters odlingsdjup 

använts, de var båda isatta i september (2014) och skördade i maj (2015). 

För att analysera hur isättning- och skördedatum påverkar metanpotentialen har sex 

alger av samma art använts som odlades 2014-2015. Två av dem var isatta i 

september, två i oktober och två i november och en per isättningsmånad skördades i 

april och resterande i maj. För varje alg användes tre replikat för att öka 

experimentens noggrannhet och de var alla odlade på två meters djup.  

1.1 Bakgrund 

Alger har en potential att bli en av de bättre förnybara källorna för att framställa 

råvaror till materialtillverkning och energiproduktion. Med hjälp av att odla alger kan 

samhället använda mer biobaserade material. (Sefarm, 2013) Fördelar med alger är 

att de odlas i marinamiljöer och behöver inte någon tillförsel av gödning eller andra 

näringsämnen. Eftersom att de odlas i haven konkurrerar de inte heller med plats för 

vanliga odlingsmarker. (Aitken m.fl 2014, Stagnol, 2013) 

På Sveriges västra kust har ett projekt startats för att odla makroalger och projektet 

kallas Seafarm. Seafarm är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för en mängd 

ändamål där allt ska tas tillvara. Målet är att utnyttja algens fulla potential. (Seafarm, 

2013) Forskningsprojektet Seafarm omfattas av Kungliga Tekniska högskolan, 

Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet och Lunds 

Universitet.  

Linnéuniversitetets roll i projektet är att undersöka och optimera metoder för att 

använda makroalger för biogasproduktion. (Seafarm, 2013) 

Frågeställningar som när det är bäst att sätta algerna i haven och när är det bäst att 

skörda och på vilket odlingsdjup är frågor som behöver besvaras för effektivare 

biogasutvinning. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera metanpotentialen hos makroalgen 

Saccharina latissima och se hur metanpotentialen förändras vid olika tidsspann 

mellan isättning och skörd. Metanpotential utvärderas även för alger med olika 

odlingsdjup på två och fyra meters djup. Målet är att få en bild över hur 

metanpotentialen ändras över skördesäsonger och odlingsdjup. 

1.3 Avgränsningar 

Endast makroalgen Saccharina latissima undersöks i arbetet. Algen som används i 

experimenten är stickprov från odlingen vid Vedskär nära Strömstad odlade 2014 till 

2015. Det som mäts är gasvolym, metan(CH4), koldioxid(CO2), syre(O2) och 

svavelväte (H2S).  

Endast mikroorganismer (ymp) från en biogasanläggning som rötar fiskrester och 

matavfall används i experimenten under mesofila förhållanden (37 ˚C) i de satsvisa 

utrötningsförsöken. I två liknande försök med två andra ympar gav denna ymp de 

bästa resultaten (gav högst metanpotential). 

I arbetet görs ingen livscykelanalys för algens väg från odling till slutprodukt. Ingen 

energibalans utförs heller i arbetet.  
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2. Teori 

2.1 Generellt om alger 

I följande avsnitt (2.1–2.2) beskrivs teorin först generellt om alger och hur allmänna 

förutsättningar påverkar dess tillväxt såsom ljus, näringsämnen, odlingsdjup etc. 

I avsnittet efter (2.2) beskrivs makroalgen Saccharina Latissima och avsnittet belyser 

hur olika isättning- och skördeperioder och djup påverkar makroalgens biokemiska 

sammansättning.  

I avsnitt (2.3) beskrivs den mikrobiologiska processen för anaerob nedbrytning. 

Parametrar för en fungerande biogasprocess hanteras i samma avsnitt. Miljöpåverkan 

och hur biogas använts i samhället beskrivs i slutet av avsnittet (2.3).  

2.1.1 Ljus  

Alla former av liv behöver energi för att kunna växa. Djur behöver ta föda från 

växter eller andra djur men växter har en egen förmåga att tillverka energi med hjälp 

av ljus och koldioxid. (Edler och Wachenfeldt, 1981). 

Ljuset är fundamentalt för en algs tillväxt för om inget ljus är närvarande sker inte 

heller ljusreaktionen och ingen tillväxt sker. Fotosyntesen blir minimal eller inte alls 

när det är brist på ljus men ökar vid mer instrålning till en mättningspunkt (se figur 1) 

(Edler och Wachenfeldt, 1981). 

 
Figur 1: Fotosyntesen som funktion av Ljus (A). Modifierad från Edler och Wachenfeldt, 1981 

I figur 1 redovisas att efter ökande ljus avtar fotosyntesen efter det plana området. 

Detta beror på att algens fotosyntesmekanism är över det mättade området och algens 

klorofyll skadas av ljusintensiteten (Edler och Wachenfeldt, 1981).  

Brunalger som S.lattisima får sitt bruna utseende av xanthofyllpigment som täcker 

över det gröna klorofyll a och c och med hjälp av sin pigmentsammansättning kan 

brunalger ta till vara ljus från nästan alla våglängder för sin fotosyntes (Edler och 

Wachenfeldt, 1981). 
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Ljuskällan för algodlingar kan antingen vara naturlig eller artificiell. Algers 

ljusbehov varierar med art och krav på miljö. Problemet med artificiella ljuskällor är 

att temperaturen måste kontrolleras ytterligare för att inte inhibera algerna. En 

energikostnad tillkommer även för artificiellt ljus. (Barsanti och Gualtieri, 2014). En 

algodling under kontrollerade förhållanden med artificiellt ljus skulle kunna ge mer 

avkastning men en kostnad tillkommer för energin. Odlingar till havs har samma 

energibehov men solljuset är gratis. Naturligt ljus ger heller inga utsläpp. 

2.1.2 Temperatur 

Temperaturen är en av de viktigaste parametrarna för alger. Vid ökande temperatur 

stiger fotosynteshastigheten och generellt fördubblas hastigheten vid en ökning på 10 

˚C (Edler och Wachenfeldt, 1981). Varje alg är anpassad att leva inom ett visst 

temperaturintervall vilket gör att en drastisk ökning eller minskning av temperaturen 

leder till avtagande tillväxt eller död. (Edler och Wachenfeldt, 1981). Brunalger som 

S. latissima tål lägre temperaturer än röda- och gröna alger (Edler och Wachenfeldt, 

1981).  

2.1.3 Näringsämnen 

De viktigaste näringsämnena för en algs tillväxt är kväve(N) och fosfor(P) (Edler och 

Wachenfeldt, 1981). Det måste finnas ett kontinuerligt flöde av näringsämnen till 

algerna annars avtar tillväxten. Alger växer bättre vid områden där tillflödet av 

näringsämnen är bättre och vattnet omblandas för en jämnare fördelning mellan 

djupen. (Edler och Wachenfeldt, 1981). 

Om alger odlas under kontrollerade förhållanden ökar tillväxten avsevärt vid 

tillförsel av kväve och fosfor. Enbart tillförsel av ett av näringsämnena antingen 

kväve eller fosfor är inte tillräckligt, tillväxten blir inte lika effektiv om inte kväve 

och fosfor tillsätts samtidigt. Rätt mängd näringsämnen bör tillföras och för S. 

lattissima ligger kväve-fosforkvoten på runt 11-24 (Menédez m.fl, 2002). Kväve 

upptaget sker nästan bara under natten. Resultatet av detta är att vid brist på solljus 

ackumuleras mer kväve i algen (Menédez m.fl, 2002). 

Ett sätt att påverka en algs makromolekyls sammansättning är att begränsa tillförseln 

av kväve och fosfor så att algen hamnar i en ”svältfas”. Vid en svältfas ökar algens 

fetthalt avsevärt (Satpati, 2015), och för metanpotentialen är det positivt för att fett 

ger mer metan än kolhydrater och proteiner (Carlsson och Uldal, 2009). (Se avsnitt 

2.3.3 substrat). 
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2.1.4 Odlingsdjup 

Odlingsdjupet påverkar tillväxten av alger för att ljuset inte tar sig ner till algerna och 

fotosyntesen sker inte lika effektivt och på ett visst djup sker det inte längre någon 

tillväxt. (Edler och Wachenfeldt, 1981). (Se figur 2). 

 
Figur 2: Djupet som funktion av fotosyntesen. Modifierade från Edler och Wachenfeldt, 1981 

I figur 2 går det att se hur odlingsdjup påverkar fotosyntesen. Vid ytan är 

fotosyntesen mindre än något djupare. Detta beror på att klorofyllet skadas av för 

mycket ljus som nämnt i 2.1.1. Vid djupare odlingsområden sjunker fotosyntesen för 

att ljuset inte når ner samt att temperaturen minskar. (Edler och Wachenfeldt, 1981). 

Makroalgen S.lattisima som nämnt i avsnitt 2.1.1 är en brunalg och med hjälp av dess 

xanthofyllpigment kan de ta upp ljus vid nästan alla våglängder och genom det kan 

de växa relativt jämnt fördelade över olika djup (Edler och Wachenfeldt, 1981).  

2.1.5 Makroalgers biokemiska struktur 

Den kemiska strukturen hos alger skiljer sig från de landbaserade växterna. De 

innehåller en mindre andel kol, väte och syre men högre kväve- och svavelhalter än 

landbaserad biomassa. Makroalger innehåller även en större andel metaller och 

halogener än landbaserade växter, och i biogassammanhang kan det ge problem med 

rötresten om den ska användas som biogödsel (Se avsnitt 2.3.7). (Ghadiryanfar m.fl, 

2015). 

De innehåller även högre halter brom och jod men innehåller inget lignin som 

träbiomassa, och i en biogasprocess är det svårt för mikroorganismerna at bryta ner 

ligninet. Alger är relativt lätt att bryta ner i en biogasprocess med avseende på dess 

biokemiska sammansättning, men makroalger har höga halter av svavel som kan 

stoppa biogasprocessen genom att slå ut mikroorganismerna. Högre halter av 

kadmium i algerna kan ge problem för rötresten om den ska användas som gödsel 

(Ghadiryanfar m.fl, 2015).   
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2.1.6 Makroalgers miljöpåverkan 

Odling av makroalger har praktiserats sen början av 1900-talet för ändamål såsom 

livsmedel, kosmetik och biogödsel just för dess egenskaper och kemiska innehåll. I 

världen odlas 95% av algerna som används för olika ändamål kommersiellt. Vilda 

alger brukas vanligtvis inte. På senare år har intresset riktats mot makroalger för dess 

potential att framställa biobränslen och andra biomaterial för att möta behoven av 

förnybara råvaror. (Ghadiryanfar m.fl, 2015). 

År 2009 bestämde den Europeiska Unionen att de kommersiella algodlingarna och 

framtida odlingar inte märkbart får påverka ekosystemen på ett negativt sätt (Aitken 

m.fl, 2014). Makroalgers påverkan på ekosystemen är positiv med avseende på 

miljön och den biologiska mångfalden, för att makroalgerna ger skydd åt mindre 

fiskar från större rovdjur. Implementeringen av en makroalgsodling kan öka den 

biologiska mångfalden i ett lokalt område (Seafarm, 2013). Alger binder även 

näringsämnen i vattnet runt omkring vilket bidrar till en minskning av övergödning 

och de binder även koldioxid vilket minskar växthuseffekten (Aitken m.fl 2014, 

Stagnol, 2013). Vanlig odlingsbar mark tar generellt upp 470 g kol per kvadratmeter 

och år medan alger tar upp hela 1600 g / m2 år. (Hughes m.fl, 2012).  

2.1.7 Makroalgers odling- och biogaspotential 

Det mer kommersiella sättet att odla alger är att sätta horisontella linor där algerna 

odlas vertikalt. En lina med 100 meter och en alg per halv meter skulle kunna ge 

ungefär >50 kg (våtvikt) per meter horisontell lina. Sammanlagt blir det 5 ton per 

hundra meter. Om 40 horisontella linor sattes skulle 200 ton (våtvikt) fås per hektar. 

