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Sammanfattning 
I detta examensarbete studerades metanpotentialen för algerna Saccharina latissima, 

Laminaria digitata samt bioslam blandat med pappersfiber. Detta gjordes i satsvisa försök 

i laboratoriemiljö där gasproduktionen och sammansättning av den producerade gasen 

undersöktes.  

 

Biogasproduktion sker i en anaerob rötningsprocess och är ett komplext förlopp där olika 

mikroorganismer sönderdelar substratet i flera steg för att slutligen bilda biogas samt en 

rötrest. Många faktorer så som substratets kemiska innehåll, temperatur och pH i 

rötkammaren påverkar produktionen av biogas. 

 

Analysen av metanpotential delades in i två försök. I försök 1 rötades substraten 

tillsammans med ymp från Växjö avloppsreningsverk vid en temperatur på cirka 37 ˚C. I 

försök 2 rötades substraten tillsammans med ymp från Kalmar Biogas AB vid cirka 52˚C. 

Båda försöken bestod av 15 stycken flaskor vardera med tre replikat för varje 

exmperiment: endast ymp, ymp + Alg 1 (Saccharina latissima), ymp + Alg 2 (Laminaria 

digitata), ymp + Papper (bioslam blandad med papperfiber) samt ymp + Referens 

(Cellulosa). Ymp och referenssubstratet kördes för att bedöma ympens kvalitet.  

 

Blandningar mellan ymp och substrat valdes först till 5:1 och därefter till 4:1, baserat på 

materialens VS-halter. Alla försök pågick tills gasproduktionen var minimal. För försök 

1 med kvot 5:1 var slutresultatet av den ackumulerande metanmängden för Alg 1, Alg 2, 

Papper respektive Referens 315, 313, 88 respektivt 381 Nml/g VS substrat. Försöket med 

papper avslutades redan efter sju dagar eftersom skillnaden i metanmängd mellan 

flaskorna med ymp + Papper samt flaskor endast ymp var mycket liten. 

 

I försök 1 med kvot 4:1 rötades inte referenssubstratet och endast ymp främst på grund 

av platsbrist. Här antogs istället att endast ymp skulle ge samma resultat som i föregående 

försök med mesofil temperatur. Slutresultatet för försök 1 med kvot 4:1 blev 199, 214 

samt 41 Nml CH4/g VS substrat för Alg 1, Alg 2 samt Papper.  

 

För försök 2 med kvoten 5:1 blev slutresultaten (den ackumulerade metanmängden) för 

Alg 1, Alg 2, Papper respektive Referens 191, 183, 33 respektive 243 Nml/g VS substrat. 

 

I försök 2 med kvoten 4:1 blev slutresultaten för Alg 1, Alg 2, Papper respektive 

Referens 288, 179, 18 respektive 337 Nml CH4/g VS substrat. 
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Summary 
In this thesis the methane gas potential of three different substrates, two algaes 

Saccharina latissima and Laminaria digitata and biosludge mixed with paper fiber was 

studied. This was done by batch experiments in a laboratory environment to examine the 

gas production and composition of the produced gas. 

  

Biogas production is a complex anaerobic digestion process in which various 

microorganisms decompose the substrate in steps and at the end produce biogas and a 

residue. Many factors affect the production of gas, for example the substrate content, 

temperature and pH in the digester. 

 

The analysis of methane potential were divided into two experiments. In experiment 1 

substrates were digested along with inoculum from Växjö waste water treatment plant in 

a temperature of about 37 ˚C. In experiment 2 substrates were digested along with 

inoculum from Kalmar Biogas AB at about 52 ˚C. Both experiments contained 15 bottles 

each with three replicates for each substrate: only inoculum, inoculum + Algae 1 

(Saccharina latissima), inoculum + Algae 2 (Laminaria digitata), inoculum + Paper 

(biosolids mixed with paper fiber), inoculum + Reference (Cellulose). The inoculum and 

the reference were running to assess the quality of the inoculum. 

 

Mixtures between the inoculum and the substrate was first set to 5:1 and then 4:1, based 

on the material's VS-concentration. All experiments went on until gas production was 

minimal. For experiment 1 ,with the ratio of 5:1, the end results of the accumulated 

methane for Algae 1, Algae 2, Paper and Reference were 315, 313, 88 and 381 Nml CH4/g 

VS substrate respetively. The batch with inoculum + Paper was ended after seven days 

because the difference between inoculum + Paper and only inoculum was small. 

 

In experiment 1, with a ratio of 4:1, inoculum + Reference and inoculum batches were 

not prepared mainly because of lack of space.The batch with only inoculum was assumed 

to give the same results as in experiment 1, with the ratio of 5:1. The end results of the 

accumulated methane for Algae 1, Algae 2 and Paper were: 199, 214 and 41 Nml/g VS 

substrate repectively 

 

For experiment 2, with the ratio of 5:1, the end results of accumulated methane for Algae 

1, Algae 2, Paper and Reference were: 191, 183, 33, 243 Nml/g VS substrate respectively 

 

In experiment 2, with the ratio 4:1, the end result of accumulated methane for Algae 1, 

Algea 2, Paper and Reference were: 288, 179, 18, 337 Nml/g VS substrate respectively. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts som avslutning på högskoleingenjörsutbildningen i 

Energi och miljö, inriktning bioenergiteknik, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Uppgiften 

som givits av Ulrika Welander, docent på Linnéuniversitetet, har varit utrötningsförsök 

av algerna Saccharina latissima och Laminaria digitata samt bioslam blandat med 

pappersfiber. Arbetet med algerna har en koppling till det nystartade forskningsprojekt 

”Makroalger för ett biobaserat samhälle - odling, raffinering, energiutvinning (Seafarm)” 

där makroalger studeras ur ett bioraffinaderiprojekt. Bioslam blandat med pappersfiber 

togs med i arbetet för att studera ifall detta substrat kunde användas för rötning till biogas 

och därmed möjligen minska det avfallsproblem som uppkommer efter massa- och 

pappersproduktion. 

  
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ulrika Welander för all hjälp under 

examensarbetet. 

 

Växjö, januari 2014 

 

Ebba Lejeby  

 

 

Nyckelord 
Biogas, metanpotential, rötning, satsvisa försök, mesofil, termofil, Saccharina latissima, 

Laminaria digitata, bioslam från pappersbruk, Seafarm. 
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Ordförklaringar 
Aerob miljö En syrerik miljö. 

 

Alg 1 är en förkortning som används i den här rapporten i 

genomförande, resultat samt bilagor för algen Saccharina 

latissima. 

 

Alg 2 är förkortning som används i den här rapporten i genomförande, 

resultat samt bilagor för algen Laminaria digitata. 

 

Anaerob miljö  En syrefri miljö. 

 

Biogas  Energirik gas som produceras under anaeroba förhållanden. 

Biogas består huvudsakligen av metangas och koldioxid. 

 

Biogödsel  Rötresten från biogasanläggningar som rötar material som till 

exempel gödsel, källsorterat matavfall, lantbruksgrödor och 

process-vatten från livsmedelsindustrin kallas för biogödsel. 

Slam från avloppsreningsverk får inte ingå i processen 

 

Bioslam  är en förkortning för biologiskt slam och är den restprodukt i 

massa- och papperstillverkning som fås efter biologisk rening. 

 

Fiberslam  Försedimenteringsslam från vattenrening från massa- och 

pappersindustrin.  

 

Kemslam  är en förkortning för kemiskt slam och är den restprodukt i 

massa- och papperstillverkning som fås efter kemisk rening. 

 

Makroalger flercelliga alger som kan ses med blotta ögat. Delas in i brun-, 

grön- och rödalger. De har inga rötter och de tar upp näring 

direkt från vattnet.  

 

Metanpotential  Mängden metan som kan fås ut från ett material genom satsvisa 

utrötningsförsök, enhet Nml/g VS substrat.  

 

Mesofil temperatur  35-37˚C. 

 

Papper är förkortning som används i den här rapporten i genomförande, 

resultat samt bilagor för substratet bioslam blandat med 

pappersfiber. 

 

Referens är förkortning som används i den här rapporten i genomförande, 

resultat samt bilagor för substratet Cellulosapulver. 

 

Rötkammare Reaktorn där rötningen sker. 

 

Rötning  Biologiskt material som behandlas anaerobt som resulterar i 

biogas. 

 



  
 

v 

Ebba Lejeby 

Rötrest  Restprodukt efter rötning som innehåller vatten, näringsämnen, 

mikroorganismer och icke nedbrutet material. Delas in i 

biogödsel och rötslam beroende på vad som rötades. 

 

Substrat  Råmaterial för ympen. 

 

Termofil temperatur  50-60˚C. 

 

Triplikatprover Ett trikplikatprov utgörs av tre provflaskor med samma innehåll. 

 

TS-halt  Total solids, anger materialets torrsubstanshalt (innehåll efter att 

vattnet har förångats bort) och fås efter att materialet vistats i en 

105-gradig ugn i cirka 24 timmar. 

 

VS-halt  Volatile solids (VS) är materialets glödförlust och anger 

materialets innehåll av flyktiga substanser vid 550 ˚C i 24 h 

(efter att dessförinnan vistats i 105-gradig ugn där TS-halten 

bestämdes). VS-halten är den del av TS-vikten av substratet som 

teoretiskt kan brytas ned i en biogasprocess. 

 

Ymp  Kultur av mikroorganismer som är aktiv under rötnings-

processen. 

 

Nml  Normalmilliliter, 10-6 Nm3. Volym gas vid 0 ˚C och 1,013 bar.  



  
 

vi 

Ebba Lejeby 

Innehåll 

Sammanfattning _______________________________________________________ i 

Summary ____________________________________________________________ ii 

Förord ______________________________________________________________ iii 

Nyckelord ___________________________________________________________ iii 

Ordförklaringar ______________________________________________________ iv 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

1.1.1 Energiläget 2012 ______________________________________________ 1 

1.1.2 Bioraffinaderi ________________________________________________ 2 

1.1.3 Bioslam- och fiberslamhantering _________________________________ 2 

1.2 Syfte och mål ____________________________________________________ 2 

1.3 Metod __________________________________________________________ 2 
1.3.1 Metanpotential ________________________________________________ 3 

1.3.2 Metanmängd _________________________________________________ 3 

1.3.3 Resultatbedömning med standardavvikelse __________________________ 3 

1.3.4 Tolkning av resultatfigurer ______________________________________ 4 

1.4 Avgränsningar ___________________________________________________ 5 

2 Teori _______________________________________________________________ 6 
2.1 Biogasprocessen __________________________________________________ 6 

2.1.1 Substrat _____________________________________________________ 7 

2.1.2 Ymp _______________________________________________________ 10 

2.1.3 Förbehandling _______________________________________________ 10 

2.1.4 Rötning ____________________________________________________ 11 

2.1.5 Slutprodukt _________________________________________________ 12 

2.2 Processutformning _______________________________________________ 13 
2.2.1 Torrötning __________________________________________________ 14 

2.2.2 Våtrötning __________________________________________________ 14 

2.3 Viktiga processparametrar _________________________________________ 14 

2.3.1 pH och alkalinitet ____________________________________________ 14 

2.3.2 Belastning __________________________________________________ 15 

2.3.3 Syre _______________________________________________________ 15 

2.3.4 Temperatur _________________________________________________ 15 

2.3.5 Torrsubstanshalt (TS) och glödförlust (VS) ________________________ 16 

2.3.6 Uppehållstid och utrötningsgrad _________________________________ 17 

2.3.7 Föroreningar som kan inhibera rötningsprocessen __________________ 17 

2.3.8 Kol- och kvävekvot (C/N-kvot) __________________________________ 19 



  
 

vii 

Ebba Lejeby 

2.3.9 Chemical oxygen demand (COD) ________________________________ 19 

2.3.10 Metanläckage_______________________________________________ 19 

3 Material och utrustning ______________________________________________ 20 
3.1 Gasanalysator ___________________________________________________ 20 
3.2 Förbehandling av material _________________________________________ 21 

4 Genomförande ______________________________________________________ 22 
4.1 Kalibreringskurva ________________________________________________ 22 
4.2 Försöksuppställningar _____________________________________________ 22 

4.2.1 Försök 1 ____________________________________________________ 22 

4.2.2 Försök 2 ____________________________________________________ 23 

4.3 Uppstart _______________________________________________________ 23 
4.3.1 Försök 1 ____________________________________________________ 24 

4.3.2 Försök 2 ____________________________________________________ 24 

5 Resultat ____________________________________________________________ 25 
5.1 Kalibreringskurva ________________________________________________ 25 
5.2 Gasanalyser _____________________________________________________ 26 

5.2.1 Försök 1 ____________________________________________________ 26 

5.2.2 Försök 2 ____________________________________________________ 30 

6 Analys _____________________________________________________________ 34 

Litteraturförteckning __________________________________________________ 36 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Rådata TS- och VS-halt _________________________________________ I 

Bilaga 2 Rådata blandningar med Växjöymp _______________________________ II 
Bilaga 3 Rådata blandningar med Kalmarymp ____________________________ III 
Bilaga 4 Rådata gasanalys med Växjöymp + substrat _______________________ IV 

Bilaga 5 Rådata gasanalys med Kalmarymp + substrat ______________________ VII 
Bilaga 6 Medelvärden gasanalys Växjöymp ______________________________ XI 

Bilaga 7 Medelvärde gasanalys Kalmarymp _____________________________ XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

1 

Ebba Lejeby 
 

1 Inledning 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera de två olika makroalgerna Laminaria 

digitata och Saccharina latissima samt bioslam blandat med pappersfiber från massa- och 

pappersbruket i Lessebo med avseende på metanpotentialen. Arbetet med algerna har en 

koppling till det nystartade forskningsprojektet ”Makroalger för ett biobaserat samhälle - 

odling, raffinering, energiutvinning (Seafarm)” där makroalger studeras i ett 

bioraffinaderiprojekt. Bioslam blandat med pappersfiber rötas eftersom Jörgen Forss, 

Teknologie Doktor på Linnéuniversitetet, har ett samarbete med Lessebos massa- och 

pappersbruk och vill undersöka om det finns något potential för materialet att bli till 

biogas i framtiden. 