(Hughes m.fl, 2012). 

Om kommersiellt odlade makroalger ska bli till ett substrat som signifikant påverkar 

biogasproduktion behövs stora arealer för makroalgfarmer. Runt om i världen finns 

det stora marina ytor som skulle kunna användas för en expansion av marina 

odlingar, och för stunden användes ungefär 0,04 % av de områdena som skulle kunna 

användas för marina odlingar. (Hughes m.fl, 2012) Problem som måste lösas för att 

kunna odla makroalge i stor skala är de tekniska hindren.  Att plantera, skörda och 

transportera algerna behöver lösas på ett effektivt sätt. (Hughes m.fl, 2012). 

Ifall 1% av Sveriges totala energiförbrukning skulle försörjas med biogas från 

makroalger som ger 171 GJ /ha * år (se figur 3) (Hughes, 2012) skulle det behövas 

1210 km2 odlingsbar mark. Sveriges totala energianvändning 2015 var 2070 PJ. 

(Energimyndigheten, 2015) Odlingen skulle vara 35 % av den odlingsbara marken i 

Sverige (3431.3 km2) (SCB, 2008) Jämfört med biogas från majs som ger 135 

GJ/ha*år (Hughes, 2012) skulle det behövas 1530 km2 vilket är 45% av den 

odlingsbara marken. (se figur 3). Makroalger odlas i saltvatten och konkurrerar inte 

med odlingsbara marker. För att producera biogas från makroalger i havet i storlek av 

1 % av den totala energiförbrukningen i Sverige skulle det behövas 1.5 % av de 

totala havsarealerna i Sverige (81 000 km2) (SCB, 2016).  
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Figur 3: Energiavkastning från olika råvaror omvandlat till biobränsle. Modifierad från Hughes,2012. 

I jämförelse med andra substrat som matavfall som kan ge mellan 380 till 566 ml 

CH4 / g VS beroende på kvalitén (Avfall Sverige, 2014) kan makroalgen S.lattisima 

ge ungefär 210 till 270 ml CH4 / g VS (Jard m.fl, 2012). I andra studier som utförts 

ger S.lattisima visserligen en mindre mängd metan än matavfall, men jämfört med 

gödsel från olika djur inom jordbruksindustrin har makroalgen en lika eller större 

metanpotential. Svingödsel ger ungefär 268 ml CH4 / g VS och nötflytgödsel ger 213  

ml CH4 / g VS. (Carlsson och Uldal, 2009).  

En stor utbyggnad av makroalgsodlingar har inga direkt biologiska hinder p.g.a. att 

de växer utan gödningsmedel i haven och med hjälp av solljus. De tekniska 

lösningarna som plantering och skördning måste först lösas. Makroalger är ett 

substrat som kan visa sig vara lönsamt för biogas produktion i framtiden om 

kostnaderna skulle sjunka på grund av ökad odling, samt att de fossila priserna 

förväntas öka. (Hughes, 2012). Makroalger skulle i framtiden kunna hjälpa länder 

med inhemska biobränslen och möta de miljömål som satts upp. (Hughes, 2012) För 

att odlingen av makroalger ska vara ekonomiskt försvarbart bör kostnaden för 

odlingen sjunka med ungefär 75% (Milledge m.fl 2014). 

Ur en energibalans synpunkt kommer odlingen av makroalger stå för den största 

andelen av energianvändningen. Detta involverar isättning, skördning och transport 

samt torkning. Att transportera makroalger med högt vatteninnehåll är inte lönsamt. 

(Murphy m.fl 2015). Den energi som tillkommer för biogasproduktion kommer vara 

liknande som för landbaserad biomassa och avfall om torrsubstansen är liknande. 

Men att kunna utvinna högvärdiga produkter från makroalgerna och sedan använda 

resterande biomassa till biogas skulle vara lönsamt ur ekonomisk och 

energisynpunkt. Om makroalg produktionen blir mer kommersiell och i större skala 

skulle det vara ett kostnadseffektivt substrat i jämförelse med andra substrat. 

(Milledge m.fl 2014). 
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2.2 Makroalgen Saccharina Latissima 

Makroalgerna i experimenten skiljer sig åt i både odlingsdjup och isättning- och 

skördeperiod och i avsnitt 2.2.1 beskrivs skillnaderna. Även en sammanställning av 

soltimmar och solinstrålning finns under detta avsnitt från SMHIs databas.  

I avsnitt 2.2.2 beskrivs olika studier som har gjorts på makroalgen S.lattisima. 

Studier som hur skördesäsonger påverkar algens biokemiska komposition och andra 

studier med satsvisa utrötningsförsök och metanpotentialer nämns under detta 

avsnitt. 
 

2.2.1 Alger från Seafarm 

 
Figur 4: Bild över Tjärnö tagen från Google maps. 

Samtliga alger i detta examensarbete odlades i närheten av Vedskär utanför Tjärnö 

vid Strömstad (Se figur 4). För varje alg användes tre replikat.  

 Två makroalger används för att undersöka odlingsdjup. De odlades på två 

respektive fyra meters djup och har samma isättningsdatum den 3 september 

till skördedatum den 27 maj.  

 

 Sex alger används för att undersöka skillnaden i metanpotential mellan 

isättnings- och skördedatum. Varje alg odlades på två meters djup.  (Se tabell 

1) 
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Tabell 1: Tabell över isättningsdatum och skördedag samt antal dagar. 

Isättningsdag (2014) Skördedag (2015) Odlingsdagar 

11 – September 22 – April 223 

21 – Oktober 22 – April 183 

21 – November 22 – April 152 

11 – September 27 – Maj 258 

21 – Oktober 27 – Maj 218 

21 – November 27 – Maj 187 

Tillväxten hos algerna är beroende av tillgången till sol. I figur fyra redovisas 

soltimmar och solinstrålning från september 2014 till maj 2015.  

Nordkoster ligger i närhet av Tjärnösocken där algerna har odlats och var den 

närmaste punkten som gick att tillgå från SMHIs databas.   

 
Figur 5: Solinstrålning och soltimmar vid Nordkoster sep 2014 till maj 2015. Värdena är tagna från SMHI:s 

databas.. 

Från september månad avtar både solinstrålningen och soltimmarna och från januari 

till maj ökar både instrålningen och soltimmarna.  
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Tabell 2: Värden för de tre planteringsmånaderna (sep, okt, nov) och de 2 skördemånaderna (apr, maj). Värden 

tagna från SMHI:s databas 

Månad Solinstrålning 

 (kWh/m2) 

Solskenstimmar 

(h) 

September 98,5 232 

Oktober 34,8 84 

November 9,3 27 

April 137 284 

Maj 165,2 274 

I tabell 2 visas de tre olika isättningsmånaderna och de två skördemånaderna. 

September hade den högsta solinstrålningen och solskenstimmar av de tre olika 

isättningsmånaderna. Från september till november minskar både soltimmar och 

solinstrålningen, och november månad hade lägst värden.  

Av de två skördemånaderna hade april mest solskenstimmar men lägre solinstrålning 

än maj. Maj hade högre solinstrålning men färre soltimmar. 

2.2.2 Saccharina latissima   

I Sverige finns det ungefär 120 brunalgsarter, och en av dem är Saccharina latissima  

(Edler och Wachenfeldt, 1981). Saccharina latissima kallas även för sockerkelp. Den 

har ett bladliknande utseende(Se figur 6) (The Seaweed Site, 2016).   

 

 
Figur 6: Bild på Saccharina latissima. [Wikipedia commons] 

 

Den växer mest i den boreala klimatzonen såsom Sverige, Ryssland och Norge men 

även i Spanien. Det är en av de mer vanligare makroalgerna men för att få tillgång till 

tillräckliga mängder behöver de odlas vid farmer (The Seaweed site 2016, Seafarm 

2013). 
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I en studie gjord på Saccharina latissimas årsvariationer i Danmark visade det sig att 

biomassan ökar från mars till juli och sedan avtar den under vinterhalvåret och tidig 

vår. Förlängning av algen var som störst under våren medans maximal 

biomasstillväxt skedde under sommaren just för att solinstrålningen ökade (Se figur 

7). (Møller Nielsen, 2014) Om Saccharina latissima odlas i närheten av en fiskfarm 

kan biomassan ökas med 48-61% p.g.a. gödning från fiskavföring. (Sandersson m.fl, 

2012). 

 
Figur 7: Variation för Saccharina lattissimas biomassa (g Torrvikt) Modifierad från Møller Nielsen, 2014 

Under november till mars när kvävehalterna var höga ackumulerades det stora 

mängder kväve som sedan under sommaren ledde till brist på kväve i algens 

omgivning under sommaren. (Møller Nielsen, 2014).  

I figur 8 redovisas årsvariationen för kol- och kvävehalterna (% av TS) för 

Saccharina latissima odlad i Danmark. Under mars till september avtar 

kvävehalterna och kolhalterna ökar under samma period. Under vinter till vår ökar 

halterna kväve och kolhalterna minskar (se figur 7). 

 
Figur 8: Variation för Saccharina lattissimas kol- och kvävehalter (% av torrvikt) Modifierad från Møller 

Nielsen, 2014, sid 7 

Djupet spelar även roll för variation i kol- och kvävehalterna. Kvävehalterna är högre 

på djupare odlingsdjup medans kolhalterna är högre ju närmare ytan algerna 

kommer. (Møller Nielsen, 2014). Detta beror på att solinstrålningen är sämre på 

djupare nivåer och en kväveackumulering sker (Menédez m.fl, 2002).  
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Kol-kvävekvoten för Saccharina latissima varierar från ca 8 till 22 beroende på 

säsong (Jard m.fl, 2012). I en studie gjord mellan 2014 till 2015 undersöktes 

skillnader i proteinnivå under säsong. Resultatet var att Saccharina Lattissima har 

högst proteininnehåll i november men lägst i maj till juli (Se figur 8) (Mariho m.fl, 

2015). Under vinterhalvåret används kolhydraterna som energikälla för 

syntetiseringen av proteiner och omställning för reproduktion. (Rocca m.fl, 2015). 

 
Figur 9: Årsvariation för proteinhalt för Saccharina lattissima. Graf A är variationen av protein % torrvikt. 

Figur B är askinnehållet i algen under året % av torrvikt. IMTA- integrated multitrophic aquacultre. Ref – 

Algfarm. Modifierad från Mariho m.fl, 2015 

Lipidhalten eller fetthalten i Saccharina latissima ändras även den under olika 

tidperioder under året. Lipidhalterna ökar under vinterhalvåret men avtar under 

sommarhalvåret. Lipidhalterna varierar från ~3% till < 1% av torrsubstansen 

beroende på säsong ( Se figur 10). (Marinho m.fl, 2015). 

 
Figur 10: Årsvariation för lipidhalter % torrvikt av Saccharina lattissima. IMTA- integrated multitrophic 

aquaculture. Ref – Algfarm.. Modifierad från G. Marinho m. fl 2015) 

I en liknande studie gjord på Saccharina lattissima under sen vår och tidig höst var de 

totala kolhydraterna lägst under juni och högst i augusti. Algerna som odlades på den 

Svenska västkusten hade totala kolhydratshalter upp till ~45% % av torrvikten i 

augusti. (Veide Vilg m.fl, 2015). 
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Kolhydraten lamarin stod för den största delen av de totala kolhydraterna, men även 

höga halter av glukos kunde uppmätas (Veide Vilg m.fl, 2015). Mannitol som är en 

sockeralkohol som förekommer vanligtvis i alger var lägre i augusti än i juli, det kan 

vara en effekt av fosforbegränsningen mot slutet av sommaren. Om målet är att 

framställa etanol bör algen skördas i augusti just för dess höga halter av lammarin. 

(Veide Vilg m.fl, 2015). 

De totala proteinerna var högst i slutet på sommaren. Proteinhalterna avtog i oktober 

månad. Även om proteinerna var lägre än i till exempel soja är de fortfarande en bra 

kandidat för extraktion för protein. Proteinet kan tas från hela algen samt att algerna 

växer fort. De totala lipiderna varierar inte avsevärt under juni till oktober. (Veide 

Vilg m.fl, 2015). 

De olika studierna har visat på olika skillnader i protein, fett och kolhydratshalter 

under årssäsongvariationer. Protein och fetthalterna ökar under vinterhalvåret medan 

de avtar under sommaren och kolhydratshalterna ökar under sommaren. Detta 

kommer ge en skillnad i metanpotential. (se avsnitt 2.3.3, tabell 5). Variationer i 

protein, lipid och fetthalter varierar även med var de har odlats (Veide Vilg m.fl, 

2015). 

2.2.3 Biogasanvändning i världen och Sverige  

Fossila transportbränslen är begränsade på jorden och påverkar miljön negativt. Att ta 

fram förnybara och miljövänliga biobränslen har blivit ett sätt för att möta 

efterfrågan, men ifrågasätts ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Biobränslen såsom 

etanol framställs i vissa länder från matgrödor vilket konkurrerar med 

livsmedelsindustrin och människors behov (Suganya m.fl, 2015). Många kritiserar 

användningen och hållbarheten av nya råvaror för biobränsleproduktion just för att 

det krävs mer energi att framställa bränslena än att bara pumpa upp olja från marken 

(Aitken m.fl. 2014).   

Över hela världen står transportsektorn för ungefär en femtedel av världens primära 

energianvändning och står för 60% av oljeanvändningen i OECD länder (Aßmann 

m.fl, 2006). Det har dykt upp flera förnybara alternativ för att ersätta 

oljeanvändningen i världen så som etanol, biodiesel och biogas är tre av de mer 

kommersiella.  

För att biogas ska kunna användas i transportsektorn måste den uppgraderas till 

fordons gaskvalité. Runt om i världen är biogas en liten del av transportsektorn men 

dess potential är stor (Aßmann m.fl, 2006).  

Inom EU medlemsländer byggs flera biogasledningar. Biogasen kan användas både 

för el- och värmeproduktion eller uppgraderas till naturgaskvalitet. Detta har lett till 

att biogasnätet har börjat expandera runt om i Europa. Efterfrågan av biogas 

förväntas öka i framtiden. (SGC, 2012). 
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Biogas kan användas för flera tillämpningar. Den kan användas till el- och 

värmeproduktion i kraftvärmeverk eller som fordonsbränsle. Sverige har som mål att 

2030 ha en fossil oberoende fordonsflotta och att främja användningen och 

produktionen av biobränslen inom transportsektorn fram tills dess. (Miljö- och 

energidepartementet, 2015). Detta är ett av flera steg för att nå kraven 2050 av ett 

netto på noll med avseende på växthusgaser i Sverige. (Lönnqvist m.fl 2015).  

Under 2015 beslutade Europaparlamentet att andelen bränslen baserade på grödor ska 

ha ett tak på sju procent och Sverige ligger strax under detta. (Energimyndigheten, 

2015). Inom Sverige 2013 stod biodrivmedel totalt för 12 procent av inrikes 

transporterna. Mest ökade användningen av biodiesel och biogas ökade marginellt 

medan etanolen minskade under 2015. (Energimyndigheten, 2015).  

I Sverige 2014 fanns det totalt 277 biogasproducerande anläggningar och 

sammanlagt producerades 1784 GWh biogas. Från 2013 till 2014 ökade 

produktionen med 98 GWh.  (Energimyndigheten, 2014) Biogaspotentialen i Sverige 

år 2030 kan öka teoretiskt till omkring 3296 GWh men den praktiska ökningen är 

endast på 689 GWh vilket är 21% av den teoretiska. (Lönnqvist m.fl 2015). 

Det finns flera fördelar med att ta vara på biologiskt material till biogasproduktion. 

Tidigare i Sverige deponerades avfall och detta ledde till en anaerob miljö som i sin 

tur ledde till metanbildning. Metanet togs inte tillvara utan bidrog till 

växthuseffekten. Metan har en större miljöpåverkan på växthuseffekten än vad man 

tidigare har trott. Metan i relation till koldioxid har 20 ggr mer påverkan på 

växthuseffekten. (Eurostat, 2015). 

Sverige har deponeringsförbud för organiskt avfall sedan 2005 (Avfallsverige, 2012). 

Genom att ta tillvara det organiska avfallet och utvinna biogas med säkra 

behandlingar, har Sveriges påverkan på växthuseffekten minskat. Genom att använda 

biogasen för att substituera fossila bränslen inom både energi och transportsektorn 

skulle ett lands miljöpåverkan minska drastiskt. (Sims, 2002). 

2.3 Biogas 

2.3.2 Biogasprocessen  

En biogasprocess går simplifierat till genom att mikroorganismer (ymp) bryter ned 

biologiskt material (substrat) i en syre fri miljö (anaerob). Slutprodukten blir 

huvudsakligen metan och koldioxid (biogas). Det som blir kvar efter rötning kallas 

för rötrest.   

I följande avsnitt beskrivs de olika komponenterna i processen (2.3.1-2.3.2), 

reaktioner (2.3.6) och parametrar (2.3.5, 2.3.7 – 2.3.8). 

2.3.3 Substrat 

Substratet är samlingsnamnet för det råmaterial som mikroorganismer använder i den 

anaeroba nedbrytningen. I en biogasprocess är det grundläggande att veta ett 

substrats uppbyggnad av protein, fett och kolhydrater för att kunna utvärdera det 

teoretiska utbytet mellan biogas och tillfört substrat (Carlsson och Schürner, 2011).  
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Vanligtvis rötas flera olika sorters substrat i så kallade samrötningsanläggningar. Det 

är oftast fördelaktigt att samröta substrat för att få en bättre blandning av näring till 

mikroorganismerna (Jarvis och Schnürer, 2009). 

I vissa fall om ett substrat innehåller en hög ammoniumhalt (tex grisgödsel) kan det 

hämma processen (se avsnitt 2.3.8.1) och då är det bra att införa ett substrat med 

högre kolhalt för att ha en optimal kol kväve-kvot (C/N) (Sims, 2002). Mer om C/N 

kvot går att se i avsnitt 2.3.8.3. 

Biogas utvinns i Sverige vid avloppsreningsverk, samrötningsanläggningar och 

gårdsbiogasanläggningar. Reningsverk med biogasproduktion i Sverige är 

väletablerade men jordbruksanläggningarna är få i antal (Edström och Nordberg, 

2004) Vid deponier utvinns även metanet som bildas i den anaeroba miljön 

(Energimyndigheten, 2012). I tabell 3 går det se antalet anläggningar i Sverige 2012.  

 
Tabell 3: Sveriges fördelning för biogasanläggningar år 2012 (Energimyndigheten, 2012) 

Anläggningstyp Antal 

Avloppsreningsverk 135 

Samrötningsanläggningar 21 

Gårdsbiogasanläggningar 26 

Industrianläggning 5 

Deponier 55 

I figur 11 ses de olika procentandelarna i samrötningsanläggningar i Sverige 2006. 

Matavfallet är den största delen i samrötningsanläggningar. År 2014 samlades 38 % 

av matavfall in till biologisk behandling. Målet är att 2018 ska minst 50% av 

matavfall behandlas biologiskt med tex rötning (Naturvårdsverket, 2016). 

 

 
Figur 11: Andel biogasproduktion från olika substrat vid svenska samrötningsanläggningar i procent (ej 

reningsverk) Modifierad från Nordberg 2006  
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Konkurrensen om bra substrat har ökat de senaste åren (Avfall Sverige, 2011). Att 

undersöka olika marina substrat skulle kunna minska konkurrensen och öka 

tillgången av substrat. Rötning av olika marina substrat som vass, musslor, alger och 

skarpsill går att se i tabell 4 (Gregeby och Welander, 2012).   

 
Tabell 4: Medel metanvolym per kg VS. 

Substrat CH4 Ndm3/kg VS 

Vass 400 

Musslor 270 

Alger ~ 210 

Skarpsill 460 

Algerna som undersöktes var röda- och gröna makroalger och de satsvisa 

utrötningsförsöken var termofila. (Gregeby och Welander, 2012). 

Som det går att se i tabell 4 ger olika substrat olika mängder metan. Exempelvis ger 

matavfall teoretiskt 400-600 m3 CH4 / ton VS medan gödsel ger ett utbyte på 100-

300 m3 CH4 / ton VS (Carlsson och Schürner, 2011).  Det teoretiska utbytet för ett 

substrat går att beräkna om fett-, protein- och kolhydrathalten är analyserad. Se tabell 

5 för teoretiskt metanutbyte. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

 
Tabell 5:  Tabell för teoretiskt utbyte fett, protein och kolhydrater. (Carlsson och Uldal 2009 sid, 8) 

Substans Biogas 

Nm3/kg VS 

Metan 

Nm3/kg VS 

Metan 

% 

Fett 1,37 0,96 70 

Protein  0,64 0,51 80 

Kolhydrat 0,84 0,42 50 

Det teoretiska utbytet kan vara både högre eller lägre än den praktiska potentialen. I 

verkligheten spelar flera faktorer in (se del 2.3.6 och 2.3.8). Genom att veta vilka 

proteiner, lipider och fetter som finns i substratet ges olika metanpotentialer. 

(Carlsson och Uldal, 2009) . 

Enligt en substratmarknadsanalys gjord av Avfall Sverige finns det i nuläget ett 

överskott av substrat som inte används för biogasutvinning men trots det upplever 

70% biogasanläggningar att det finns en konkurrens kring substrat (Avfall Sverige, 

2011).  
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Varför en konkurrens uppstår beror på att olika substrat skiljer sig åt, vilket innebär 

att det finns mer eller mindre attraktiva substrat. Även priset skiljer sig mycket. Ifall 

en anläggning använder matavfall betalar de mellan 0-1000 kr per ton men priset för 

gödsel är endast transportkostnaden. (Avfall Sverige, 2011). 

2.3.4 Ymp 

För att starta en biogasprocess tillsätts mikroorganismer som utför arbetet. 

Mikroorganismerna brukar kallas för ymp och är en kultur av flera olika sorters 

mikroorganismer. Vid uppstart av en biogasprocess brukar aktiva organismer från 

någon miljö tillsättas. Det går till exempel att använda gödsel från kor eftersom deras 

mage är i princip en mindre biogasreaktor. (Jarvis och Schnürer, 2009) . 

För att minimera uppstartstiden för rötkammare är det fördelaktigt att samla in ymp 

från en miljö som liknar den miljön som rötkammaren är utformad för. Det är viktigt 

att veta vilka substrat som körs i den process som ympen samlas in ifrån. (Jarvis och 

Schnürer, 2009).  

Mikroorganismerna anpassar sig efter miljö. Mikroorganismer kan efter ändring i 

temperatur och andra påverkande faktorer som kol/kväve-halt ställa om sig till den 

nya miljön men det tar tid. Mikroorganismer kan således användas i flera miljöer än 

där den hämtades från men tiden för optimal produktion blir längre. Bakterierna som 

fungerar i den nya miljön måste få tid att tillväxa och därav blir uppstartstiden längre. 