 

Detta arbete leder även till erfarenhet kring hur substrat med olika egenskaper bör 

hanteras i en biogasprocess. 

 

1.1 Bakgrund 
Redan på slutet av 1960-talet odlades biomassa storskaligt i form av makroalger för 

biobränsle i den marina miljön. På grund av de tekniska utmaningar som uppkommer för 

havsjordbruk var det för svårt att odla alger och projektet lades ner. Nu, 50 år senare har 

tekniken utvecklats för massproduktion av makroalger i främst Asien och dessa 

kunskaper har överförts till Europa och Amerika. Fördelen med produktion av biomassa 

från marina miljön är att den inte konkurrerar ut livsmedelsproduktion från mark eller 

kräver vattenresurser för vattning som markbaserade grödor är i behov av. (Hughes, et 

al., 2012).  

 

Behovet av förnybara källor för energiutvinning är mycket stort. Utnyttjandet av 

havsbaserade substrat för biogasproduktion kan ge såväl energi som möjlighet att 

recirkulera näringsämnen så som kväve och fosfor.  Dessutom kan skörd av exempelvis 

friflytande makroalger medföra en positiv effekt för turistnäringen då stränderna blir mer 

attraktiva. (Johansson, 2013). Marina alger består blanda annat av polysackarider som 

exempelvis alginat, laminaria och mannitol. De ska även ha ett lågt innehåll av cellulosa 

och inget lignin, vilket gör att det är ett lätt material att röta till biogas. (Vergara-

Férnàndez, et al., 2008) 
 

Makroalger växer snabbt och skördning motverkar övergödning då algerna tar upp näring.  

(Gröndahl, 2013) 

  

Möjligheten för algodling och bearbetning av alger i Sverige, som projektet Seafarm ska 

utreda, kan hjälpa till att lösa många hållbarhetsproblem och bli en viktig framtidsnäring 

som skapar nya jobbmöjligheter längs kusten. Vid användning av alger som är anpassade 

till Sveriges klimat kan storskalig algodling fungera. (Johansson, 2013) 

 
1.1.1 Energiläget 2012 

Från Energiläget 2012 beskrivs lagar och direktiv som bland annat ska bidra till mer 

användning av förnybara drivmedel så som biogas. En lag som trädde i kraft år 2006 är 

skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel (2005:1248). Lagen betyder att 

bensinstationer med en försäljningsvolym på mer eller lika med 1 000 m3 bensin eller 

diesel är skyldiga att även tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel, exempelvis biogas 

eller etanol.  Detta har lett till att 63 % av landets 3 000 tankställen tillhandahöll minst ett 

förnybart drivmedel i december 2011. År 2005 var denna andel endast på 10 %. (Statens 

energimyndighet, 2012) 
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Det finns även ett förnybarhetsdirektiv (2009/28/EG) som syftar till att främja förnybar 

energi. Detta direktiv innehåller mål på nationell nivå för varje medlemsland i EU att till 

år 2020 ha 10 % förnybar energi i transportsektorn. Utsläppsminskningen av fossila 

bränslen (10 %) ska beräknas utifrån mängden fossila bränslen som användes år 2009. 

(Statens energimyndighet, 2012) 

 
1.1.2 Bioraffinaderi 

Seafarm är ett projekt där målet är att användningen av alger ska maximeras i varje steg 

av cykeln. Algerna i projektet är tänkta att odlas på Sveriges västkust där lämpliga 

metoder för konservering och lagring kommer att utvärderas. Biomassan som erhålls ska 

fraktioneras i ett integrerat bioraffinaderi så att exempelvis biokemikalier, polymerer och 

föda kan utvinnas. Den rest som blir kvar kan användas för att producera biogas och 

biogödsel. (Gröndahl, 2013) 

 
1.1.3 Bioslam- och fiberslamhantering 

Vid massa- och papperstillverkning används stora mängder vatten som sedan behövs 

renas i flera steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Bioslam är slam från massa- 

och pappersbruk som fås efter biologisk rening. År 2000 var totala mängden bioslam 

blandad med fiberslam i Sverige, 490 000 ton med en TS-halt mellan 20-40 %.  Av detta 

var cirka 270 000 ton bioslam. Av detta förbrändes cirka 48 % av bioslammet, 31 % 

användes för jordförbättring, 15 % användes som täckmaterial och 6 % deponerades. (Ek 

& Westling, 2003) 

 

Fiberslam kan tas ut enskilt eller tillsammans med bio- respektive kemslam. År 2000 gick  

största andelen, 75 % av fiberslam (både rent och blandat) gick till förbränning, 13 % till 

deponi och 6 % användes till jordförbättringsmedel och 6 % sändes till Gruvön för att 

höja seghet och våtstyrka på fluting (en slags kartong). Den totala mängd fiberslam var 

minst 316 000 ton år 2000.   (Ek & Westling, 2003) 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga metanpotentialen hos två sorters alger; 

Laminaria digitata och Saccharina latissima samt bioslam blandat med pappersfiber från 

massa- och pappersbruket i Lessebo.  

 

Seafarms målsättning är att undersöka förutsättningar för att skapa ett kretsloppssystem 

baserat på algodlingar på svenska kustvatten. Målsättningen för detta examensarbete är 

att utreda metanpotentialen från alger som endast har skördats och mekaniskt 

förbehandlats med sönderdelning till cirka en millimeters fragment. Detta kan sedan 

användas som underlag för att jämföra skillnad i metanpotential med framtida 

algfraktioner som fås ut efter att de befunnits i bioraffinaderi.  

 

1.3 Metod 
I projektet genomfördes en litteraturstudie, studiebesök samt inhämtning av ymp på 

Växjö kommuns biogasanläggning på Sundet och på Kalmar Biogas AB, Tegelviken. För 

bestämning av metanpotential utfördes satsvisa rötningsförsök i laboratoriemiljö på 

Linnéuniversitetet, Växjö. 
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1.3.1 Metanpotential 

Ett substrats metanpotential kan bestämmas genom satsvisa utrötningsförsök (BMP, 

biochemical methane potential). I utrötningsförsöken bildas biogas som främst innehåller 

metan och koldioxid, se avsnitt 2.1.5. Med hjälp av ett analytiskt test på den utvunna 

biogasen bestäms metanpotentialen hos ett organiskt material. I detta fall är substraten 

två sorters alger och bioslam blandat med pappersfiber från massa- och pappersbruk från 

Lessebo. Ympen, kulturen av mikroorganismer, tas från Växjös respektive Kalmars 

biogasanläggningar för att testa potentialen under både mesofila och termofila 

förhållanden. I Växjö produceras biogas under mesofila förhållanden. Detta sker i en 

samrötningsanläggning där substraten i volymsordning är: avloppsslam från Växjö och 

Alvesta kommun, matavfall,  bioslam från Lantmännen Reppe och fettavskiljarslam. 

(Växjö kommun, 2012). Kalmar biogas AB samrötar avfallen: avloppsslam, flytande 

slakteriavfall, gödsel, vassle, potatisskal och fett från fettavskiljare. Detta körs vid en 

termofil temperatur. (Kalmar kommun, 2013) 

 
1.3.2 Metanmängd 

Metanmängden i biogasen från de satsvisa försöken, skall räknas om till normal-

kubikmeter (Nm3). Det innebär volymen metangas vid 0 °C och 1,013 bar. Detta kan 

göras med en omskrivning av allmänna gaslagen som ses i formel 1.3-1. 

(Nationalencyklopedin, 2014) 

 

𝑝 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 formel 1.3-1 

 

Där  p= tryck    (Pa) 

 V= volym    (m3) 

 n= molmängd  (mol) 

 R=gaskonstanten som är ≈8,3144621 (J/(mol*K)) 

 T= temperatur   (K) 

 

Omskrivningen utläses i formel 1.3-2. 

 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑁/𝑇𝑔𝑎𝑠 (vid Pgas=PN) formel 1.3-2 

 

Där  VN= volym vid 0 °C och 1,013 bar  (liter) 

 Vgas= volym gas som tas vid provtagningen (liter) 

 TN=normaltemperatur, 0°C=273,15 K  (°C) 

 Tgas=temperatur på gas   (°C) 

 PN=normaltryck, 1,013 bar   (bar) 

 Pgas=tryck på gas   (bar)  

 
1.3.3 Resultatbedömning med standardavvikelse 

Vid resultatbedömningen av gasmätningarna används standardavvikelsen för att bedöma 

noggranhet och spridning inom triplikatproven. Detta redovisas som ett 

konfidensintervall med vald konfidensnivå på 95%. En konfidensnivå på 95% innebär att 

det sanna värdet med 95% säkerhet befinner sig inom det beräknade intervallet. Vanliga 

konfidensnivåer som används är 95, 99 eller 99,9%. Konfidensintervallet beräknas enligt 

formel 1.3-3. 
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µ = 𝑥𝑚 ± 𝑡 ∗ 𝑆𝐷𝑚  formel 1.3-3 

 

Där µ = sant värde 

xm=medelvärdet för proverna 

t= ett statistiskt tabellvärde som beror på antalet frihetsgrader (antal  

mätningar-1) och vald konfidensnivå. 

SDm=standardavvikelse för medelvärde 

 

Standardavvikelse för medelvärde, SDm, beräknas enligt formel 1.3-4. 

 

𝑆𝐷𝑚 =
𝑆𝐷

√𝑛
  formel 1.3-4 

 

Där  SD= standardavvikelse, mått på mätosäkerheten för en enskild mätning

 n=antal mätningar  

 

Beräkning av standardavvikelse för varje enskild mätning, SD, görs med hjälp av 

formeln 1.3-5. (Simonsen, 2005) 

 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥𝑚)2

(𝑛−1)
 formel 1.3-5 

 

Där xi=resultat av en mätning 

 xm=medelvärdet för alla mätningar 

 n=antalet mätningar 

 
1.3.4 Tolkning av resultatfigurer 

Tre resultatfigurer för respektive försök (M1, M2, T1, T2) görs. Dessa figurer visar den 

ackumulerade metangasmängden. Kurvorna som ses i figurerna kan delas in i tre 

huvuddelar; lagfas, nedbrytningsfas samt utplaningsfas, se figur 1.3.4-1. (Carlsson & 

Schnürer, 2011) 

 

 
Figur 1.3.4-1Ackumulerad metangasmängd som funktion av tiden med exempel på faser 

vid metangasproduktion, vid satsvisa försök. 
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Lagfas är den tid det tar från försökets uppstart till dess att metanproduktion startar. 

Lagfasen kan pågå upptill flera dagar. Är lagfasen lång kan detta exempelvis bero på att 

substratet består av svårhydrolyserade partiklar, att ympen störs av något och behöver 

anpassa sig till nya miljön, för lite mikroorganismer i förhållande till substrat. Är lagfasen 

kort vittnar det om en god miljö för mikroorganismerna. (Carlsson & Uldal, 2009) 

 

Nedbrytningsfasen är den tid det tar från metangasproduktionens startat tills dess den 

börjar klinga av. Denna fas kan approximeras till en rät linje eller som flera delfaser i 

kurvan. En kurva som har två nedbrytningsfaser kan antingen ha en långsamt inledande 

fas samt en snabb andra fas (eller vice versa). En långsam inledande fas kan bero på höga 

halter av hämmande ämnen så som fettsyror eller ammoniak. Då behöver 

mikroorganismerna tid att anpassa sig vid den hämmande miljön vilket ger en långsam 

nedbrytning och lite biogaspotential.  

 

Om den andra delen av nedbrytningsfasen är långsam kan detta bero på att substratet 

innehåller en lättnedbrytbar fraktion och en svårnedbrytbar partikulär fas. En lagfas kan 

även ske mellan nedbrytningsfaserna om hämmande ämnen bildas under första 

nedbrytningsfasen och ympen måste därmed anpassa sig innan nedbrytningen fortsätter. 