(Chen m.fl, 2016) . 

2.3.5 Förbehandling 

Innan ett substrat tas in i processen behöver det i vissa fall förbehandlas. 

Förbehandlingen behövs för att pumpar, omrörning och nedbrytningen ska fungera 

optimalt samt att exkludera material som inte ska in i processen såsom inerta material 

(Avfall Sverige, 2009). Genom att exkludera inerta material som till exempel grus 

och dylikt underlättar det chansen för att nå kraven för biogödsel (Jarvis och 

Schnürer, 2009) (se avsnitt 2.3.7).  

Hygienisering betyder att man eliminerar eventuella sjukdomsalstrande 

mikroorganismer. Den vanligaste metoden är upphettning till 70 ºC i en timme men 

sedan 2007 är pastörisering tillåtet. Ifall ett substrat har patogener närvarande 

(sjukdomsframkallande bakterier) påverkar detta inte vanligtvis biogasprocessen men 

kvalitén på rötresten blir sämre vilket gör att användbarheten för rötresten blir mindre 

(Jarvis och Schnürer 2009). Att eliminera patogener ger även en minskad hälsorisk 

för personer som hanterar rötresten.  

Förtjockning kan behövas göras för att höja ett substrats torrsubstans. Detta kan göras 

genom att avvattna materialet. Detta ökar den organiska belastningen i rötkammaren 

samt att volym belastningen minskar. Problem med avvattning är att organiska 

fraktioner som är lösta i vattnet försvinner. Genom avvattning koncentreras det 

organiska materialet och pumpar och kvarnar får mer slitage för att materialet är 

koncentrerat. Pumpar som sätter igen och andra mekaniska hinder är ett vanligt 

problem vid anläggningar. (Jarvis och Schnürer, 2009). 
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1 kg Druvsocker 
(C6H12O6)

Aerob nedbrytning

Värme: 9 Mj

Anaerob nedbrytning

Värme: 0,4 Mj

Metan: 14 Mj

Fördelning görs för att öka kontaktytan för mikroorganismerna. Det gör det lättare 

för mikroorganismerna att bryta ner materialet. Detta kan göras med hjälp av malning 

vilket ökar kontaktytan. (Carlsson och Schnürer, 2011). Mekanisk förbehandling kan 

ge en ökning av metanpotentialen vid kontinuerlig rötning samt att energibalansen 

blir positivt. (Lindmark, 2011). 

2.3.6 Anaerob nedbrytning 

Den anaeroba nedbrytningen sker endast i syrefria miljöer. I den aeroba 

nedbrytningen (syrerik miljö) avges energin till större delen i form av värme. Den 

anaeroba nedbrytningen avger mindre värme. (Se figur 12). 

 

Enligt energiprincipen kan inte energi förstöras utan endast omvandlas, vilket betyder 

att större delen av energin i den anaeroba nedbrytningen binds i produkten metan 

(CH4) vilket är en energirik gas på ca 35 MJ/m3(Mörstedt och Hellsten, 2012). För att 

den anaeroba nedbrytningen ska fungera optimalt måste värme tillföras.  

Den anaeroba nedbrytningen av ett substrat till biogas sker i fyra stycken delsteg. 

Dessa steg utförs av flera olika mikroorganismer och de måste arbeta tillsammans för 

att få en lyckad process. Om en grupp av mikroorganismer är frånvarande eller i 

överskott kan det hämma produktionen. Stegen är följande:  

 Hydrolys 

 Fermentation 

 Anaerob oxidation 

 Metanbildning 

Biogasprocessen är ett komplicerat system men de flesta anläggningar fungerar bra. 

Detta för att kontinuerlig mätning av nyckeltal görs. Dessa brukar vara 

gasproduktionen, metanhalt, vätgas och pH och ibland kompletterande mätning av 

fettsyror. Dessa värden ger en bra indikation på hur systemet fungerar. (Biogas syd, 

2010).  

Figur 12: Skillnad i värmeförlust från aerob och anaerob nedbrytning av ett kilo 

druvsocker. Modiefierad från Carlsson och Schnürer, 2009. 
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I följande delar beskrivs de olika stegen i en biogasprocess. I figur 13 går det att se 

den hierarkiska fördelningen av den anaeroba nedbrytningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13: Beskrivning av processtegen för anaerob nedbrytning. Modifierad från Mikrobiologisk handbok för 

biogasanläggningar SGC 

Samarbetet går till genom att produkten i ett steg blir användbart för näst kommande 

steg (Badshah, 2012). I varje steg i följande avsnitt visas kemiska reaktioner av 

organiskt avfall till metan och koldioxid (Se reaktioner 1 till 10).    

För den anaeroba nedbrytningen kommer parametrar som pH, temperatur och 

näringsämnen påverka hur utfallet av metanproduktionen blir. (Se avsnitt 2.3.8) 

2.3.7.1 Hydrolys  

Hydrolysen är det första steget i en biogasprocess. Det ingående substratet är oftast 

för stort för att mikroorganismerna ska kunna ta upp det och använda som energikälla 

(Badsah, 2012).  

För att minska storleken på makromolekylerna (proteiner, kolhydrater och fetter) 

utsöndrar vissa mikroorganismer extracellulära enzymer som bryter ner substratet i 

mindre delar (Jarvis och Schnürer, 2009).  

De extracellulära enzymerna kallas för hydrolaser. Efter hydrolysen har nu protein, 

kolhydrater och fett omvandlats till aminosyror, monosackarider och fettsyror. 

(Caruna och Olsen, 2011, WTERT, 2009). För svårlösliga substrat eller väldigt fasta 

material kan det ta upptill 18 dagar tills hydrolysen är färdig. (Badsah, 2012) 

I vissa fall behövs inte hydrolysen för substratet är redan i löslig form och 

molekylerna är tillräckligt små för att nästa steg i biogasprocessen ska kunna ta vid. 

(Badsah, 2012) 

  

Komplext organiskt material 
(Proteiner, polysackarider etc) 

Mono- och oligomerer 
(Aminosyror, socker, peptider etc) 

Intermediära produkter 
(Alkoholer, fettsyror, mjölksyror) 

H2 + CO2 

 

Acetat 

 

CH4 + CO2 

 

Acetotrofa 

metanogener 

Hydrogenotrofa 

metanogener 

Hydrolys 

Fermentation 

Anaerob oxidation 
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Reaktion 1 är ett exempel på organiskt avfall som bryts ner till ett enklare socker, 

glukos och vätgas. (WTERT, 2016)  

𝐶6𝐻10𝑂4 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝐻2    [1] 

 

2.3.6.2 Fermentation  

De reaktioner som äger rum i fermenteringen beror helt på vilka mikroorganismer 

som är närvarande, makromolekylsammansättning och omgivningsförhållanden. 

(Carlsson och Schnürer, 2009). 

Genom fermentering omvandlas produkterna från hydrolysen till mindre organiska 

syror och dessa kallas vanligtvis för fria fettsyror (VFA). Extracellulära enzymer 

utför fermenteringen, men en del av mikroorganismerna producerar även ammoniak 

(NH3), koldioxid (CO2) och även en del svavelväte (H2S). (Caruna och Olsen, 2011).  

Vanligtvis är fermenteringen den minst tidskrävande i biogasprocessen och utförs av 

strikt anaeroba eller fakultativt anaeroba mikroorganismer (Badshah, 2012). Om det 

finns små mängder syre närvarande kommer det att förbrukas och inte ge upphov till 

några problem.  

I en biogasprocess är det flera olika kemiska reaktioner som sker men följande tre är 

exempel på hur glukos används av de olika mikroorganismerna. Slutprodukten är 

ättiksyra och etanol samt koldioxid och vatten. (WTERT, 2016). 

𝐶6𝐻12𝑂6 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2   [2] 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂  [3] 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 3𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻   [4] 

2.3.6.3 Anaerob Oxidation   

Efter fermenteringen bryts produkterna ner till mindre delar genom anaerob 

oxidation. Detta steg är viktigt i korrelation med nästa steg, metanbildningen (se 

2.3.6.4). I detta steg bildas vätgas (H2), koldioxid (CO2) samt acetat. (Caruna och 

Olsen, 2011). 

I den anaeroba oxidationen används protoner som slutlig elektronmottagare vilket 

resulterar i vätgas produktion. För att vätgas ska kunna bildas måste av 

termodynamiska skäl koncentrationen hållas låg. Metanbildarna konsumerar 

vätgasen vilket gör att den anaeroba oxidationen kan fortsätta. (Caruna och Olsen, 

2011) En klar skillnad mellan fermentering och den anaeroba oxidationen är ibland 

svårt att urskilja (Badshah, 2012). 

I den anaeroba oxidationen använder mikroorganismerna substrat på olika sätt och 

olika kemiska reaktioner sker. Se reaktion 5,6,7. I dess reaktioner omvandlas 

ättiksyra(5), glukos(6) och etanol(7) till acetat samt koldioxid, vätekarbonat och 

vätgas. (WTERT, 2016). 
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𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻2 [5] 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2  [6] 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2 + 𝐻+  [7] 

2.3.6.4 Metanbildning  

Det slutliga steget i biogasprocessen är metanbildning. Detta utförs av metanbildande 

arkéer och de producerar metan (CH4) (Caruna och Olsen, 2011).  

Tillväxten av metanogenerna sätter oftast gränsen för hur lång uppehållstiden är i en 

kontinuerlig process. De metanbildande arkéerna växer generellt långsamt (Carlsson 

och Schnürer, 2009). Metanogenerna är oftast strikt anaeroba (Gerardi, 2002). 

Det finns två olika sorters metanogener och de är kallas acetotrofer och 

hydrogenotrofer. Under normala förhållanden produceras en tredje del av metanet av 

de acetotrofiska metanogenerna som använder acetat som sin primära källa till 

metan. De hydrogenotrofiska använder vätgas och koldioxid för sin produktion av 

metan. (Caruna och Olsen, 2011, Carlsson och Schnürer, 2009). 

Ifall det finns fritt ammoniak kan produktionen skifta mot hydrogenotrofiska som i 

sin tur använder koldioxid och vätgas för metanproduktion (Carlsson och Schnürer, 

2012, Badshah, 2012). Detta är för att acetotrofa metanogener hämmas av höga halter 

ammoniak. Detta är ett av de vanligare problemen som uppstår i en anaerob 

nedbrytningsprocess. (Badshah, 2012). 

Generellt är det metanogenerna som påverkas mest av förändringar i pH och 

temperatur. Eftersom den anaeroba oxidationen och metanbildningen är i korrelation 

och om någon av dessa avtar i processen har detta en katastrofal effekt. (Badsah, 

2012, Carlsson och Schnürer, 2009). 

Det sista steget för den anaeroba nedbrytningen omvandlas koldioxid och vätgas till 

metan av metanbildarna. Etanol kan användas i reaktion med koldioxid och ge metan 

och acetat. Acetatet omvandlas sedan till metan och koldioxid av en annan 

mikroorganism. (WTERT, 2016). 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂   [8] 

2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  [9] 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2   [10] 
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2.3.7 Biogödsel (rötrest)  

Biogödsel är den produkt som är kvar när rötningen är färdig, även kallat rötrest. 

Biogödsel är bra ur gödselsynpunkt för den innehåller kväve i form av ammonium. 

Ammonium tas upp snabbare än ammoniak av växterna.(Carlsson och Uldal, 2009)  

Anläggningar måste certifiera biogödselet enligt SPCR 120, Det är ett 

kvalitetssystem som säkerhetsställer att anläggningens biogödsel uppnår vissa krav. I 

certifieringssystemet undersöks hela produktionskedjan från råvara till produkt. 

(Avfall Sverige, 2016). 

2.3.8 Parametrar 

I en biogasprocess måste parametrar hållas konstanta för att inte överbelasta 

mikroorganismerna eller göra en icke-optimal miljö.  

2.3.8.1 pH och alkalinitet 

Att ha pH under kontroll är viktigt i en biogasprocess. Att mäta pH ger en indikation 

över processens tillstånd. (Murto, 2003) Mikroorganismerna i en kommersiell 

biogasprocess trivs bäst vid ett pH område kring 7.0 – 7.5. De fermenterande 

organismerna fungerar ända ned till ett pH på 5.0 medans metanbildarna kräver ett 

neutralt område runt 7. Detta ger att vid vissa processer delas de olika stegen upp i 

olika reaktorer för att optimera miljön för olika mikroorganismer i så kallade 

tvåstegs-reaktorer. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

Initialt i en biogasprocess kommer pH att sjunka för att det bildas fria fettsyror. 

Metanbildarna har inte hunnit anpassa sig och förbrukar inte de friafettsyrorna. Men 

efter en tid kommer pH att öka och stabiliseras (Gerardi, 2003). Enligt Gerardi bör 

pH ligga runt 6.8 till 7.2 för att de fria fettsyrorna ska effektivt konverteras till metan 

och koldioxid av de metanbildande mikroorganismerna. (Gerardi, 2003). 

För att motverka fluktuationer i pH är det viktigt att ha en bra alkalinitet. 

Alkaliniteten är ett mått på en lösnings förmåga att motstå förändring i pH. 

Vanligtvis utgörs alkaliniteten i en biogasprocess av bikarbonater som är i jämnvikt 

med koldioxid vid ett givet pH. (Gerardi, 2003). 

2.3.8.2 Temperatur 

Inom biogassammanhang finns det två övergripande temperaturintervall som 

används, mesofilt och termofilt. Detta för att vissa organismer trivs runt 37 °C  kallas 

mesofila, medans de som trivs i högre temperaturintervall kallas för termofila. (Jarvis 

och Schnürer, 2009). 

I en biogasprocess är en fluktuering av temperaturen ett vanligt problem och det är en 

av de viktigaste parametrarna att hålla stabil. Vid den anaeroba nedbrytningen frisätts 

väldigt lite värme. De mesofila metanogenerna fungerar bäst vid 30-40 grader och de 

termofila arbetar kring 50-60 grader (Gerardi, 2003).  
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Den mesofila rötningen sker bäst om temperaturen inte sjunker under 32 ˚C (Gerardi, 

2003).  Det optimala området är runt 35 till 37 ˚C. Om temperaturen sjunker avtar de 

metanbildande mikroorganismerna och de fermenterande som inte är lika känsliga 

för temperatur, fortsätter att producera fettsyror och alkoholer vilket kan skada 

processen. (Carlsson och Schnürer, 2011) Det tar längre tid för de mesofila 

mikroorganismerna än de termofila att producera metan men fördelen med mesofil 

rötning är att det inte behöver tillföras lika stora mängder värme. Mesofil är den 

vanligaste tekniken i Sverige (Jarvis och Schnürer, 2009).  

 2.3.8.3 Mikrobiologiska problem 

I en biogasprocess kan vissa ämnen hämma produktionen av biogas. Tungmetaller 

eller andra ämnen kan hämma processen. Det är viktigt att substratleverantören 

redovisar innehållet i materialet. Bara för att det är ett organiskt material betyder inte 

det att det bara är att röta. Mikroorganismerna är levande och tar inte emot vad som 

helst. Ifall substratet innehåller inhiberande ämnen kan det haverera processen helt. 

(Gerardi, 2003). 

När ett lättnedbrytbart material kommer in i en process med hög fetthalt kan detta 

leda till ett sänkt pH. Fettet bryts ner till fettsyror som ackumuleras och inte hinner 

användas av andra mikroorganismer i den takt de produceras. (Carlsson och Uldal, 

2009). 

2.3.8.4 Belastning och uppehållstid  

I en biogasprocess är det viktigt att ha koll på vilken belastning processen har. Den 

får inte vara för låg, för då finns det ett underskott på substrat och metanproduktionen 

minskar. Den får inte vara för hög så att uppehållstiden blir kort och materialet inte 

hinner brytas ner. För att få en jämn process måste belastningen och uppehållstiden 

gå hand i hand. (Jarvis och Schnürer, 2009). 

Belastningen utvärderas genom att undersöka det ingående substratets TS och VS-

halter. Vid uppstart av en biogasprocess är belastningen vanligtvis relativt låg för att 

mikroorganismerna ska kunna anpassa sig till substratet och miljön. Efter ett tag höjs 

belastningen successivt. Belastning anges vanligtvis som organisk belastning eller 

organic loading rate (OLR).  OLR beskriver mängden organiskt material in i 

processen per rötkammarvolym och dygn. (Jarvis och Schnürer, 2009). Ingående 

substrat innehåller oftast tre till sex procent inerta material som inte går att bryta ner. 

De material som inte går att bryta ner fyller ut rötkammarvolymen och produktionen 

blir mindre. (Gerardi, 2003). 

Uppehållstiden redovisar hur lång tid ett substrat är inne i rötkammaren. Denna ska 

stå i korrelation med den organiska belastningen om processen ska vara effektiv. 

Vanligtvis kallas uppehållstiden för hydraulisk uppehållstid eller hydraulic retention 

time (HRT). Uppehållstiden bestäms genom att beräkna hur lång tid det tar att byta ut 

allt material i rötkammaren (Jarvis och Schnürer, 2009). Den andra uppehållstiden 

som kan mätas är partikulär uppehållstid eller solid retention time (SRT). SRT kan 

beskrivas som den tid mikroorganismerna är i en rötkammare. (Gerardi, 2003).   
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2.3.8.5 Toxiska ämnen  

I en rötkammare uppkommer både ammonium och ammoniak. Ammonium används 

av mikroorganismerna som källa till kväve. Fri ammoniak är skadligt för processen. 

Vid ökande pH skiftar jämnvikten mellan ammoniumjonerna till ammoniak medans 

vid sjunkande pH ökar ammoniumjonerna. (Gerardi, 2003). ( Se ekvation 11).  

𝑁𝐻4
+ ↔ 𝑁𝐻3 + 𝐻+    [11] 

Eftersom att metanbildande bakterier inhiberas av fritt ammoniak leder detta till att 

en ansamling av VFA uppstår och pH sjunker  (Gerardi, 2009).  

Svavelväte (H2S) är en förening som i höga koncentrationer kan skada processen. 

Bakterier behöver lösligt svavel för sin tillväxt och använder svavelvätejon för in 

tillväxt (HS-) (Gerardi, 2009). När sulfat hamnar i löslig fas omvandlas det till 

svavelväte av sulfatreducerande bakterier. När ett substrat med höga halter av sulfat 

(SO4
-2) inkommer stimuleras tillväxten av sulfatreducerande bakterier. Dessa 

konkurrerar med metanbildande bakterier om substrat, acetatet och vätgas (Jarvis och 

Schnürer, 2009). Svavel i mindre koncentrationer är en viktig byggsten för 

mikroorganismernas tillväxt. Så även fast svavel kan skada processen är det ändå 

nödvändigt för mikroorganismernas tillväxt (Jarvis och Schnürer,2009).  

Tungmetaller kan inte brytas ner utan ansamlas till giftiga nivåer. Låga 

koncentrationer av vissa tungmetaller är livsnödvändiga för mikroorganismerna men 

vid högre halter hämmas processen. (Jarvis och Schnürer, 2009). 

2.3.8.6 C/N-kvot och näringsämnen  

En viktig parameter för biogasprocessen är C/N kvoten som generellt bör ligga runt 

20. Vid lägre C/N runt 10-15, när det finns mer kväve kan det leda till problem med 

ammoniakackumulering och höga pH. (Biogasportalen, 2015) När det blir högre 

kvoter över 30 kan nedbrytningsförloppet avta. Vid problem med 

näringssammansättning är samrötning att föredra. (Carlsson och Uldal, 2009)  

Kol/kvävekvoten är en av de viktigaste parametrarna för en biogasprocess men kan 

även vara den begränsande faktorn. Det är viktigt att veta i vilken form kolet eller 

kvävet kommer in i en biogasprocess. Två olika substrat kan ha samma 

kol/kvävekvot men dess potential för att brytas ner till biogas är skild för att kolet 

och kvävet är bundet i olika molekyler. (Carlsson och Uldal, 2009). 

Järn, kobolt och nickel är några exempel på näringsämnen som mikroorganismerna 

behöver. Kväve och fosfor är två av de viktigaste näringsämnena för tillväxten. Vid 

fall när tillräckliga halter av näringsämnen inte finns borde de tillföras antingen med 

samrötning av ett substrat som har ämnena eller tillföras som en näringslösning. 

(Carlsson och Uldal, 2009)  

2.3.8.7 Omrörning 

I en rötkammare är omblandning viktigt för att mikroorganismerna lättare ska få 

kontakt med substratet och hålla en jämn temperatur i rötkammaren. Speciellt gäller 

det för de hydrolyserande mikroorganismerna som är det första steget för att börja 

processen.  
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Deras enzymer måste komma i kontakt med substratet för att de andra 

mikroorganismerna ska få möjlighet att utföra sitt arbete. (Jarvis och Schnürer, 2009) 

Fungerar inte det första steget i en biogasprocess fungerar inte de andra.  

I satsvisa utrötningsförsök bör flaskorna röras om regelbundet för att motverka 

sedimentation. Omrörning leder även till snabbare nedbrytningsförlopp för att 

mikroorganismerna kommer åt substratet bättre (Carlsson och Schnürer, 2011). 

2.3.8.8 TS, VS och COD.  

För att utvärdera ett substrats biogaspotential bestäms torrsubstansen (TS) i ett 

substrat. Det görs genom att substratet värms upp till 105 ˚C i ett antal timmar 

beroende på vilken metod som används. Ifall torrsubstansen i ett material är högre än 

10 till 15% kan det behövas spädas för att bli pumpbart vid kontinuerlig rötning. 

(Carlsson och Uldal, 2009) Ifall materialet har en hög TS halt men redan är pumpbar 

till exempel fettrika substrat behövs inte utspädning göras. (Carlsson och Uldal, 

2009). 

VS-halten även kallat glödförlust anger materialets innehåll av förbränningsbar 

substans vid 550 ˚C. Den förbränningsbara substansen som har avgetts under 550 ˚C 

är den organiska delen i ett material. Carlsson och Uldal, 2009). 

3. Metod och material 

3.1 BMP – Satsvisa utrötningsförsök 

Satsvisa utrötningsförsök är en metod för att utvärdera ett materials biologiska 

potential för att producera metan. Metoden har funnits sedan 1970-talet och är ett 

relativt enkelt analytiskt test. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

Vanligtvis sker rötningen under mesofila eller termofila förhållanden och flaskorna 

inkuberas vid den bestämda temperaturen beroende på vilket temperaturintervall som 

valts. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

Genom denna analys går det att dra slutsatser kring ett substrats metanpotential 

genom rötning med mikroorganismer (Carlsson och Schnürer, 2011).  I jämförelse 

med en satsvis utrötningrötning kan en kontinuerlig rötning ge en högre 

metanpotential. (Jard, 2012, Obiukwu, 2016). 

Fördelar med BMP-testet är att det inte behövs någon dyr utrustning för att utföra 

analysen. Den är enkel och ingen större arbetsbörda när väl flaskorna är satta. Gasen 

mäts med jämna mellanrum vilket inte ger en dynamisk översyn av 

nedbrytningsprocessen, till skillnad mot om den skulle mätas kontinuerligt. (Carlsson 

och Schnürer, 2011). 