(Carlsson & Schnürer, 2011) 

 

Utplaningsfasen är tiden från dess att metangasproduktionen börjar avta till dess att 

försöket avslutas. Metangasproduktionen i flaskor med endast ymp beter sig inte alltid  

på samma sätt som flaskorna med substratet och ymp. Metangasproduktionen för enbart 

ymp kan öka mot slutet av försökstiden och bli mer än den som produceras från ympen i 

substrat+ymp-flaskorna. I resultaten där ympens bidrag från substrat+ymp-flaskor har 

räknats bort kan då en ”puckel” på kurvan ses. (Carlsson & Schnürer, 2011) 

 

1.4 Avgränsningar 
Bestämning av metanpotential gjordes i två olika försök: 

 

 Försök 1 kördes under mesofila förhållanden med en temperatur på 37 ̊ C och ymp 

togs från Växjös avloppsreningsverk, Sundet. 

 Försök 2 kördes under termofila förhållanden och en temperatur på cirka 52 ˚C. 

Ymp togs från Kalmar Biogas AB 

 

Försöken kördes tills produktionen av biogas var obetydlig. Ingen buffert användes. 

Endast gasvolym och gassammansättning mättes. 

 

Substrat som användes i försöken var endast Saccharina latissima, Laminaria digitata 

och Bioslam blandat med pappersfiber från massa- och pappersbruket i Lessebo. Inget 

samrötningförsök mellan dessa gördes.  
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2 Teori 
Biogas bildas under anaeroba förhållanden. Biogas innehåller metan som är en energirik 

gas som efter uppgradering används till fordonsbränsle. Vid aeroba förhållanden bildas 

koldioxid, vatten och värme, där värmen inte är lika lätt att omhänderta som biogas. Se 

ett exempel i figur 2-1 på hur mycket värme som bildas beroende på om det är i en aerob 

eller en anaerob miljö. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

 
Figur 2-1 I en aerob miljö bildas mer värme än i en anaerob då största delen av 

energin går åt till att bilda energirik biogas. 

 

2.1 Biogasprocessen 
I biogasprocessen väljs substrat som ska rötas till biogas. Innan rötningen sker kan 

förbehandling av substratet göras för att enklare kunna få en hög nedbrytning och därmed 

få ut mer biogas. Substrat blandas med ymp som tillför en kultur av de 

biogasproducerande mikroorganismer som behövs för att starta processen. Därefter sker 

rötningen i sluten reaktor eller en reaktor där nytt substrat pumpas in och ut. I rötningen 

bildas biogas och en rötrest erhålls. Se hela flödesschemat över biogasprocessen i figur 

2.1-1.  

 

 
Figur 2.1-1 Flödesschema över biogasprocessen, uppdelad i fyra delar. 
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2.1.1  Substrat 

Substratet i en biogasprocess är födan för mikroorganismerna. När substratet bryts ned av 

mikroorganismerna under rötningsprocessen bildas biogas. Substratet ska vara ett 

organiskt material som lämpar sig för rötning, exempelvis slam från avloppsreningsverk, 

matavfall från hushåll/restauranger/butiker, gödsel, olika växtmaterial eller processvatten 

från livsmedelsindustrin. För att få ett högt metanutbyte är det vanligt att blanda olika 

organiska material i en så kallad samrötning. Med högt metanbyte menas stor mängd 

metan i förhållande till mängd organiskt material (Naturvårdsverket, 2012). I figur 2.1.1-

1 utläses olika substratkomponenters biogas- och metanutbyte. 

 

Tabell 2.1.1-1 Olika substratkomponenters biogas- och metangasutbyte. (Carlsson & 

Uldal, 2009) 

Substrat 

Biogas 

[Nml/g VS] 

Metan, CH4 

[Nml/g VS] 

Metan, CH4 

[%] 

Fett 1 370 960 70 

Protein 640 510 80 

Kolhydrat 840 420 50 

 

Nedbrytningshastigheten under rötningsprocessen beror bland annat på substratets 

kemiska sammansättning. Långsammast nedbrytning sker med substrat innehållande stor 

andel cellulosa och hemicellulosa, exempelvis halm och pappersmassa. (Carlsson & 

Uldal, 2009). 

 

Som skrevs i bakgrundsavsnittet är fördelen med produktion av biobränsle från marina 

miljön att den konkurrerar inte ut livsmedelsproduktion från mark. Exempel på andra 

marina substrats metangasutbyte än algerna som testas i detta examensarbete ses i tabell 

2.1.1-2.  

 

Tabell 2.1.1-2 Marina substrats metangasutbyte från satsvisa försök. (Gregeby & 

Welander, 2011) 

Substrat CH4 [Nml/g VS] 

Vass 400 

Blåmusslor 270 

Grönalger 210 

Skarpsill 460 

 

Kvoten, det vill säga mängden ymp i förhållande till substrat, kan vara olika beroende på 

substratets karaktär. För mycket substrat i förhållande till ymp kan innebära en risk för 

försurning i processen som kan inhibera processen. Enligt studier som Carlsson och 

Schnürer har tagit fram föreslås att kvoten mellan ymp och substrat i satsvisa försök ska 

ligga på cirka två eller högre för att uppnå det optimala metanbytet. Kvoten beräknas med 

avseende på VS-halten för ymp och substrat. (Carlsson & Schnürer, 2011) 

 
2.1.1.1 Alg 1 och Alg 2, Saccharina latissima och Laminaria digitata 

I svenska vatten lever både Saccharina latissima och Laminaria digitata. Båda algerna 

är så kallade makroalger som i sin tur delas in i brun-, röd- och grönalger. Saccharina 

latissima och Laminaria digitata är brunalger. Makroalger har inga rötter och de tar upp 

sin näring direkt från vattnet. (Edler, et al., 1980) (Johansson, 2013)  
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Saccharina latissima och Laminaria digitata trivs främst i salta vatten på västkusten, men 

finns i begränsad utsträckning en bit in i Östersjön på ett större djup där salthalten är något 

högre än ytan. Tillväxthastigheten för alger (eller biomassa i allmänhet) beror på 

näringsinnehållet i odlingsmiljön, ljus samt temperatur. I havsvatten finns de 

näringsämnen som alger behöver för sin metabolism. Brist på näringsämnen inträffar 

främst vid kraftig algtillväxt i övre vattenlagren där ljus finns i tillräckligt stor 

utsträckning för att alger ska kunna leva. Djupvatten har överskott på näringsämnen och 

i uppvällningsområden (vertikal rörelse i vatten som ersätter ytvatten med djupvattnet) 

kan detta utnyttjas och ge en högre produktion. (Edler, et al., 1980) 

 

För algerna Saccharina latissima och Laminaria digitata är utvecklingen starkt beroende 

av ljuskvalitén. Allmänt blir alger större vid ökad ljusintensitet. Med en ökad temperatur 

ökar tillväxthastigheten. Temperaturen påverkar både algernas fotosyntes samt 

respiration. Vid en hög temperatur när respirationen är högre än fotosyntesen medför det 

att algerna får en lägre biomassa. Om förhållandet ökar så fotosyntesen verkar högre än 

respirationen vid minskad temperatur kan detta vara en anledning till att kalla hav har en 

så pass stor mängd algbiomassa som de har. (Edler, et al., 1980) 

 

Alg 1 

Algen Saccharina latissima trivs i kallt vatten. Den växer vilt kring nordpolen, i 

Östersjön, runt norra Europa och de brittiska öarna, Grönland, Island och 

Nordamerikanska kusterna från Alaska genom Kalifornien och Kanada och ner till New 

Jersey. (Seaweed Industry Association B, u.d.). Bild på algen ses i figur 2.1.1-1. 

 

u.d  

Figur 2.1.1-1 Algen Saccharina latissima. 

 

Algen innehåller rikligt med mineraler och näringsämnen som exempelvis jod, brom, K-

vitamin och B12. Tack vare dess innehåll har den därför skördats för kosmetiska 

produkter som solkräm, ögonkräm, schampo och balsam. Algen betraktas även som en 

ätlig produkt. Dessutom utvinns alginat ur algen för att användas som förtjockningsmedel 

i exempelvis livsmedelsprodukter. (Seaweed Industry Association B, u.d.) 

 

Skördning av algen sker i Storbritannien, Japan och Berings hav (som ligger mellan 

Sibirien i väst och Alaska i öst och är en del av norra stilla havet). I slutet av våren eller i 

början av sommaren skördas algen antingen med båt eller med vårens låga tidvatten. 

Saccharina latissima kan växa upptill tre-fyra meter vid optimala förhållanden. Algens 

färg varierar från gulbrun till gyllenbrun. Livslängd för algen är två till fem år. (Seaweed 

Industry Association B, u.d.) 
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Alg 2 

Laminaria digitata är en perenn växt som lever mellan tre till fem år. Det är en stor växt 

med glansig yta. Växer normalt från en till tre meter i längd, men kan bli upptill fyra 

meter vid optimala förhållanden. Färgen kan variera från mörkbrun till gyllenbrun till 

olivbrun till olivgrönt. (Seaweed Industry Association A, u.d.). Se bild på Laminaria 

digitata i figur 2.1.1-2. 

 

 
Figur 2.1.1-2 Algen Laminaria digitata. 

 

Idag skördas Laminara digitata storskaligt i Bretagne i Frankrike och på Island. Viss 

småskalig skördning för hand sker i Irland, Storbritannien, Kanada och USA. I Frankrike 

finns omkring 60 000 ton att skörda årligen. (Seaweed Industry Association A, u.d.) 

 

Algen Laminaria digitata innehåller mineraler, vitaminer, spårämnen och andra viktiga 

byggstenar där jod, kalcium, kalium, järn, alginsyra, niacin och protein bland annat ingår 

(Seaweed Industry Association A, u.d.). Alginsyra kan utvinnas för att användas i glass 

och efterrättsmixer som förtjockningsmedel (Seaweed Industry Association B, u.d.). 

Niacin är en typ av B-vitamin som också finns i bland annat mejeriprodukter, ägg och 

disk. (MedlinePlus, 2013) 

 
2.1.1.2 Bioslam och pappersfiber 

Vid massa- och papperstillverkning används stora mängder vatten som sedan behövs 

renas i flera steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Bioslam är en förkortning till 

biologiskt slam och är den restprodukt i massa- och papperstillverkning som fås efter 

biologisk rening. I den biologiska reningen används mikroorganismer under tillförsel av 

näringsämnen samt syre som bryter ner det organiska materialet till koldioxid, vatten och 

ny biomassa (bioslam). Bioslammet blandas sedan med fiberslam och pressas för att få ut 

vattnet. (Berg, et al., 2011) 

 
2.1.1.3 Samrötning 

Samrötning med ett eller flera olika sorters substrat kan öka produktionen biogas i en 

rötningsprocess då ett enskilt substrat ofta inte har ett optimalt näringsinnehåll. Att blanda 

olika substrat skulle kunna öka processens stabilitet och därmed ge möjligheter att öka 

belastningen (g VS substrat/litervätskevolym och h). Ju högre belastning som processen 

klarar, desto mer substrat kan tas in i rötkammaren per volym och tidsenhet vid inmatning. 

Därmed uppnås en bättre ekonomi då mer biogas kan framställas under kortare tid. (Berg, 

et al., 2011) 
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Samrötning av olika substrat kan ge en bättre sammansatt rötrest då olika ämnen från 

substraten kan komplettera eller späda ut varandra (så som makro- och 

mikronäringsämnen). Rötresten kan därmed ändras så ämnen som kan vara attraktiva för 

spridning på åker- eller skogsmark eller användning som anläggningsjord används. 

Samrötning minskar beroendet av en kontinuerlig tillgång på endast ett substrat. (Berg, et 

al., 2011) 

 
2.1.2 Ymp 

Ympen är en kultur av mikroorganismer som är aktiva i biogasprocessen. Ympen tillsätts 

för att starta processen. Mikroorganismsamhället ändras efter den process som körs. För 

att få ett bra resultat är valet av ymp mycket viktigt. Vid bestämning av metanpotential är 

det bra om ympen innehåller ett brett spektrum av mikroorganismer, gärna vara anpassad 

efter det substrat som skall användas och kommer från en välfungerande 

samrötningsanläggning, kommunalt reningsverk eller pågående laboratorie-/pilotförsök. 

Ympen kan även vara en blandning av ymp från flera källor eller flytgödsel. (Carlsson & 

Schnürer, 2011) 

 

Ympen får inte frysas eller komma i kontakt med luft då många mikroorganismer i en 

biogasprocess är känsliga för syre. (Carlsson & Schnürer, 2011) 

 
2.1.3 Förbehandling 

För att få ut en så hög biogasmängd som möjligt kan förbehandling av substratet vara till 

hjälp. Exempelvis kan förbehandling göras termiskt, kemiskt, med ultraljud, mekaniskt 

eller biologiskt. (Lin, et al., 2013). Vilken förbehandling som används beror på substratet. 