3.1.1 Substrat 

Substratet ska utvärderas innan analysen startas. För att kunna fastställa substratets 

torrsubstans och organiska del. TS bestäms genom att värma upp materialet till 105 

˚C i 24 timmar. För att bestämma VS värms materialet upp till 550 ˚C i 24 timmar. 

(Carlsson och Schnürer, 2011). 
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Efter att substratet har analyserats bör det förbehandlas så att materialet 

homogeniseras. Substratet kommer ha olika partikelstorlek och genom att minska 

substratet till en mindre storlek kommer mikroorganismerna lättare att bryta ner det. 

(Jarvis och Schnürer, 2009). 

 

3.1.2 Ymp  

Analysering av ympens organiska innehåll är viktigt för att se hur mycket 

mikroorganismer som är närvarande. Innan en invägning av TS och VS skakas 

ympen om för att den kan ha sedimenterat vilket skulle resultera i falska värden.  

För att utvärdera ympen och bedöma dess aktivitet används vanligtvis ett känt 

substrat. Detta görs för att analysera ympens aktivitet och om uppmätta 

metanpotentialen skiljer sig för mycket från det teoretiska värdet för 

kontrollsubstratet bör testet underkännas. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

I satsvisa utrötningsförsök används även blankkontroller. Dessa flaskor har endast 

ymp och görs för att kunna se hur mycket gas ympen producerar utan substrat. Detta 

värde dras sedan av från de andra flaskorna för att se hur mycket metanpotential 

substratet verkligen har (se 3.1.6 tolkning av resultat). (Carlsson och Schnürer, 

2011). 

3.1.3 TS och VS  

För att kunna dimensionera vilken mängd substrat kontra ymp som ska användas 

måste torrsubstansen och den organiska halten analyseras. Detta görs för att få 

korrekta invägningar samt kunna relatera hur mycket metan som fås ut per gram 

organiskt material.  

Torrsubstansen i ett material görs genom att värma upp materialet till 105 ˚C i 24 

timmar (Carlsson och Schnürer, 2011). Materialet mäts innan och efter. Det är viktigt 

att göra det för fler prov än ett för att få ett mer korrekt medelvärde. För att räkna ut 

torrsubstansen används ekvation 12.  

𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠(𝑣𝑖𝑘𝑡 %) =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔(105 ˚𝐶)

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 [12] 

Efter att TS har analyserats kan VS halten analyseras. Proverna som har analyserats 

för TS får inte stå framme i ett vanligt utrymme för att proverna drar till sig fukt från 

omgivningen, och det kan ge falska värden. För att bestämma VS sätts proverna in i 

en ugn vid 550 i 24 ºC timmar (Carlsson och Schnürer, 2011). Det som blir kvar 

kallas för glödrest. Glödresten består av inerta material och aska. Den beräknas med 

ekvation 13. 

𝐺𝑙ö𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡 (𝑣𝑖𝑘𝑡 %) =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 (550 ˚𝐶)

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠)
 [13] 

VS-halten beräknades enligt ekvation 14 

𝑉𝑆 (𝑣𝑖𝑘𝑡 % 𝑇𝑆) = 100 − 𝐺𝑙ö𝑑𝑟𝑒𝑠𝑡 (𝑣𝑖𝑘𝑡 %)  [14] 
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3.1.4 Substrat/ymp förhållande 

Efter att VS och TS halterna för substraten och ymp har analyserats används de för 

invägning. Invägningsberäkningar görs genom att multiplicera TS och VS-halten 

med materialets våtvikt. Se ekvation 15. 

Riktvärden från SGC:s handbok för metanpotential är 0,5–3 g VS substrat per liter 

och det dubbla för ympen. Det är viktigt att bestämma mängderna enligt ympens 

aktivitet och egenskaper och karaktären på substratet. Mängden ymp ska vara 

tillräckligt för att undvika ackumulering av syror. Riktvärdena motsvarar en daglig 

belastning på en större anläggning. (Carlsson och Schnürer, 2011). 

Invägningen beräknas med följande ekvationer. Först beräknas VSymp genom att 

multiplicera våtvikten med TS och VS för ympen. Se ekvation 15. 

𝑉𝑆 𝑦𝑚𝑝 (𝑔 𝑉𝑆) = 𝑉å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑦𝑚𝑝 ∗ 𝑇𝑆 ∗ 𝑉𝑆  [15] 

Där efter bestäms en kvot för belastningen för ymp/substrat förhållandet. I detta 

examensarbete valdes kvoten 4:1. Se ekvation 16. 

𝑉𝑆 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑔 𝑉𝑆) =
𝑉𝑆 𝑦𝑚𝑝

4
   [16] 

Efter att VS substrat har bestämts beräknas våtvikten för substratet genom att 

dividera med dess TS och VS. Se ekvation 17. 

𝑉å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑔 𝑣å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡) =
𝑉𝑆𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑇𝑆∗𝑉𝑆
  [17] 

Belastningen i flaskorna beräknades med ekvation 18. 

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑔 𝑉𝑆 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟) =
𝑉𝑆𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

𝐹𝑦𝑙𝑙𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
  [18]  

3.1.5 Blandning i flaskor 

I flaskorna ska även spädningsmedium och sköljgas användas. I vanliga fall går det 

att använda en näringslösning för att ympen inte ska få brist på näringsämnen. 

(Carlsson och Schnürer, 2011).  

Ifall spädningsmediumet är vanligt vatten ska det inte vara destillerat, kranvatten 

innehåller vissa näringsämnen som ympen behöver. I vissa fall kan även en buffert 

användas för att hålla pH stabilt under försöket. Ifall ett material är toxiskt är det 

rekommenderat att späda ännu mer för att minimera koncentrationen. (Carlsson och 

Schnürer, 2011). 

När flaskorna blandas är det viktigt att arbeta fort för att inte luft ska tas in i 

flaskorna. Vanligtvis används någon form av sköljgas för att eliminera syret i 

flaskorna. En liten mängd syre kan läcka in utan att processen avstannar men är inte 

att rekommendera. (Jarvis och Schnürer, 2009). 
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3.1.6 Tolkning av resultat 

Metanproduktionskurvan fås genom gasmätning av gasens totala volym samt att beräkna hur 

mycket av gasen verkligen är metan. Metanproduktionskurvan innehåller generellt en lagfas, 

nedbrytningsfas och slutligen utplaningsfas. De beskrivs i avsnitt 3.1.6.1 till 3.1.6.3. 

 
Figur 14 En vanlig metanpotential kurva. Den streckade linjen är substratet + ympen. Den heldragna linjen är 

ympens bidrag borttagit och metanpotentialen kan avläsas. Modifierad från Carlsson och Schnürer, 2011 

Genom att dra av ympens tillägg får substratets metanpotential den korrekta 

metanproduktionskurvan. Se figur 14. 

3.1.6.1 Lagfas  

Lagfasen är den tid det tar innan metanproduktionen startar. Det tar en viss tid för 

mikroorganismerna att anpassa sig. I vissa fall finns det ingen lagfas och 

nedbrytningsfasen sätter igång direkt. Detta beror på substratets sammansättning, 

förbehandling och ympens aktivitet.  (Carlsson och Schnürer, 2011). 

3.1.6.2 Nedbrytningsfasen  

Nedbrytningsfasen kommer efter lagfasen och det är då själva gasproduktionen 

startar. Nedbrytningsfasen redovisar även hur snabbt ett material bryts ner. (Carlsson 

och Schnürer, 2011). 

3.1.6.3 Utplaningsfasen  

Utplaningsfasen är när metanproduktionen har nått sin topp. Den brukar visas med en 

horisontell linje efter nedbrytningsfasen. (Carlsson och Schnürer, 2011). 
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3.2 Material  

I detta avsnitt beskrivs vilka material som används för utförandet av BMP-testet.  De 

material som användes var: 

 Två vattenbad 

 0,5 liters flaskor  

 Gastäta korkar 

 Gastäta slangar 

 2 liters gaspåsar 

 Dragskåp 

 Gasanalysator 

3.2.1 Material beskrivning 

Flaskvolymer varierar i BMP-tester. De varierar vanligtvis från 0,1 till 2 liter 

(Carlsson och Schnürer, 2011).  I detta försök användes 0,5 liters flaskor och tre 

flaskor per varje alg och referens. Flaskorna med endast ymp (blank) var fem flaskor 

och totalt var det 32 flaskor som användes i experimentet. 

 

.  
Figur 15: Figur över flaskornas utformning 

 

I figur 15 går det att se i princip hur flaskornas innehåll ser ut efter de har blandats 

med ymp, substrat, spädningsmedium. Flaskorna är garderade och först fylls ymp 

och substrat. Sedan fylls resterande volym till 0,4 liters nivån med kranvatten. 

Flaskorna gasas med kväve för att få bort syre i flaskan. Över ytan bildas successivt 

en gas som går igenom en slang till en gaspåse där biogasen samlas.  

Flaskorna placeras i två vattenbad som håller en temperatur på 37 ºC i ett dragskåp. 

Flaskorna är fyrkantiga just för att de inte ska kunna flyta runt under försöket. 

Vattennivån fylls till över mitten av gasfasen på flaskan. Det är viktigt att hålla en 

jämn vattennivå för att hålla en jämn temperatur i flaskorna. 
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3.2.2 Gasmätning 

För att kunna mäta mängden gas behövs en volym, minst 100 ml per påse som krav 

för mätning. För att mäta gasen används två delmoment. För att mäta volymen 

används en gastät garderad spruta på 100 ml. Se figur 16. 

 
Figur 16: Skiss över gasmätnings verktyg.  

Först stängs ventilen för påsen och en klämma sätts på slangen till flaskan. Gaspåsen 

tas av och sätts på en av gasvolym mätningsslangarna. Ventilen för påsen öppnas och 

den gastäta sprutan drar in gas till den garderade sprutan. Efter det ställs ventilen om 

och gasen trycks ut i påsen för tömning. Detta görs tills påsen med prov är tömd och 

volymen noteras. Påsen som har mätts sätts tillbaka på sin flaska och ventilen öppnas 

igen.  

Påsen som har använts till tömning kopplas ihop till en gasanalysator. 

Gasanalysatorn mäter metan, koldioxid och syret i procent och svavelvätet i ppm. 

Gaspåsen som nu kopplats ihop med gasanalysatorn placeras i ett dragskåp och 

mätningen startas. Gasen går från påsen igenom gas data 410 och ut i dragskåpet. 

Gasmätningen tar ungefär 20-30 sekunder tills stabila värden har uppmätts. Dessa 

värden noteras och all gas i påsen töms för att kunna mäta nästa påse.  
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4. Genomförande  

4.1 Alg analys 

Algerna skickades från Tjärnö till Chalmers Tekniska högskola. De hämtades i 

Göteborg den 10 maj. De hölls frysta under hela transporten och placerades i 

frysrummet på Linnéuniversitet i Växjö.  

Algerna kom i 8 påsar med 3 replikat påsar i varje. Det gav 24 alger totalt. Algerna 

placerades tillbaks i frysrummet efter användning för att inte nedbrytning av 

materialet skulle ske. 