Vissa substrat behöver även hygieniseras för att minimera risken för smittspridning. 

Substrat med för hög torrhalt kan behöva blötas med vatten medan för blöta substrat 

behöver avvattnas. (Blom, et al., 2012) 

 

En studie som gjorts på termisk förbehandling av alger har visat att en fyrtiominuters 

förbehandling i ugn vid 90 ̊ C är nödvändig för att uppnå 90 % av den teoretiskt maximala 

biogasproduktionen. Utan förbehandlingen av algerna utvanns nästan 41 % per tillsatt 

VS-mängd mindre biogas än för de termiskt förbehandlade algerna. Dock kan en termisk 

förbehandling kräva mer energi än vad som fås ut av biogasproduktionen. Denna studie 

baserades på mikroalger och ej makroalger. (Marsolek, et al., 2014) 

 

Svavelsyra (H2SO4) kan tillsättas för att motverka klorförgiftning. Klorförgiftning kan 

ske vid rötning från massa- och pappersindustri i Kina, där klordioxid (ClO2) används för 

blekning av massan. (Lin, et al., 2013) 

 

Mekanisk förbehandling görs i syfte att förbättra den biologiska nedbrytningen. Med 

mekanisk förbehandling ökar den specifika ytarean på substratet då substratet sönderdelas 

till mindre fraktioner, vilket gör det enklare för mikroorganismerna att bearbeta 

substratet. I en studie från Irland testades mekanisk förbehandling på samma sorters alger 

som detta arbete undersöker (Laminaria digitata, Saccharina latissima) blandat 

tillsammans med en tredje alg, Laminaria hyperboria. Förbehandlingsmaskinen som 

användes var en modifierad Hollander beater (visp): modell Reina. Studien visade att 

mekanisk förbehandling ökade halten metan samt den totala biogasutbytet jämfört med 

obehandlade prover. (Tedesco, et al., 2014) 
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2.1.4 Rötning 

Biogasprocessens rötningsdel kan fördelas i fyra delar: hydrolys, fermentation, anaeroba 

oxidationer och metanbildning. För att processen ska fungera krävs att flera olika grupper 

av mikroorganismer samarbetar. Biogasprocessen är en stegvis nedbrytning av organiskt 

material till biogas. Se figur 2.1.4-1 för en helhetsbild. (Gerardi, 2003) 

 

 
Figur 2.1.4-1 Helhetsbild över biogasprocessens steg. 

 
2.1.4.1 Hydrolys 

I hydrolysen som är det första nedbrytningssteget i rötningen omvandlas kolhydrater, 

fetter och proteiner till mindre organiska ämnen. Exempelvis aminosyror, enkla 

sockerarter, fettsyror och vissa alkoholer. I detta steg kan mikroorganismerna inte ta upp 

de stora organiska molekylerna och därmed inte använda dessa som substrat/näringskälla. 

Men genom att vissa mikroorganismerna utsöndrar olika typer av extracellulära enzymer 

delas de stora molekylerna upp till mindre. De mindre molekylerna kan sedan tas upp av 

mikroorganismerna och användas som energi- och näringskälla. Olika enzymer bryter ner 

olika molekyler, exempelvis enzymer som kallas sackarolytiska bryter ned kolhydrater 

medan proteolytiska enzymer bryter ned protein. Beroende på substratets kemiska 

innehåll går hastigheten för hydrolysstegets nedbrytning olika fort. För ett proteinrikt 

substrat går hydrolysen generellt snabbare än för substrat med mycket cellulosa och 

hemicellulosa. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 
2.1.4.2 Fermentation 

Andra delen av rötningsprocessen kallas fermentation eller syrabildning. I detta steg 

omvandlas produkterna från hydrolysen till olika organiska syror som bland annat 

ättiksyra, propionsyra, smörsyra, succonsyra, mjölksyra. Även alkoholer, ammoniak från 

aminosyror, koldioxid och vätgas är slutprodukter från fermentationssteget. Vilka 

föreningar som bildas beror främst på substrat och omgivningsförhållanden, men även 

vilka mikroorganismer som närvarar. (Schnürer & Jarvis, 2009). Av de produkter som 

bildas i detta steg kan koldioxid, vätgas samt ättiksyra omvandlas till metan direkt medan 

resterande produkter får genomgå ett ytterligare spjälkningssteg i anaeroba oxidationer. 

(Benjaminsson, 2006) 
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2.1.4.3 Anaeroba oxidationer 

I tredje steget av rötningen sker en vidare nedbrytning från produkter som bildats vid 

fermentationen. I anaeroba oxidationer bildas vätgas, som konsumeras av metanbildarna 

som är med i det slutliga steget i biogasprocessen. Men för att vätgas ska kunna bildas 

måste vätgaskoncentrationen ligga på en låg nivå. Om metanbildarna inte plockar upp 

vätgas kommer de anaeroba oxidationerna att avstanna för att dessa mikroorganismer inte 

får tillräckligt med energi för tillväxt. Utöver vätgas bildas även huvudsakligen acetat och 

koldioxid. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

Anaeroba oxidationer kallas även för ättiksyrabildning. Ättiksyrabildande bakterier bildar 

acetat som metanogener i nästa steg använder som substrat. För att bilda acetat omvandlas 

en alkohol exempelvis metanol tillsammans med koldioxid. Förutom acetat bildas även 

vatten. (Gerardi, 2003). Fettsyror från fermentationen omvandlas på samma sätt som 

alkoholer till ättiksyra och vätgas av ättiksyrabildande bakterier. (Benjaminsson, 2006) 

 
2.1.4.4 Metanbildning 

Metanbildning är det slutliga steget i rötningen där det bildas koldioxid och metangas 

med hjälp av metanbildande mikroorganismer, även kallade metanogener. Precis som 

stegen innan är det flera olika typer av mikroorganismer som är aktiva även i detta steg. 

Ett exempel är acetotrofa metanogener som använder acetat som substrat. Acetatet klyvs 

i två delar där ena kolatomen används för bildning av metan och den andra kolatomen för 

bildning av koldioxid, se formel 2.1-1. Acetat bidrar till cirka 70 % av 

biogasproduktionen i en rötkammare. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

CH3COOH  CH4 + CO2  formel 2.1-1 

 

Ett annat exempel på en viktig grupp metanogener är hydrogenotroferna vars substrat 

består huvudsakligen utav koldioxid och vätgas. (Schnürer & Jarvis, 2009) I formel 2.1-

2 ses omvandlingen av vätgas och koldioxid till metan och vatten. (Gerardi, 2003) 

 

CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O formel 2.1-2 

 

Metanbildarna växer generellt mycket långsamt och är ofta det steg som är det 

hastighetsbestämmande steget i rötningsprocessen. Metanogenernas tillväxthastighet 

sätter ofta gränsen för hur kort uppehållstiden kan vara i en kontinuerlig biogasprocess. 

(Schnürer & Jarvis, 2009) (Biogasportalen, u.d.) 

 
2.1.5 Slutprodukt 

Biogas består främst av metan (CH4) samt koldioxid (CO2) och kan också innehålla små 

mängder utav CO, H2, H2S, NH3, N2 och N2O (Gerardi, 2003). Beroende på 

förutsättningar vid produktion är metanhalten mellan 45-85 % och koldioxidhalten 15-55 

%. (Biogasportalen, u.d.) 

 

Biogas uppgraderas för att få ut metan som kan användas för att producera värme, 

elektricitet eller komprimerat transportbränsle. Med komprimerat transportbränsle menas 

att gasen har ett högre tryck än normaltycket. Istället för normaltryck på 1 bar, är trycket 

på 200 bar. För att jämföra transportbränslen motsvarar energiinnehållet i 1 Nm3 (0°C, 

1,013 bar) biogas cirka 1,1 liter bensin. (Svensk biogas, u.d.) 
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Förutom biogas finns även en fraktion kvar när rötningsprocessen är avslutad. Beroende 

på materialens ursprung definieras denna fraktion/rötrest som biogödsel eller rötslam. 

(Biogasportalen, u.d.) 

 
2.1.5.1 Biogödsel 

Rötrest från biogasanläggningar som kallas biogödsel är ofta med material som gödsel, 

källsorterat matavfall, lantbruksgrödor och processvatten från livsmedelsindustrin. 

Organiskt avfall är både rikt på energi och växtnäring. Näringen är mer tillgänglig för 

växter efter rötning än före. Biogödseln (restprodukten i rötningen) kan användas på 

närbelägna åkermarker istället för konstgödsel. Fördelen är att kretsloppet sluts och 

resurser utnyttjas på ett hållbart sätt. Biogödsel är fri från bakterier som Salmonella och 

EHEC, vilket garanteras med hjälp av SPs certifiering SPCR120. Certifieringen 

kontrollerar hela kedjan från råvara till slutprodukt. (Avfall Sverige, 2012) 

(Biogasportalen, u.d.) (Svensk biogas 2, u.d.) 

 
2.1.5.2 Rötslam 

Rötslam är reningsverkens rötade avloppsslam. Detta slam har hög vattenhalt och 

avvattnas innan spridning på marker. Fosforhalten är ofta hög, vilket gynnar tillväxt av 

grödor. Dock begränsas användningen av rötslam då innehållet av tungmetaller kan vara 

för högt. Precis som biogödsel har rötslam ett certifieringssystem, REVAQ som 

säkerställer att produkten är fri från smittor. REVAQ syftar till att flödet av farliga ämnen 

till reningsverk ska minska, skapa en hållbar återföring av växtnäring och slutligen 

hantera de risker som finns i alla steg från rötningskammare till slutprodukten (rötslam). 

(Biogasportalen, u.d.) (Svenskt vatten, u.d.) 

 

2.2 Processutformning 
Utformning av en rötningsprocess kan se ut på olika sätt. Vanligaste metoden är en så 

kallad enstegsrötning där all nedbrytning sker i samma reaktor. Det går även att dela upp 

processen i två steg, tvåstegsrötning. I den första rötkammaren sker hydrolys och 

fermentation och en liten metanbildning. Lakvattnet matas sedan in den andra 

rötkammaren där den största metanbildningen sker.  

  

Rötningen kan ske i satsvis-, kontinuerligt- eller semikontinuerligt system. I statsvisa 

system läggs substrat och ymp i reaktorn och rötas tills biogasproduktionen är minimal. I 

ett kontinuerligt system pumpas nytt substrat in med kontinuerligt mellanrum och tas ut i 

kontinuerligt mellanrum. Semikontinuerligt system är en blandning mellan ett 

kontinuerligt- och satsvist system.  (Naturvårdsverket, 2012) 

 

Val av rötningsteknik och processutformning beror på flera olika faktorer: 

 Substrat 

 Energibehov 

 Rötrestanvändning 

 Ekonomiska aspekter 

 Praktisk erfarenhet 

 Processäkerhet 

 Miljö och ekologiska aspekter etc. 

 

Processerna delas sedan in i torra eller våta processer. (Nordberg & Nordberg, 2007) 
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2.2.1 Torrötning 

En torrötning innebär att TS-halten i rötkammaren ligger på cirka 20-35 vikt-%. 

Begreppet torrötning definieras av Bundesumveltministerum (BMU) i Tyskland med att 

(Nordberg & Nordberg, 2007): 

 Substratens medelvattenhalt får maximalt ligga på 70 % (förutom ensilage av 

majs, gräs och andra energigrödor som får ha en högre vattenhalt). 

 Substraten ska vara stapelbara. 

 Halten flyktiga fettsyror får högst vara 200 mg/liter, uttryckt som ättiksyra-

ekvivalenter. 

 

Substrat som passar för torrötning är gödsel, skörderester/energigrödor och matavfall från 

handel, restaurang/storkök och hushåll, baserat på substratens TS-halt. Dock kan 

substraten förbehandlas med avvattning eller blötning innan rötning för att kunna 

anpassas till den process som används på anläggningen. (Nordberg & Nordberg, 2007) 

 
2.2.2 Våtrötning 

För våtrötning ligger TS-halten i rötkammaren mellan 2-10 vikt-%. Det finns även 

halvtorra rötningsprocesser som avser en TS-halt mellan våt- och torrötning, 10-20 vikt-

%. Substrat som skulle kunna passa till våtrötning är exempelvis avloppsslam, gödsel och 

möjligtvis skörderester/energigröda baserat efter substratens TS-halter. Rötning av 

stapelbara substrat vid våtrötning kräver en omsorgsfull sönderdelning, en utspädning och 

homogenisering. Vid rötning av flytande material krävs större lagringsvolymer och det 

kan behövas ett mer kostnadskrävande lagringsutrymme än för torrare substrat som 

används vid torrötning. Våtrötning kräver stora mängder vätska, vilket gör att det går åt 

mer energi för uppvärmning och cirkulering av värme än vid torrötning. (Nordberg & 

Nordberg, 2007) 

 

2.3 Viktiga processparametrar 
Det är viktigt med en god kontroll och övervakning av biogasprocessen för att upptäcka 

och förhindra störningar i tid. Mikroorganismerna i biogasprocessen är mycket känsliga 

och det kan bli en minskad tillväxt om processparametrar inte följs upp. Viktiga 

parametrar i en biogasprocess är temperatur, pH och alkalinitet, halter av fettsyror, 

ammonium, mängden koldioxid och metanhalt med fler.  

 
2.3.1 pH och alkalinitet 

I en biogasprocess ingår ett stort antal olika mikroorganismer som fungerar olika bra 

beroende på pH. För syrabildande mikroorganismer kan en aktivitet ske från pH 5,5, 

medan metanbildande kan ej förekomma under ett pH på 6,2. De flesta mikroorganismer 

som lever anaerobt (där metanbildande mikroorganismer ingår) presterar bra inom pH 

6,8–7,2. (Gerardi, 2003)  

 

För att förhindra pH-förändringar kan en hög alkalinitet fungera som en buffert. Bildning 

av ammonium/ammoniak ger högre alkalinitet. Exempelvis kan förtjockat slam utveckla 

en hög alkalinitet på grund av att substratet innehåller en hög andel protein (Gerardi, 

2003). För att få en stabil alkalinitet kan en buffert användas. Bufferten bör ha ett 

buffertintervall vid pH 7-8 som är det optimala intervallet för organismernas tillväxt.  

 

Alkalinitet är ett mått på hur stor mängd basiska/alkaliska ämnen som finns i en process. 

Ju högre alkalinitet desto högre buffertkapacitet, vilket främjar ett stabilt pH-värde. 
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Värdet på alkaliniteten indikerar hur mycket fettsyror processen klarar av innan pH börjar 

sjunka.  

 

Alkalinitet kan mätas exempelvis som bikarbonatalkalinitet (BA) och ska ha ett värde 

mellan 3 000-15 000 mg HCO3
-/liter för stabila processer. Vid en låg alkalinitet kan 

syraproduktionen i processen vara för hög i förhållande till metanbildarnas kapacitet. 

Detta är vanligt i början av biogasprocessen vid överbelastning, temperatursvängningar 

eller förgiftning av mikroorganismerna som hämmar dess aktivitet. 

 

Även en för hög alkalinitet kan hämma processen då ammoniak frigörs som hämmar 

metanbildarna. Genom tillsats av olika ämnen kan alkalinitet och pH justeras. (Schnürer 

& Jarvis, 2009) 

 

Genom titrering till pH 5,75 med 0,05 M saltsyra (HCl) kan bikarbonatalkalinitet (BA) 

bestämmas enligt formel 2.3-1. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

𝐵𝐴 = 381 ∙  𝑉𝐻𝐶𝑙 𝑖 𝑚𝑙 = 𝑚𝑔 𝐻𝐶𝑂3
−/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟   formel 2.3-1 

 
2.3.2 Belastning 

För att få en bra omgivning för ympen att verka i är det viktigt att belastningen inte blir 

för hög. Belastningen uttrycks i mängd organiskt material per volym vätska (och tidsenhet 

för kontinuerliga processer). Vis satsvisa försök rekommenderar Carlsson och Schnürer 

(2011) att belastningen bör ligga mellan 0,5-3 g VS substrat/liter vätskevolym för 

material som är relativt lättnedbrytbara och har en normal eller hög metanpotential. 

(Carlsson & Schnürer, 2011) 

 
2.3.3 Syre 

Biogas produceras under anaeroba förhållanden. Metanbildande mikroorganismer är 

mycket känsliga för syre och dör vid kontakt med luft. En del mikroorganismer klarar 

däremot syre och vissa växer bättre med syre närvarande. De som klarar syre har 

försvarsenzymer som skyddar organismen från syrets oxidation.  Mikroorganismerna i en 

biogasprocess kan delas in i två sorter, strikta anaerober och fakultativa aerober. Strikta 

anarober klarar endast av en tillväxt utan närvaro av syre och fakultativa aerober klarar 

att växa både med och utan närvaro av syre. Ett tillfälligt luftintag som exempelvis 

upphällning av substrat och ymp i rötkammare behöver dock inte innebära problem då 

mikroorganismer som klarar syre använder upp syret för egen respiration och växlar 

sedan över till fermentation när syret är slut. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 
2.3.4 Temperatur 

Temperaturen under rötningsförsöken är viktiga. Mikroorganismer i en biogasprocess är 

oftast mesofila eller termofila och trivs i temperaturerna runt 35-39 respektive 50-60 °C. 

Det finns även psykofila processer där mikroorganismer trivs vid en lägre temperatur runt 

4 °C. Det är dock en ineffektiv process och används i princip inte för biogasproduktion. 

 

Temperaturen bör hållas konstant i processen och högst variera ± 0,5 °C för att uppnå 

bäst resultat, maximal temperatursvängning 2-3 °C. För att uppnå en jämn temperatur i 

rötkammaren kan någon form av omrörning vara till hjälp samt att rötkammaren är 

tillräckligt värmeisolerad. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

Fördelen med att ha en termofil process är att den högre temperaturen får 

mikroorganismerna att arbeta snabbare. Detta gör att material kan bytas ut snabbare i en 
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kontinuerlig process eller att rötkammaren kan vara mindre i jämförelse med en mesofil 

process med samma mängd material. Vid en termofil temperatur sker en naturlig 

hygienisering av materialet och oönskade sjukdomsframkallande mikroorganismer så 

som Salmonella avdödas ju högre temperaturen är. En nackdel med termofil rötning är 

dock att det kräver högre uppvärmningsbehov för rötkammare och substrat i jämförelse 

med en mesofil rötning. I figur 2.3.3-1 visas en illustration på tillväxthastighet för 

mikroorganismer som funktion av temperatur.  Högsta tillväxt-hastigheten för psykofila 

mikroorganismer är vid cirka 4 °C, mesofila är cirka vid 39 °C samt termofila är vid cirka 

60 °C. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

 
Figur 2.3.3-1 Tillväxthastighet för olika mikroorganismer vid olika temperaturer. 

Modifierad från (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 
2.3.5 Torrsubstanshalt (TS) och glödförlust (VS) 

Torrsubstanshalten, TS (total solids) av ett material anger innehållet av kvarvarande 

föreningar när vatteninnehållet avdunstat. Detta mäts med vägning av materialet före och 

efter att det har vistats i en ugn på 105 °C i minst tolv timmar. (Biogasportalen, u.d.). För 

beräkning av TS-halt kan formel 2.3-2 användas. 

 

𝑇𝑆 [𝑣𝑖𝑘𝑡 − %] =
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 105 °𝐶

𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔
∙ 100  formel 2.3-2  

 

Glödförlusten, VS (volatile solids) anger mängden förbränningsbar substans som bränts 

bort efter 24 timmar i en ugn på 550 °C (detta görs efter TS-bestämningen). VS-halten 

utläses för att se substratets organiska innehåll. En hög VS-halt innebär generellt ett högt 

gasutbyte då det är den organiska delen av substratet som bryts ned i en biogasprocess. 

(Biogasportalen, u.d.). En låg VS-halt medför lågt utnyttjande av volymen på en 

rötkammare och mängden gas blir låg per volymenhet. En hög VS-halt behöver dock inte 

betyda en hög gasmängd. Plast och lignin ingår i VS, men bildar inte biogas då det ej 

sönderdelas anaerobt. (Carlsson & Uldal, 2009)  

 

I TS-vikten ingår oorganiska och organiska delar. Efter insättning i ugn vid 550 °C är det 

endast askan (oorganiska delen) kvar, som även kallas för glödresten. Glödresten, GR 

beräknas enligt formeln 2.3-3. (Hellström, et al., 2008) 
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𝐺𝑅 [% 𝑎𝑣 𝑇𝑆] =
𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 550 °𝐶

𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 105 °𝐶
∙ 100  formel 2.3-3 

 

Efter beräkning av GR kan VS-halten bestämmas i % av TS enligt formeln 2.3-4. 

(Hellström, et al., 2008) 

 

VS [% av TS] = 100- GR  formel 2.3-4 

 

Dock kan ett resultat av TS- och VS-halt för ett material med höga halter av flyktiga 

fettsyror vara missvisande för att dessa kan avgå redan vid 105 °C istället för 550 °C och 

därmed ge en för låg TS- och VS-halt. Detta i sin tur påverkar uträkningen av 

utrötningsgraden (formel 2.3-5). (Carlsson & Uldal, 2009)  

 
2.3.6 Uppehållstid och utrötningsgrad 

Uppehållstiden är volymen hos reaktorn dividerat med flödet. Hur lång uppehållstiden 

ska/bör vara beror bland annat på hur lättnedbrytbart substratet är, mikroorganismernas 

behov att anpassa sig i reaktorn och temperaturen i rötkammaren. Ju längre uppehållstid 

desto mer biogas kan utvinnas då mikroorganismerna har en längre kontakttid med 

substratet. En utrötningsgrad kan bestämmas som anger hur stor del av det organiska 

materialet som brutits ned och omvandlats till biogas under en viss tid. I teorin bör denna 

procent ligga på 100 om det är en satsvis process, men detta är inte vanligt då det både är 

ekonomiskt och praktiskt omöjligt att utvinna allt material i ett visst substrat till biogas. 

(Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

Lång uppehållstid ger en högre utrötningsgrad som kan ge en högre metanhalt. (Carlsson 

& Uldal, 2009). Utrötningsgrad beräknas enligt formeln 2.3-5. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 

Utrötningsgrad [%] =  
TSin∙VSin-TSut∙VSut

TSin∙VSin
∙ 100 formel 2.3-5  

 

Nedbrytningshastigheten ökar ju mer finfördelat ett material är och därmed kan 

uppehållstiden minska om materialet är mer finfördelat. (Carlsson & Uldal, 2009) 

 
2.3.7 Föroreningar som kan inhibera rötningsprocessen 

För en anaerob process är ammoniak (NH3), vätecyanid (HCN) och vätesulfid (H2S) 

giftiga. Däremot när de befinner sig i jonform som ammonium (NH4
+), cyanid (CN-), 

sulfid (HS-) är de viktiga näringsämnen för mikroorganismernas tillväxt. Dock går det 

inte att välja om molekylen är i jonform eller neutral form, utan det förekommer en 

jämvikt mellan formerna. Beroende på processförhållanden som exempelvis pH eller 

vilken sorts substrat som används kan jämnvikterna förflyttas.  (Gerardi, 2003) 

 
2.3.7.1 Vätesulfid, H2S 

Ett av de giftigaste ämnena i en anaerob process är vätesulfid. De metanbildande 

mikroorganismerna är mest känsliga för detta ämne. Sulfid hämmar den metabiliska 

aktiviteten. Redan vid en koncentration på 200 ppm vid pH 7 är vätesulfid giftigt. 

(Gerardi, 2003) 

 

Vätesulfid bildas vid en reduktion av sulfat eller nedbrytning av svavelinnehållande 

aminosyror/proteiner. För att förhindra sulfidförgiftning kan järn adderas och sulfid 

omvandlas till järnsulfid. Det behandlade slammet i rötkammaren får då en svart nyans. 

Även spädning av sulfider kan göras. (Gerardi, 2003) 
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2.3.7.2 Ammonium, NH4
+ och ammoniak NH3 

I en rötningsprocess finns både ammonium och ammoniak som bildas under protein-

nedbrytning. Vid pH 7 är mängden ammoniak cirka 0,5 % av den totala ammonium- och 

ammoniakhalten. Vid stigande pH förändras jämvikten mellan ammonium och ammoniak 

och halten ammoniak ökar. Vid en sjunkande pH blir förhållandet det motsatta. Hur 

ammonium och ammoniak påverkar en anaerob process beror på mängden, se tabell 2.3.7-

1. Värdena i tabell 2.3.7-1 är dock processberoende. Ammoniumjoner används som 

näringsämnen för mikroorganismerna, ammoniak är däremot giftigt. (Gerardi, 2003) 

 

Tabell 2.3.7-1 Påverkan som Ammonium och Ammoniak har i en anaerob process. 

(Gerardi, 2003) 

Effekt 

Mängd NH4
+, NH3, N 

[ppm] 

Gynnsam 50-200 

Ej negativ effekt 200-1000 

hämmande vid pH>7 1500-3000 

 
2.3.7.3 Tungmetaller 

Giftiga tungmetaller i en rötningsprocess är exempelvis bly, kvicksilver, kadmium och 

uran. Det finns även livsnödvändiga tungmetaller där järn, zink, koppar, krom, mangan 

är exempel. En låg koncentration av vissa tungmetaller är nödvändiga för mikro-

organismernas aktivitet. En för hög halt hämmar organismernas enzymsystem genom att 

binda sig till olika grupper på dessa enzymer. Dock är det svårt att säga en viss halt där 

tungmetaller verkar hämmande för processen. Det beror på vilka tungmetaller som ingår, 

om metallerna har synergistisk effekt eller antagonistisk effekt med varandra.  