Algerna fylldes i deglar som hade vägts innan och för varje alg gjordes tre prov, ett 

för varje replikat. Degeln plus algen vägdes och sattes i ett värmeskåp på 105 ˚C i 24 

timmar för att allt vatten skulle avdunsta. Efter 24 timmar togs proverna ut och 

vägdes för att kunna dra bort vikten av det avdunstade vattnet. Deglarna ställdes i en 

exsickator för att svalna och inte dra åt sig någon fukt. Efter att deglarna hade svalnat 

vägdes de och sen beräknades torrsubstansen med ekvation 12 

Därefter placerades proverna i en exsickator innan de placerades i en ugn i 550 

grader i 24 timmar. Eftersom det är ett biologiskt material bryts det ner men ifall fukt 

exkluderas minimeras risken för biologisk nedbrytning. Efter 24 timmar togs 

proverna ut och vägdes för att kunna bestämma glödresten vilket är den del som är 

kvar efter att det organiska materialet har bränts bort. Därefter beräknades VS halten 

med ekvation 13 och 14. (se bilaga 1 för TS och VS)  

4.2 Ymp analysering 

Ympen togs från ett kylrum för att analysera TS och VS. Ympen skakades försiktigt 

innan analys för att ympen sedimenterar. Ympen som likande en tjock svart olja hade 

en TS-halt på 3 % av våtvikt och VS-halt på 57 % av TS. (Se bilaga 1) 

Efter användning av dunken med ymp avgasades den i två minuter med kvävgas för 

att eliminera syre och ställdes tillbaks i kylrummet.  

4.3 Uppstart och gasmätning 

Algerna togs fram en stund innan för att de var frysta och hanteringen hade varit 

svårare utan tining. Algerna hade klippts upp i små bitar på ca < 1 cm. Ympen togs 

fram precis innan uppstart av experimentet. Det första som gjordes var att avgasa 

dunken ytterligare för att eliminera några chanser för närvaro av syre. 

Innan blandning av flaskorna fylldes vattenbaden till rätt nivå och ställdes in på 37 

˚C. Vattenbaden placerades i ett dragskåp ifall någon läcka skulle uppstå i flaskor 

alternativt påsarna.  

I försöket valdes kvoten 4:1 ymp och substrat förhållande och det gav en belastning 

på 1,63 (0,65 g VS substrat / 0,4 L flaskvolym). Ekvationerna för beräkningar finns 

under 3.1.4. Se bilaga 1 för TS och VS data.  
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Ympen uppmättes till 150 gram våtvikt. Efter det multiplicerades TSymp och VSymp 

med våtvikten för ympen. Den organiska delen av ympen räknades fram av 2,61 g 

VS.  

Förhållandet mellan ymp/substrat var bestämt till 4:1. VSymp dividerades med 4 och 

VSsubstrat blev 0,65 gram. För att få fram hur mycket våtvikt substrat som behövdes 

dividerades med TSsubstrat gånger VSsubstrat.  

Som standard användes rent cellulosa pulver och för pulvret antogs en TS-halt på 

100% och askhalt på 1.5 %.  

Efter att flaskorna hade blandats med ymp, substrat och spädningsmedium gasades 

de med kvävgas i två minuter. Påsen och flaska hade markerats upp för varje prov. 

Alla flaskor sattes under samma dag. Sammanlagt gjordes 32 flaskor för försöket. 5 

med endast ymp, 3 med ymp + referens och 24 med ymp + alg (3 flaskor per varje 

alg).  

  

Flaskorna sattes i vattenbaden den 28-05-2016. Flaskorna rördes om en gång per dag 

initialt. I senare skede i experimentet rördes flaskorna om minst två gånger per dag. 

Detta gjordes för att blandningen sedimenterade. Vissa blandningar skiktade sig men 

övergick sedan till bottensedimentering.  

Temperaturen varierade från 36,7 till 37,2 ˚C i vattenbaden. Även fast temperaturen 

var låg avdunstade vattnet kontinuerligt och det ledde till att vatten fick fyllas på 

varannan dag. Efter ett tag kopplades slangar in från ett par kranar och vattennivån 

kunde hållas konstant.  

Gasbildning kunde ses i majoriteten av påsarna efter nio dagar. Det var svårt att 

uppskatta vilken gasvolym som var i påsarna, just för att de inte var transparenta 

samt att de var stora i volym till den gasmängd som uppstod. Volymen antogs vara 

för liten för att kunna mätas.  

I flaskan oktober till maj och november till maj började det bli skumbildning och det 

kan bero på förändring i pH. Detta försvann av sig självt efter 5 dagar i båda 

flaskorna. Detta kunde vara en indikation att svavelväte höll på att uppstå, men inget 

svavelväte gick att mäta under hela experimentet.  

Första gasmätningen gjordes efter 21 dagar och 21 av 32 flaskor mättes. De 

resterande påsarna hade en för liten volym att mäta. De volymer som var för små att 

mäta tömdes inte utan återfördes till gaspåsen från gassprutan och sattes dit på sin 

specifika flaska. Nästa mätning hade en tillräckligt stor volym uppstått för mätning. 

Av de tre flaskorna med oktober till maj replikaten, gick det endast mäta en och 

samma påse under de två gasmätningarna. De andra två påsarna var inaktiva under 

försöket.  

Efter 50 dagar avslutades mätningarna just för att inga tillräckligt stora volymer 

kunde mätas.  

Se bilaga 2 för gasmätningar.  
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5. Resultat och analys 

5.1 TS och VS 

I tabell 6 visas TS och VS halter för algerna. Första tabellen är för algerna med olika 

odlingsdjup och den andra är för algerna med olika isätts- och skördedatum.  

 
Tabell 6: Skillad i TS och VS-halt för alger med olika odlingsdjup 

Odlingsdjup Tidsintervall TS-% (av våtvikt) VS-% (av TS) 

2 meter Sep – Maj  14,81 ± 2,00 78,31 ± 4,99 

4 meter Sep – Maj 11,85 ± 3,23 64,70 ± 6,66 

Enligt tabell 6 redovisas att torrsubstansen och den organiska halten är större på två 

meters odlingsdjup än fyra meter. Skillnad i torrsubstans mellan odlingsdjup beror 

förmodligen på att tillgången till solljus är lägre på fyra meters djup än på två meter.    

 
Tabell 7: TS och VS halter för alger med olika plantering- och skördetid. 

Prov TS-% (av våtvikt) VS-% (av TS) 

Sep – Apr 19,39 ± 1,42 71,98 ± 3,99 

Okt – Apr 14,51 ± 1,04 62,82 ± 4,48 

Nov – Apr 17,56 ± 1,48 75,93 ± 2,55 

Sep – Maj 14,25 ± 0,83 67,84 ± 4,51 

Okt – Maj 15,45 ± 1,53 70,01 ± 1,47 

Nov – Maj 15,07 ± 1,84 63,28 ± 3,97 

I tabell 7 redovisas algerna med olika isätts- och skördedatum. Algerna som 

skördades i april har en högre TS-halt samt högre VS-halt än algerna som skördades i 

maj, förutom algen som odlades oktober till april. Oktober till april har både lägre TS 

och VS i jämförelse med de andra proverna som skördades i april. Algerna som 

skördades i maj uppvisar ungefär samma mängd torrsubstans men mer skillnad i 

organiskt material.  
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5.2 Metanproduktion (två och fyra meters djup) 

Metanpotentialen för algerna på två och fyra meters djup skiljer sig avsevärt. Algen 

på fyra meters djup gav mer metan än algen på två meter. Algen på fyra meter gav 

400,9 ± 5,2 Nml CH4 / g VS medans algen på två meter gav 302,8 ± 0,0 Nml CH4 / g 

VS (omräknat till Normalmilliliter vid 273 K och 1 atm). Ympens tillägg är avdraget 

i båda fallen. Ympens tillägg var på 20,5 ± 3,1 Nml CH4 per gram VS. Standarderna 

gav en ackumulerad metanmängd på 691,1 ± 3,1. Standarden gav mer än det 

teoretiska värdet för kolhydrater med nästan 6 %. (Teoretiska värdet beräknat från 

tabell 5).  

 
Tabell 8: Skillnad i ackumulerad metanmängd för algerna på två och fyra meters djup. 

Prov Nml CH4/ g VS 

2 meter 302,8 ± 0,0 

4 meter 400,9 ± 5,2 

I den första mätningen efter 21 dagar gav varje flaska en gasmängd som var mätbar 

för varje replikat på både två och fyra meters djup.   

Vid den andra gasmätningen gav alla 4 meters flaskorna en gasmängd som var 

mätbar, men av de tre flaskorna på två meters djup gav endast en flaska en gasmängd 

som gick att mäta. Se figur 17 för resultaten vid båda mätningar.  

 

 
Figur 17: Graf för ackumulerad mängd metan för alger med olika odlingsdjup. De svarta staplarna är 

standardavvikelse. 
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5.3 Metanmängd (Olika skördeperiod) 

För algerna med olika isättnings- och skördedatum varierade metanpotentialen. 

Algerna som hade skördats i april gav en större ackumulerad mängd metan än 

algerna som skördades i maj (Se tabell 9).  

 
Tabell 9: ackumulerad metanmängd per gram inklusive standardavvikelse. 

Prov Nml CH4/ g VS 

Sep – Apr  407,7 ± 10,7 

Okt – Apr  253,0 ± 20,9 

Nov – Apr  385,2 ± 1,5 

Sep – Maj  247,6 ± 25,2 

Okt – Maj  130,3 ± 0,0 

Nov – Maj  223,7 ± 0,0  

Algen som sattes i september och skördades i april gav den största mängden metan 

per gram organiskt material. Algen som sattes samma månad men skördades i maj 

gav ungefär 150 Nml CH4/ g VS mindre. Algen som odlades november till april gav 

även den mer metan än algen som sattes samma månad men skördades en månad 

senare i maj.  

Algerna som skiljer sig mest i ackumulerad mängd metan var algerna som hade sattes 

i oktober. Oktober till april algen gav mer metan än oktober till maj algen. Men det 

som skiljer är att båda algerna som sattes i oktober och skördades i april respektive 

maj gav mindre mängd metan än övriga algerna som skördades i samma månad. (Se 

figur 18 och 19). 

 
Figur 18: Ackumulerad metanmängd för alger skördade i april 
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Figur 19: Ackumulerad mängd för alger skördade i Maj 

 

Det går att se en klar liknande trend i båda graferna. Proverna som sattes i september 

och november ger ungefär en lika stor mängd metan, ungefär ~400 Nml CH4 / g VS i 

april och ~250 Nml CH4 / g VS i maj. Algerna som sattes i oktober skiljer sig i båda 

graferna.   

 
Figur 20: Sammanställning av ackumulerad metanmängd för april och maj algerna. Svarta staplar är 

standardavvikelser. 

Figur 20 är en sammanställning av algerna som skördades i april och maj.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 TS och VS 

TS och VS halterna varierade inte mycket mellan de olika algerna, men vissa av 

algerna har skillnad i TS-halt (se tabell 6 och 7). September till april hade hög TS-

halt på ~19 % och VS på ~72%, medans september till maj hade halter på ~14 % TS 

och ~68 % VS. Enligt SMHIs databas var soltimmarna nästan lika i maj och april och 

likaså solinstrålningen (Se figur 4). Enligt teorin och andra studier som gjorts borde 

TS halten ökat mer i maj än i april. Mer undersökningar skulle behövas.  

Oktober till april algen hade en låg TS- och VS halt i jämförelse med september och 

november algerna. Varför en skillnad har uppstått går inte dra en direkt slutsats för 

enligt teorin borde november ha en lägre TS-halt än algen i oktober.   

6.2 Alger med olika odlingsdjup 

Algerna med olika odlingsdjup sattes den 3 september och skördades den 27 maj. De 

odlades i 266 dagar. Av de alger som analyserades under experimentet hade de odlats 

längst. Algen på två meters djup hade en större TS och VS-halt än fyra meters algen. 

Detta beror troligen på att solinstrålning inte når ner till fyra meters djup lika bra som 

på två meter, men trots detta hade fyra meters algen högre metanpotential.  