Synergistisk ökar hämmandet medan antagonistisk minskar hämmandet. (Schnürer & 

Jarvis, 2009) 

 
2.3.7.4 Långkedjade fettsyror (LCFA) 

Långkedjade fettsyror (LCFA) består av en kolkedja innehållande 8-18 kolatomer. 

Exempel på långkedjade fettsyror är kaprinsyra, kaprylsyra, laurinsyra, myristinsyra samt 

oljesyra där laurinsyra är den giftigaste.  Vid koncentration av långkedjade fettsyror över 

15 ppm kan det vara giftigt rötkammaren. Avfall från hushåll, växtoljeindustrin och 

slakteriavfall kan innehålla höga halter av LCFA. (Gerardi, 2003) 

 

I hydrolyssteget frigörs LCFA och kan även leda till skumning. (Schnürer & Jarvis, 

2009). Skumning kan innebära att rötningsmaterialet läcker ut i gasledningar eller 

omgivning och skapar problem för driftpersonal på anläggningen och besvär för 

närboende. Rötningsprocessen kan även behövas startas om. Skumning kan även bero på 

fler saker som exempelvis dålig omrörning i tanken och höga utomhustemperaturer. 

(Albertsson, 2007) 

 
2.3.7.5 Lättflyktiga fettsyror (VFA) 

Mikroorganismer som verkar i hydrolysen samt i fermentationen initierar angreppet mot 

monomerer och oligomerer (se figur 2.1.4-1) där huvudsakligen acetat, vätgas samt 

blandade mängder av lättflyktiga fettsyror (VFA) produceras. VFA är en viktig 

mellanprodukt i biogasprocessen men kan hämma metanbildningen vid höga 

koncentrationer. Ättiksyra närvarar vanligen i högre koncentration än andra fettsyror 

dock är propionsyra och smörsyra mer inhiberande för metanogener. Ansamling av 
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lättflyktiga fettsyror minskar pH-värdet om alkaliniteten inte är tillräckligt hög. (Weiland, 

2010) 

 

I en kontinuerlig process bör VFA-halten analyseras minst en gång i veckan. Om halten 

propionsyra ökar indikerar det att samspelet mellan fermentation, anaerob oxidation och 

metanbildning inte är optimalt. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 
2.3.8 Kol- och kvävekvot (C/N-kvot) 

Kvoten mellan kol- och kväveinnehållet i ett substrat är viktig i en biogasproduktion. Om 

kvoten ligger på cirka 30 är den gynnsam för mikroorganismernas cellmetabolism. Vid 

en kvot på 10-15 är kvävehalten för hög och det bildas ammoniak samt ett högt pH, vilket 

kan vara giftigt för mikroorganismerna. Vid en för hög kol- och kvävekvot (kvot över 30) 

avtar nedbrytningsförloppet. För att få en gynnsam C/N-kvot kan exempelvis ett 

kväverikt substrat så som hönsgödsel blandas med ett kvävefattigt substrat så som 

sockerbetor. (Carlsson & Uldal, 2009)  

 

I en studie framtogs C/N-kvoten för Laminaria digitata under oktober 2006 och maj 2007 

och fick resultaten 20,7 samt 22,5. Dock visade studien att brunalger (som Laminaria 

digitata och Saccharina latissima är) hade en högre C/N-kvot än både röd- och grönalger. 

(Schaal, et al., 2010) 

 

För Saccharina latissima är C/N-kvoten endast 8,8, där algen som analyserades skördades 

i augusti 2010. (Viveknand, et al., 2012). En hög kvävehalt innebär att materialet är 

väldigt proteinrikt. Kväverika substrat kan behöva tillföras i mindre mängder med lägre 

belastning (g VS substrat/liter vätskevolym och h) för att bland annat undvika att det 

bildas för stora mängder ammoniak och svavelväte. (Schnürer & Jarvis, 2009) 

 
2.3.9 Chemical oxygen demand (COD) 

Chemical oxygen demand (COD) är en metod för att mäta mängden syre som krävs för 

att bryta ned en viss mängd organiskt material. En hög COD-halt innebär att materialet 

innehåller mycket organiskt material som potentiellt kan omvandlas till biogas vid 

rötning. (Carlsson & Uldal, 2009) 

 
2.3.10 Metanläckage 

I en biogasprocess är det viktigt att inga läckage sker under processen. En anledning är 

för att luft inte ska komma in då många mikroorganismer inte tål syret som finns i luften. 

En annan anledning är att metangas inte ska komma ut. År 2007 införde Avfall Sverige 

ett frivilligt åtagande där biogas- och uppgraderingsanläggningar förbinder sig till att 

minska metangasutsläppet. Skälet till att minimera utsläppet av metangas är: 

 

 Säkerhetsaspekter då metan är en brännbar och explosiv gas och kan antändas vid 

en halt på 4-16 % metan i luft. 

 Att metangas är en växthusgas med 21 gånger större växthuspåverkan än 

koldioxid. 

 Ekonomi då förluster genom utsläpp ger förlorad inkomst. 

 Luktproblem som kan störa anställda och närboende. (Persson, 2007)  
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3 Material och utrustning 
Material och utrustning som användes för att bestämma metanpotentialen var: 

 30 stycken 500 ml glasflaskor (reaktorer) användes som rötkammare med 

lockgenomföring för fäste av PVC-slang och en gastät uppsamlingspåse på två 

eller fem liter kopplad till slangen, se figur 3-1 

 Ugn för kontroll av TS- och VS-halten 

 Vattenbad (37 °C respektive 52 °C) 

 Mesofil ymp från Växjös reningsverk Sundet, termofil ymp från Kalmar Biogas 

AB 

 Graderad spruta (100 ml) för mätning av gasvolym 

 Gasanalysator  

 Substraten; Saccharina latissima, Laminaria digitata och bioslam blandat med 

pappersfiber. 

 Kvävgas  

 

 
Figur 3-1 Glasflaska kopplad via locket en PVC-slang till en uppsamlingspåse där 

biogasen skall samlas in. 

 

3.1 Gasanalysator 
För bestämning gassammansättningen vid försöken användes en Gas Data GFM 410  

(Gas data Ltd, Storbritannien) som mäter halterna metan (CH4), koldioxid (CO2), syrgas 

(O2) och vätesulfid (H2S). Gasvolymen i gaspåsen provtogs med hjälp av en graderad 

spruta på 100 ml, där sprutan drog ut gas ur gaspåsen. Gasen släpptes sedan in i en ny 

gaspåse. Gassammansättningen bestämdes genom att ansluta den nypåfyllda gaspåsen till 

gasmätaren som pumpade ut 350 ml gas/min ur påsen. Figur 3.1-1 visar hur en 

provtagningen gick till.  
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Figur 3.1-1 Gaspåsen från provtagningarna tömdes med hjälp av en graderad och 

gastät spruta som sedan förde vidare gasen in i en ny gaspåse. När den nya gaspåsen 

fått all gas anslöts en gasmätare till den nya gaspåsen och mätning gjordes av 

innehållet. 

 

Klämmor sattes på slangarna till provflaskorna innan varje påse provtogs som hindrade 

omgivande luft att komma in. Viktigt med gasanalysatorn är att den ska hinna kalibrera 

sig innan avskrivning av värden. Se tabell 3.1-1 för mätarens responstid samt i vilka spann 

gaserna kunde mätas i. 

 

Tabell 3.1-1 Gaser som GSM410 mäter och deras spann och typiska respons. 

Gaser Spann 

Typisk respons 

efter [s] 

Metan, CH4 0-100 % 20 

Koldioxid, CO2 0-100 % 20 

Syrgas, O2 0-25 % 20 

Vätesulfid, H2S 0-1500 ppm 30 

 

3.2 Förbehandling av material 
Algerna Saccharina latissima samt Laminaria digitata förbehandlades mekaniskt genom 

att sönderdelas var för sig genom tre stycken hålskivor inmonterade i en köttkvarn, 

version större. Den sista plattan hade en håldiameter på en mm. Därefter lades algerna i 

påsar och förvarades i frys tills försöken startades. 

 

Bioslam blandat med pappersfiber avvattnades och förvarades i kylskåp tills försöken 

påbörjades.   

 

Ymp inhämtades i femlitersdunkar på biogasanläggningarna och ren kvävgas fylldes på i 

dunkarna för att tömma dem på luft. Därefter lades dunkarna i kylskåp tills försöken 

startades. Ingen avgasning av ympen gjordes innan försöken startades. 
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4 Genomförande 
För att bestämma metanpotentialen för ett substrat med en viss slags ymp inleddes 

försöket med att ta fram TS- och VS-halten. Detta gjordes med hjälp av ugn där en 

bestämd mängd av substrat och ymp var för sig fick stå i cirka ett dygn först i 105 °C och 

därefter 550 °C i ytterligare ett dygn. Materialen vägdes innan de sattes in i ugnen, efter 

att de vistats i den 105-gradiga ugnen och slutligen efter att ha varit i den 550-gradiga 

ugnen. I bilaga 1 finns rådata för TS- och VS-halt för de olika substraten och ympen. 

Resultat ses i tabell 5-1. 

 

Efter att TS- och VS-halten bestämts blandades ymp och substrat i flaskorna. Varje 

provvariant undersöktes i triplikat : 

 Endast ymp  

 Ymp och Alg 1 (Saccharina latissima) 

 Ymp och Alg 2 (Laminaria digitata) 

 Ymp och Papper (bioslam blandat med pappersfiber) 

 Ymp och Referens (Cellulosapulver) 

 

Kvoten mellan ymp och substrat var baserade på materialens VS-halter och där fem delar 

i blandningen skulle vara ymp, en del vara substrat. När biogasproduktionen i stort sett 

avstannat testades en ny kvot med fyra delar ymp och en del substrat (baserat på VS-

halten). Som referens användes cellulosapulver med en maximal askhalt på 0,015 % som 

skulle bedöma ympens kvalitet. 

 

4.1 Kalibreringskurva 
Vid en provtagning med gasanalysatorn Gas Data GFM 410 visade gasen på höga halter 

av vätesulfid. För att se om de höga värdena stämde testkördes gasanalysatorn i ett vanligt 

rum där det bör vara 0 ppm vätesulfid. Dock visade gasanalysatorn en vätesulfidhalt på 

10 ppm. På gund av detta ”nollades” gasanalysatorn med hjälp av att endast pumpa in ren 

kvävgas i ett par minuter. Även filter i gasanalysatorn byttes ut.  

 

Sedan kontrollerades att metanhalten i gasanalysatorn överensstämmer med sanna värden 

genom att analysera en känd mängd metan med gasanalysatorn. Den kända mängden var 

en gas med 50 %-ig metanhalt. Gasanalysatorn testkördes fem gången med denna 

metangasblandning och sedan gjordes en kalibreringskurva med andra procentsatser (40 

%, 30 %, 25 %) av metan. Kalibreringskurvan gjordes för att jämföra börvärde med 

värden som fås från gasanalysatorn. De olika procentsatserna av metan gjordes genom att 

blanda olika mängder 50-procentig metan med ren kvävgas. Varje procentsats kördes tre 

till fyra gånger i gasanalysatorn med en tid på 30 sekunder per körning. I avsnitt 5.1 ses 

tabell samt figur för resultatet på skillnaden mellan börvärde och gasanalysatorn. 

 

4.2 Försöksuppställningar 
De satsvisa försöken delades i två olika försök. I försök 1 blandades substraten med ymp 

från Växjö reningsverk, medan i försök 2 blandades substraten med ymp från Kalmar 

biogas AB. 

 
4.2.1 Försök 1 

Ymp hämtades från Växjös reningsverk Sundets biogasanläggning. Befintlig temperatur 

i biogasanläggningen är 37 °C på Sundet, valet av temperatur på vattenbad där 

försöksflaskorna ska stå, valdes till samma temperatur. Två stycken försök genomfördes: 
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 M1, Ymp och substrat med kvoten 5:1 

 M2, Ymp och substrat med kvoten 4:1 

 

Där M i M1 och M2 står för att försöket genomfördes under mesofila förhållande. Ymp 

hämtades i två omgångar, först för försök M1 och sedan för försök M2. För försök M1 

var ett vattenbad inte tillräckligt stort för att få plats med alla 15 flaskorna, utan två olika 

vattenbad användes.  

 
4.2.2 Försök 2 

Ympen hämtades från Kalmar Biogas AB, där temperaturen är 52 °C. Vattenbadets 

temperatur valdes också till 52 °C. Två försök genomfördes: 

 T1, Ymp och substrat med kvoten 5:1 

 T2, Ymp och substrat med kvoten 4:1 

 

Där T i T1 och T2 står för att försöket genomfördes under termofila förhållanden. Ymp 

hämtades endast en gång och användes för båda försöken. Endast ett vattenbad krävdes 

för försök 2 då vattenbaden hade plats för 15 stycken flaskor. 

 

4.3 Uppstart 
Reaktorerna fylldes med en viss mängd ymp. För varje reaktor beräknades VS-halt ut för 

ympen från mängden våtvikt av ymp som tillförts i försöksflaskorna. Detta gjordes genom 

att multiplicera ympens våtvikt med TS- och VS-halterna för ymp som ses tabell 5-1. VS-

halten som fås dividerades med fem respektive fyra, beroende på om kvoten för försöken 

var 5:1 eller 4:1, för att få mängden VS av substratet. Därefter beräknades substratets 

våtvikt genom att dividera VS-vikten med VS- och TS-halten som ses i tabell 5-1. 

Våtvikten av substratet lades därefter i reaktorn. Slutligen fylldes flaskorna med 

kranvatten för att inte få en för hög belastning(g VSsubstrat/lvätskevolym) se avsnitt 2.3.2. 

 

För att få bort syret blåstes flaskorna med kvävgas i cirka en minut. Se figur 4.3-1 för 

exempel på fördelning av material i en provflaska. Därefter skakades flaskorna och 

stoppades i vattenbaden. 

 

 
Figur 4.3-1 Exempel på fördelning av de ingående komponenterna. Efter att materialen 

förts i bör de ingående komponenterna blandas ordentligt och därefter ställs flaskorna i 

vattenbadet. 
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4.3.1 Försök 1 

I första mesofila försöket, försök M1, lades 150 g ymp (i våtvikt) i flaskorna. Med hjälp 

av TS- och VS-halten som beräknats för Växjö ymp fås en VS-halt för ympen på 3,73 g. 

Genom att dividera ympens VS-vikt med fem fås substratet en VS-vikt på 0,745 g. 

Därefter beräknades substratets våtvikt genom att dividera VS-vikten med VS- och TS-

halten som substratet innehar från tabell 5-1 och denna våtvikt av substratet lades i 

flaskorna. Flaskan fylldes därefter upp till 400 ml med kranvatten. Detta gav en belastning 

på 1,86 g VSsubstrat/lvätskevolym (0,745/ 0,4).  

 

I andra försöket, försök M2, valdes samma mängd ymp som i försök M1, det vill säga 

150 g (våtvikt). Detta gav en VS-halt på 0,932 för substratet som på samma sätt som i 

försök M1 beräknades om till våtvikt av substrat som vägs och läggs i flaskorna.  

Belastning i detta försök blev 2,33 g VSsubstrat/ lvätskevolym. På grund av platsbrist i 

vattenbaden valdes det att endast göra provvarianerna Ymp+Alg 1, Ymp+Alg 2 samt 

ymp+papper. Dessa resultat jämfördes sedan med endast ymp från försök M1. I bilaga 2 

redovisas de praktiska blandningarna som gjordes för alla prover i försök 1.  

 
4.3.2 Försök 2 

I första termofila försöket, försök T1, valdes på grund av den låga vattennivån i 

vattenbadet att ha volymen av ymp, substrat och kranvatten skulle ligga mellan 250 till 

300 ml. 250 ml valdes då vattnet i vattenbadet avdunstar snabbt vid 52 °C och denna 

volym ger en liten säkerhetsmarginal för att materialet ska ligga under vattennivån i 

vattenbadet. Mängden ymp valdes till 80 g (våtvikt) som ger en VS-halt för substratet på 

0,46 detta beräknades om till våtvikt av substratet på samma sätt som i försök 1 och lades 

i flaskorna. Belastning beräknades till 1,84 g VSsubstrat/ lvätskevolym.  

 

I andra försöket, försök T2 drogs en slang till vattenbadet som var kopplad till en 

närliggande vattenkran. Kranen sattes till så litet vattenflöde som möjligt, men tillräckligt 

flöde för att hålla en jämn vattennivå i vattenbadet. Detta vattenflöde gjorde att volymen 

material i provflaskorna kunde väljas till 300 ml istället för 250 ml som försök T1 hade. 

Mängden ymp väljs till 100 g (våtvikt) som ger en 0,72 g VS substrat och en belastning 

på 2,4 g VSsubstrat/lvätskevolym. I bilaga 3 redovisas de praktiska blandningarna som gjordes 

för försök 2.  
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5 Resultat 
TS- och VS-halten för ymp och substrat utläses från tabell 5-1. Se bilaga 1 för rådata för 

beräkningen av TS- och VS-halten. 

 

Tabell 5-1 Halten TS- och VS-halt för ymp och substrat. 

  %-TS (av våtvikt) %- VS (av TS) 

Ymp från Växjö 3,61 69,78 

Ymp från Kalmar 3,88 73,49 

Alg 1, Saccharina Lattisima 17,38 76,35 

Alg 2, Laminara digitata 21,25 76,98 

Papper, bioslam+pappersfiber 17,82 76,33 

 

Vid val att torr- eller våtrötning baserat på substratens TS-halter ligger endast Alg 2 inom 

intervallet där torrötning körs (intervallet för torrötning är 20-35 %-TS). Alg 1 och Papper 

TS-halt ligger emellan intervallen för torr- och våtrötning.  

 

5.1 Kalibreringskurva 
I tabell 5.1-1 ses volymblandningarna som gjordes samt vad gasanalysatorn borde visa 

(börvärdet) och vad gasanalysatorn visar (gasanalysatorn). 

 

Tabell 5.1-1 Resultat på vad gasanalysatorn visar i jämförelse med börvärde. 

Volym 50 % -ig 

metan [ml] 

Volym 100 % -ig 

kvävgas [ml] 

Börvärde 

[%] 

Gasanalysatorn 

[%] 

endast - 50 48,9 

400 100 40 37,4 

300 200 30 28,4 

200 200 25 23,0 

 

Detta gav en kalibreringskurva som kan ses i figur 5.1-1. 

 

 
Figur 5.1-1 Kalibreringskurva över börvärde och vad gasanalysatorns visar. 
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Kalibreringskurvan används för alla värden som fåtts ut från gasanalysatorn. Därav ska 

värdena som ses i bilaga 4,5,6 och 7 adderas med 1,83 (%) för att vara närmare det riktiga 

värdet för gasen.  

 

5.2 Gasanalyser 
I detta avsnitt har metanmängden beräknats för varje försök. I tabell 5.2-1 ses 

slutresultaten för den ackumulerade metanmängden för respektive substrat och försök. 

 

Tabell 5.2-1 Slutresultat för respektive substrat i alla försök i enheten Nml CH4/g VS 

substrat. 

Försök Alg 1 Alg 2 Papper Referens 

M1 315 313 88 381 

M2 199 214 41 - 

T1 191 183 33 243 

T2 288 179 18 337 

 

Standardavvikelse beräknades för alla resultatfigurer i försöken med ymp+substrat samt 

endast ymp. Standardavvikelse bestämdes enligt metoden som läses i avsnitt 1.3.3. Då 

alla värden för gasanalyser skrevs i Excel användes funktionen STDAV (som fungerar på 

samma sätt som metoden beskriver) för att få fram standardavvikelsen mellan triplikaten 

av de olika provvarianterna, ymp blandat med substraten samt endast ymp. 

 
5.2.1 Försök 1 

I detta avsnitt redovisas resultat för försök M1 och M2. Figurerna i försök 1 gjordes med  

bilaga 4 och 6 som underlag. I bilaga 4 ingår rådata för gasanalyserna och i bilaga 6 finns 

medelvärdet för alla provvarianters sammansättningar. Medelvärdet för gasvolymen i 

dessa bilagor gjordes om till normalvolym genom att multiplicera gasvolymen med 

normaltemperatur (0°C, 273,15 K) samt dividera med gasens temperatur som antogs vara 

21 °C (294,15 K).  

 

För att beräkna normalvolym metangas multiplicerades den beräknade normalvolymen 

av biogas med halten metangas. För varje provtagning adderades föregående 

metanmängd in, vilket gör att figurerna visar den totalt uppsamlade metangasen för hela 

försöket efter ett visst antal dagar. Antalet dagar berodde på hur länge biogas 

producerades. 

 

I figur 5.2.1-1 ses totala metanmängden med standardavvikelse för försök M1 med ymp 

tillsammans med de olika substraten. Efter sju dagar avslutades ymp blandat med papper 

i försök M1 då det var för lite gasutbyte i jämförelse med endast ymp. Ett för litet 

gasutbyte gör det svårt att veta om ympen producerade biogas med eller utan hjälp av 

papper (bioslam blandat med pappersfiber). För resterande prover mättes 

biogasproduktionen i 28 dagar. 
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Figur 5.2.1-1 Ackumulerad metanmängd med standardavvikelse i försök M1 (kvot 5:1) 

med ymp+substrat och endast ymp. 

 

Metanhalten för endast substrat för försök M1 ses i figur 5.2.1-2 där resultatet för ymp 

blandat med olika substrat från figur 5.2.1-1 har blivit subtraherat med 

medelvärdesresultatet för flaskor med endast ymp. I figur 5.2.1-2 ses att försök M1 inte 

har någon lagfas, men möjligen två nedbrytningsfaser med först en snabb inledande fas 

och därefter en långsam fas. Endast en liten utplaningsfas kan antas. 

 

 

 
Figur 5.2.1-2 Ackumulerad gasmängd i försök M1 (kvot 5:1)med endast substrat. 

 

Sista resultatfiguren för försök M1, figur 5.2.1-3, visar mängden metan per g VS substrat. 

Resultatet i figur 5.2.1-3 har tagits fram genom att dividera resultaten i figur 5.2.1-2 med 

respektive substrats VS-vikt (medelvärdet). Substratens VS-vikter för försök M1 utläses 

från bilaga 2, tabell B2:1. 
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Slutresultatet för Alg 1 i försök M1 blev 315 Nml/g VS substrat, för Alg 2 blev 

resultatet 313 Nml/g VS substrat, Papper 88 Nml/g VS substrat samt referens 381 Nml/g 

VS substrat. 

 

 
Figur 5.2.1-3 Ackumulerad gasmängd per g VS substrat i försök M1 (kvot 5:1) med 

endast substrat.  

 

Figurerna 5.2.1-4, 5, 6 visar resultatet för försök M2 på samma sätt som tidigare figurer 

för försök M1. Substratens VS-vikter för försök M2 utläses från bilaga 2, tabell B2:2. För 

försök M2 mättes biogasproduktion i 21 dagar. 

 

 
Figur 5.2.1-4 Ackumulerad metanmängd med standardavvikelse i försök M2 (kvot 4:1) 

med ymp+substrat och endast ymp.  

 

Resultatet för ymp i figur 5.2.1-4 beräknades ej med standardavvikelse då dessa värden 

var tagna direkt från försök M1 och där provdagarna inte var samma mellan försök M1 

och M2.  
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Eftersom provtagningsdagarna för ympen i försök M1 inte matachade dem i försök M2 

beräknades den ackumulerade metanmängden för ympen (M1) så att värdena kunde 

jämföras med dem som erhölls i under försöksperioden för försök M2  

 

 
Figur 5.2.1-5 Ackumulerad gasmängd i försök M2 (kvot 4:1) med endast substrat. 

 

I figur 5.2.1-5 är svårt att se de olika faserna i nedbrytningen (lagfas, nedbrytningsfas 

samt utplaningsfas). Detta då resultatet för den ackumulerade metanmängden minskade 

mellan nästsista och sista provtagningen (förutom för Alg 2). Tiden mellan de två sista 

provtagningarna är även väldigt lång.  

 

 
Figur 5.2.1-6 Ackumulerad gasmängd per g VS substrat i försök M2 (kvot 4:1) för 

endast substrat. 

 

Som ses i figur 5.2.1-5 och -6 fick substraten en högre total metanmängd efter tio dagar 

än efter 21 dagar. Detta beror på att flaskorna med endast ympen producerade mer metan 

mellan rötningsdag 10-21 än vad flaskorna med ymp+substrat gjorde. 
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Slutresultatet för försök M2 blev 199, 214 samt 41 Nml CH4/g VS substrat för Alg 1, Alg 

2 samt Papper. 

 
5.2.2 Försök 2 

Figurerna som visar försök T1 och T2 är gjorda med hjälp av bilaga 5 och 7.  I bilaga 5 

ingår rådata för gasanalyserna och i bilaga 7 finns medelvärdet för alla provvarianters 

gassammansättningar. Medelvärdet för gasvolymen i dessa bilagor gjordes om till 

normalvolym på samma sätt som i försök 1. 

  

För försök T1 visas resultatet för metanmängd med substrat tillsammans med ymp i figur 

5.2.2-1. Försök T1 pågick i endast 13 dagar då det ansågs att det var för lite material i 

flaskorna och möjligen för liten metanmängd mellan flaskorna med ymp+substrat samt 

flaskor med endast ymp. 

 

 
Figur 5.2.2-1 Ackumulerad metanmängd med standardavvikelse i försök T1 (kvot 5:1) 

med ymp+substrat och endast ymp.  