Den totala mängden metan för algen på fyra meter var 400,9 ± 5,2 Nml CH4 / g VS. 

Det är ~100 Nml mer än algen som odlades på två meter, som gav 302,8 ± 0,0 Nml 

CH4 / g VS.  

I jämförelse med de tre algerna som odlades från september, oktober och november 

och skördades i maj på två meters djup gav algen som odlades på fyra meter 

fortfarande mer metan. Algen på fyra meters djup gav ~ 200–250 Nml CH4 / g VS 

mer än de andra algerna som skördades i maj på två meter.  

Det kan även bero på att algens omställning från högre protein- och fetthalter till 

högre kolhydratshalter närmare sommaren inte har fungerat lika bra på grund av 

odlingsdjupet och mindre ljus, och eftersom protein och fett ger mer metan kan det 

vara orsaken. (se avsnitt 2.2.3).  

I samtal med Göran Nylund på Göteborgs Universitet som hade analyserat algerna, 

visade det sig att algen på fyra meters djup hade nästan tre gånger högre proteinhalt 

än två meters djupet. Resultatet blir då högre metanpotential för att protein ger mer 

metan än kolhydrater som är den största beståndsdelen i Saccharina Latissima. 

Tillsammans med Møller Nielsens 2014 studie om att kvävehalten är högre på 

djupare odlingsdjup överensstämmer detta resultat.  
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6.3 Alger med olika skördeperiod.  

I samtal med Göran Nylund på Göteborgs Universitet som hade analyserat algerna, 

visade det sig att algerna som skördades i april hade högre lipidhalter än algerna som 

skördades i maj. Isättningstider spelade ingen roll för lipidhalterna. Enligt Marinos 

2015 studie varierar lipidhalterna under säsongen och från april till maj sjunker 

lipidhalten. Proteinhalterna i algerna vid Vedskär skiljer sig inte mellan april och 

maj.   

Algerna som sattes i oktober och skördades i april och maj ger mindre metan än de 

andra isättningsmånaderna.  

Sammanfattningsvis hade algerna som skördades i april bättre metanpotential än i 

maj. Detta beror förmodligen på att lipidhalten var högre i april algerna. 

Isättningsperiod hade ingen påverkan på algernas lipid och proteinhalt men någon 

skillnad är det i oktober månad.  

6.4 Slutsats 

Resultatet av examensarbetet är att alger som odlats på fyra meters djup gav mer 

metan än de på två meter, vilket kan bero på att proteinhalten var högre.  

Algerna som skördades i april gav högre metanpotential än de som skördades i maj. 

En bidragande orsak kan vara att algerna har högre lipidhalt i april än maj. 

Isättningsperioderna september, oktober och november spelade ingen roll för 

lipidhalten. Oktober algerna som skördades i april och maj gav mindre 

metanpotential.  

När det kommer till isättning och skördning verkar det fördelaktigt att skörda tidigare 

på våren (april). Metanpotentialen är högre och algerna behöver inte heller odlas lika 

länge. Torrsubstansen var även högre i algerna som skördades i april vilket minskar 

transportkostnaden.    

Makroalger är intressanta för biogasproduktion. I jämförelse med andra substrat är 

inte makroalger det bästa substratet för biogasproduktion men inte heller det sämsta. 

Metanpotentialen för makroalgen S.lattisima i detta examensarbete resulterade i 

högre halter än tidigare studier som undersökts. Fördelen med makroalger är det går 

att utvinna högvärdiga produkter ur algerna först och sedan låta resten av algen gå till 

biogasproduktion. Biogasen är ett bra bränsle och skulle kunna ersätta fossila 

bränslen.  

Det finns stora ytor till havs som skulle kunna användas för makroalgsodlingar men 

flera tekniska problem måste lösas. Men om de tekniska hindren som isättning, skörd 

och transport i stor skala kan lösas skulle makroalger ha en stor potential ur biogas 

synpunkt. Eftersom de fossila bränslena förmodligen kommer att öka i pris i 

framtiden behöver andra bränslen tas fram. Om makroalger odlas i stor skala kommer 

priset bli ännu mer ekonomiskt försvarbart och ur miljösynpunkt är 

makroalgsodlingar för biogasproduktion ett väldigt intressant alternativ.   
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7. Felkällor  

Algerna klipptes med sax tills algen var strimlad, detta ledde till att algerna inte var 

helt homogena till storlek.  

I efterhand borde flaskorna rörts om flera gånger direkt vid uppstart, i detta 

examensarbete gjordes det en gång per dag men sedan ökade omrörningarna från två 

till tre gånger per dag.   
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9. Bilagor 

BILAGA 1: TS, VS och belastning  

I följande del redovisas de olika TS och VS halterna för varje alg. Det togs tre prov 

på varje alg för att få ett bättre medelvärde. Ekvationerna för att beräkna ut 

medelvärdet gjordes i Excel och standardavvikelsen gjordes med hjälp av Excels 

standardavvikelse formel. För resultaten se avsnitt 5.1 
 

Tabell 10: TS och VS för varje replikat 

Prov TS VS 

Ymp 1 3,1 56,6 

Ymp 2 3,1 56,4 

Ymp 3 3,0 57,4 

2 meter 12,6 72,6 

2 meter 16,5 82,0 

2 meter 15,3 80,3 

4 meter 15,4 72,2 

4 meter 11,2 62,5 

4 meter 9,0 59,4 

Sep - apr 19,4 73,8 

Sep - apr 17,4 74,7 

Sep - apr 19,3 67,4 

Okt - apr 15,2 63,1 

Okt - apr 13,3 67,2 

Okt – apr  15,1 58,2 

Nov - apr 18,6 79,9 

Nov - apr 18,3 63,3 

Nov - apr 15,9 76,3 

Sept - Maj  14,3 71,7 



II 

 

Sept - Maj 15,0 64,8 

Sept - Maj 13,4 65,7 

Okt - Maj 16,2 71,7 

Okt - Maj 11,6 69,4 

Okt - Maj 18,6 69,0 

Nov - Maj 13,1 57,6 

Nov - Maj 15,3 65,4 

Nov - Maj 16,8 66,8 

I följande tabell redovisas beräkningarna för invägningarna i flaskorna.  

 
Tabell 11: Invägning av Ymp och substrat 

Prov (g) Våtvikt 

ymp 

VS 

ymp 

Vs 

substrat 

Våtvikt 

substrat 

Volym 

(l) 

Belastning 

g VS substrat/l 

flaskfolym 

Ymp 150 2,61 0,65 - 0,4 1,63 

Referens 150 2,61 0,65 0,65 0,4 1,63 

2 meter 150 2,61 0,65 5,63 0,4 1,63 

4 meter 150 2,61 0,65 8,51 0,4 1,63 

sep-apr 150 2,61 0,65 4,68 0,4 1,63 

okt-apr 150 2,61 0,65 7,16 0,4 1,63 

nov-apr 150 2,61 0,65 4,89 0,4 1,63 

sep-maj 150 2,61 0,65 6,75 0,4 1,63 

okt-maj 150 2,61 0,65 6,03 0,4 1,63 

nov-maj 150 2,61 0,65 6,84 0,4 1,63 
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BILAGA 2: Gasmätning 

I följande bilaga redovisas de två olika gasmätningarna 20-06-2016 och 07-07-2016. 

Mätningarna avslutades efter 50 dagar för att ingen gas gick att mäta. De tabeller som inte 

har några värden är för att gasvolymerna inte var tillräckligt stora för att mäta. För 

resultat se avsnitt 5.2 och 5.3.  

 
Mätvärden 20-06-2016 

Flaska Prov Gasvolym(ml) CH4(%) CO2 (%) O2 (%) H2S 
(ppm) 

1 YMP 1      
2 YMP 2      
3 YMP 3      
4 YMP 4      
5 YMP 5      

6 Stand 1      
7 Stand 2 810 38,2 20,6 1,7 0 
8 Stand 3      

9 Sep-apr 427 36,0 13,8 2,4 0 
10 Sep-apr 550 32,0 12,5 2,5 0 
11 Sep-apr 420 34,4 12,1 2,9 0 

12 Okt-apr 320 24,9 11,9 4,3 0 
13 Okt-apr 390 22,6 10,4 6,8 0 
14 Okt-apr 330 25,7 10,1 3,9 0 

15 Nov-apr 440 31,8 9,4 4,0 0 
16 Nov-apr 440 30,7 10,3 3,2 0 
17 Nov-apr 415 34,1 11,8 3,6 0 

18 2 meter 354 35,5 11,5 6,6 0 
19 2 meter 530 36,1 12,2 5,1 0 
20 2 meter 329 25,4 9,0 10,4 0 

21 Sep-maj 715 44,8 14,6 2,8 0 
22 Sep-maj 390 46,4 12,6 3,8 0 
23 Sep-maj      

24 Okt-maj      
25 Okt-maj 405 19,6 6,1 13,3 0 
26 Okt-maj      

27 Nov-maj 450 32,7 4,8 7,4 0 
28 Nov-maj      
29 Nov-maj 335 49,0 12,6 3,3 0 

30 4 meter 665 40,8 14,2 3,2 0 
31 4 meter 375 27,0 4,4 9,4 0 
32 4 meter 470 33,4 5,4 6,7 0 

 
  



IV 

 

Mätvärden 07-07-2016 

Flaska Prov Gasvolym(ml) CH4(%) CO2 (%) O2 (%) H2S 
(ppm) 

1 YMP 1      
2 YMP 2 200 39,6 8,3 4,1 0 
3 YMP 3      
4 YMP 4      
5 YMP 5 120 32,1 3,9 15,3 0 

6 Stand 1 140 36,9 12,0 8,8 0 
7 Stand 2 309 66,4 18,9 0,8 0 
8 Stand 3 494 59,6 19,6 1,9 0 

9 Sep-apr 240 55,5 10,8 3,6 0 
10 Sep-apr 284 59,6 10,4 2,9 0 
11 Sep-apr 243 50,2 8,8 5,6 0 

12 Okt-apr 225 58,7 11,1 3,7 0 
13 Okt-apr 205 43,2 9,1 7,6 0 
14 Okt-apr 140 67,0 10,6 1,8 0 

15 Nov-apr      
16 Nov-apr 225 61,8 11,2 2,0 0 
17 Nov-apr 250 60,4 11,8 1,9 0 

18 2 meter      
19 2 meter 185 51,7 11,6 4,7 0 
20 2 meter      

21 Sep-maj 160 58,3 12,7 2,5 0 
22 Sep-maj 206 57,1 10,2 4,0 0 
23 Sep-maj 130 22,1 8,9 12,2 0 

24 Okt-maj      
25 Okt-maj 145 18,1 4,6 13,6 0 
26 Okt-maj      

27 Nov-maj      
28 Nov-maj      
29 Nov-maj 175 57,0 10,7 3,3 0 

30 4 meter 207 54,1 11,4 3,4 0 
31 4 meter 305 50,7 9,5 4,2 0 
32 4 meter 221 49,1 2,2 8,7 0 

 

  



V 

 

BILAGA 3: soltimmar och solinstrålning Nordkoster.  

Samtliga värden är tagna från SMHIs databas. För sammanställning se avsnitt 2.2.1 

 

2014-

2015 Månad 

solinstrålning 

(Kwh/m2) 

Solskenstimmar, 

(h) 

maj 1 171,7 291 

juni 2 195,2 316 

juli 3 199,7 344 

augusti 4 132,5 247 

september 5 98,5 232 

oktober 6 34,8 84 

november 7 9,3 27 

december 8 8,8 68 

januari 9 9,9 32 

febuari 10 22,3 58 

mars  11 68,9 163 

april 12 137 284 

maj 13 165,2 274 

 