 

Figur 5.2.2-1 visar ej att det fanns någon lagfas, men kurvorna antyder att en lagfas kan 

ha funnits. Fler provtagningar hade behövts göras i början av försöksperioden.  Det är 

också möjligt att det har varit två nedbrytningsfaser. Ingen utplaningsfas ses då försöket 

avslutades i ett tidigare skede. 

 

Metanhalten för endast substrat för försök T1 ses i figur 5.2.2-2 där resultatet för ymp 

med olika substrat från figur 5.2.2-1 har blivit subtraherat med medelvärdesresultatet från 

flaskor med endast ymp. 
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Figur 5.2.2-2 Ackumulerad gasmängd i försök T1 (kvot 5:1) med endast substrat.  

 

Sista resultatfiguren för försök T1, figur 5.2.2-3, visar mängden metan per g VS substrat. 

Resultatet i figur 5.2.2-3 har tagits fram genom att dividera resultaten i figur 5.2.2-2 med 

respektive substrats VS-vikt (medel). Substratens VS-vikter för försök T1 utläses från 

bilaga 3, tabell B3:1. 

 

 
Figur 5.2.2-3 Ackumulerad gasmängd per g VS substrat i försök T1 (kvot 5:1) med 

endast substrat.  

 

Slutresultatet för Alg 1 i försök T1 blev 191 Nml/g VS substrat, för Alg 2 183 Nml/g VS 

substrat, Papper 33 Nml/g VS substrat samt Referens 243 Nml/g VS substrat. 

 

Figurerna 5.2.2-4, 5, 6 visar resultatet för försöka T2 på samma sätt som tidigare figurer 

för försök T1. Substratens VS-vikter för försök T2 utläses från bilaga 3, tabell B3:2.  
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Figur 5.2.2-4 Ackumulerad metanmängd med standardavvikelse i försök T2 (kvot 4:1) 

med ymp+substrat och endast ymp.  

 

I figur 5.2.2-4 ses ingen tydlig lagfas men däremot två nedbrytningsfaser samt en tydlig 

utplaningsfas. 

 

 
Figur 5.2.2-5 Ackumulerad gasmängd i försök T2 (kvot 4:1) med endast substrat.  
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Figur 5.2.2-6 Ackumulerad gasmängd per g VS substrat i försök T2 med endast 

substrat. Kvot 4:1 

 

Som ses i figur 5.2.2-5 och -6 fick substraten en högre total metanmängd efter 22 dagars 

rötning och en mindre total metanmängd då 32 dagar hade gått. Detta beror på att ympen 

producerade mer metan mellan rötningsdag 22-32 än vad substraten gjorde. 

 

Vid provtagning efter 32 dagar var mängden Nml metan per gram VS substrat på 288, 

179, 18 samt 337 för Alg 1, Alg 2, Papper samt Referens och detta blev slutresultatet. 
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6 Analys 
I teoriavsnittet 2.1.1, tabell 2.1.1-1 ses olika substrats (fett, protein samt kolhydrat) 

metangasutbyte där halten metan för fett visar 960 Nml/g VS, protein 510 Nml/g VS samt 

kolhydrat 420 Nml/g VS. Mängden metan som erhölls från substraten i detta 

examensarbete: Alg 1, Alg 2, Papper samt Referens var Referens i försök M1 närmast 

kolhydratvärdet i tabell 2.1.1-1. Referensmaterialet var cellulosa som är en kolhydrat. 

Referens i försök M1 hade en ackumulerad metanmängd på 381 Nml CH4/g VS substrat. 

För resterande substrat och försök låg den ackumulerade metanmängden per gram VS 

substrat lägre till mycket lägre än kolhydratvärdet.  

 

Varför mängden metan för substraten är lägre än fett, protein och kolhydrat kan bero på 

olika anledningar. Dels är substraten som rötades mer komplexa än vad endast fett, 

protein och kolhydrat är. Under rötningen mättes halten vätesulfid (H2S), som i avsnitt 

2.3.7, beskrivs som mycket giftigt och hämmar de metanbildande mikroorganismerna. I 

bilagorna 4-7 ses halten vätesulfid som mättes i proven, där både Alg 1, Alg 2 samt papper 

gav upphov till H2S-bildning. 

 

I figur 5.2.2-4 ses att spridningen för Alg 2+Ymp i försök T2 är väldigt hög (833±227 

Nml CH4). Resultatet för Alg 2 beräknades endast med två stycken prover då det tredje 

provet inte höll tätt och därmed inte bildade någon biogas. Sedan gav de två flaskorna 

som inte läckte olika mängder biogas, där ena flaskan fick mycket högre metanhalt än 

den andra flaskan. På grund av detta ska resultatet för Alg 2 inte tas som det sanna värdet 

för metanpotentialen. Detta försök skulle behövas göra om för att säkrare veta 

metanpotentialen vid termofil temperatur.  Trots denna spridning var resultatet för Alg 2 

i T2 ungefär lika med resultatet för Alg 2 i T1, se tabell 5.2-1. 

 

För att inte få en så höga spridningen som i försök T2 med Alg 2 hade det varit bättre 

med fler replikat för varje blandning. Fler flaskor hade gett ett säkrare medelresultat och 

det hade betytt mindre om en flaska hade läckt. Plastbrist gjorde att inte fler replikat 

gjordes.  

 

Mellan de mesofila försöken, M1 och M2, fick M1 ett bättre resultat än M2 i jämförelse 

med mängden ackumulerad metan. Detta kan bero på att mängden substrat var större i 

försök M2 än M1 och substraten har visat att de bildar en viss mängd vätesulfid. Främst 

Alg 2 i försök M2 hade hög vätesulfid och vid tömning av gas efter fyra dagars rötning 

var medelhalten av vätesulfid 88 ppm.   

 

Daglig omblandning av flaskor och vattenpåfyllning av vattenbad skedde för Försök M1 

mellan rötningsdag 0-21 och för försök M2 mellan dag 0-14. Därefter gjordes detta endast 

var tredje dag. Då enbart försök M1 innehöll flaskor med endast ymp, men jämfördes för 

både M1 och M2, kan detta ha påverkat resultatet för försök M2. Eftersom den mesofila 

temperaturen inte var tillräckligt hög för att innehållet i flaskorna skulle förbli oskiktat 

(blandningarna såg ut skikta sig i de mesofila försöken, medan i termofila försöken höll 

materialen mer ihop). Skiktningen kan påverka mikroorganismerna och de får en sämre 

kontakt till substratet.   

 

Det är emellertid inte endast den begränsade omrörningen samt mängden vätesulfid som 

gjort att den ackumulerade metanmängden var högre vid nästsista provtagningen än den 

sista i försök M2. Försök T2 visade att den ackumulerade mängden metangas var högre 

efter 22 dagar än 32 dagar. I detta försök var det ingen skillnad på behandling mellan 

flaskor med endast ymp och flaskor med substrat+ymp. 
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Substratet Papper gav ett resultat långt under restererande substrats totala metanmängd 

och var inte lämpligt att rötas för sig. Möjligen skulle detta substrat vara bättre att samröta 

med andra substrat då det kan ge en bredd på näringsämnen och en bättre C/N-kvot. Som 

framgår i avsnitt 2.3.8, innehåller algerna ett låg C/N-kvot och även dessa skulle vara bra 

att samröta med andra substrat. Exempelvis skulle algerna kunna samrötas med 

sockerbetor. 

 

Alger kan vara en framtida energikälla om man finner tekniker för odling och skördning 

som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Dessutom är sannolikheten mycket stor att 

fossila bränslen kommer att få ökade priser i framtiden då det är en ändlig resurs 

(förbrukas i mycket högre takt än de hinner det bildas). I takt med att detta sker blir 

alternativa energikällor allt mer intressanta. 

 

Som beskrevs i avsnitt 2.1.1.1 kan respirationen hos makroalger i kalla hav lägre än 

fotosyntesen. Detta gör att de växer fortare än om respirationen skulle vara högre än 

fotosyntesen.  Med detta i åtanke finns det en chans att odling av alger på Sveriges 

västkust skulle kunna vara ekologiskt och ekonomiskt möjligt. 

 

Om slutresultatet för algerna jämförs med andra marina substrat som ses tabell 2.1.1-2 är 

resultatet jämförliga med både grönalger och blåmusslor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Rådata TS- och VS-halt 
Tabell B1:1 Värden för bestämning av TS- och VS-halt för substrat och ymp. 

Prov 

Degelvikt 

[g] 

Degel + substrat  

[g] 

Degel+substrat efter 

105 °C [g] TS [g] TS [%] 

Degel+substrat 

efter 550 °C [g] GR [g] 

GR 

[%av 

TS] 

VS 

[%av 

TS] 

(1:1) Ymp V 20,72 32,10 21,12 0,40 3,55 20,84 0,12 30,70 69,30 

(1:2) Ymp V 23,27 32,16 23,60 0,33 3,67 23,37 0,10 29,74 70,26 

(2:1) Alg 1 22,57 27,21 23,38 0,81 17,51 22,76 0,19 23,87 76,13 

(2:2) Alg 1 22,30 28,21 23,32 1,02 17,25 22,54 0,24 23,85 76,15 

(2:3) Alg 1 21,12 23,46 21,52 0,41 17,38 21,21 0,09 22,75 77,25 

(3:1) Alg 2 22,37 26,44 23,24 0,87 21,47 22,57 0,20 23,05 76,95 

(3:2) Alg 2 21,12 25,07 21,94 0,82 20,84 21,31 0,19 23,22 76,78 

(3:3) Alg2 22,37 24,80 22,89 0,52 21,43 22,49 0,12 22,79 77,21 

(4:1) Papper 20,55 23,53 21,08 0,53 17,74 20,68 0,13 24,16 75,84 

(4:2) Papper 19,46 22,99 20,09 0,64 18,05 19,61 0,15 24,18 75,82 

(4:3) Papper 22,32 25,81 22,94 0,62 17,66 22,46 0,14 22,66 77,34 

(5:1) Ymp K 22,57 28,67 22,81 0,24 3,89 22,63 0,06 26,66 73,34 

(5:2) Ymp K 20,72 29,75 21,08 0,36 3,97 20,81 0,09 26,09 73,91 

(5:3) Ymp K 23,28 28,41 23,47 0,19 3,79 23,33 0,05 26,77 73,23 

 

Prov 1:1-2:2, 2:1-2:2 bestämdes först, då alla prov ej fick plats i ugnen samtidigt. 

 

Prov 2:3, 3:3-5:3 bestämdes därefter. Dock togs provtagning av VS-halten tre gånger, 

först efter 17,5 h, sedan efter 19,5 h och slutligen efter 24 h. Detta gjordes för att se om 

det verkligen behövdes att proverna är inne i en ugn i 24 h. Provtagningen efter 24 h 

visade inga stabila värden och därför valdes värden efter 19,5 h. 

 

Tabell B1:2 visar värden för en del prov efter 24 h som ej uppvisar stabila värden.  

Prov VS[% av TS] 

(2:3) Alg 1 78,80 

(3:3) Alg 2 79,56 

(4:1) Papper 77,15 

(4:2) Papper 76,98 

(4:3) Papper 79,22 

(5:1) Ymp K 77,38 

(5:2) Ymp K 74,91 

(5:3) Ymp K 80,68 
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Bilaga 2 Rådata blandningar med Växjöymp 
Vid blandningen av Växjöymp och substrat för försök M1 med kvot 5:1 valdes en 

belastning på 1,86. I tabell B2:1 ses rådata för alla blandningarna för försök M1 med en 

ympvåtvikt på cirka 150 g. 

 

Tabell B2:1 Blandningar utav ymp och substrat i försök M1. 

Blandning  

kvot 5:1 

Våtvikt 

Ymp [g] 

Våtvikt 

Substrat 

[g] 

volym [l] VS substrat 

[g] 

Belastning [g VS 

substrat/ liter] 

(1:1) Ymp V 150 - 0,4 - - 

(1:2) Ymp V 148 - 0,4 - - 

(1:3) Ymp V 150 - 0,4 - - 

(2:1) Alg 1  151 5,7 0,4 0,75 1,87 

(2:2) Alg 1 151 5,7 0,4 0,75 1,87 

(2:3) Alg 1 151 5,7 0,4 0,75 1,87 

(3:1) Alg 2  151 4,6 0,4 0,75 1,87 

(3:2) Alg 2 151 4,6 0,4 0,75 1,87 

(3:3) Alg 2 151 4,6 0,4 0,75 1,87 

(4:1) Papper 151 5,8 0,4 0,78 1,96 

(4:2) Papper 152 5,6 0,4 0,76 1,87 

(4:3) Papper 151 5,6 0,4 0,76 1,90 

(6:1) Referens 151 0,7 0,4 0,71 1,78 

(6:2) Referens 150 0,7 0,4 0,70 1,75 

 

 

Blandningen för försök M2 med kvot 4:1 valdes till 150 g våtvikt Ymp, vilket gav en 

belastning på 2,33. I tabell B2:2 ses rådata för blandningarna i flaskorna. 

 

Tabell B2:2 Blandningar utav ymp och substrat i försök M2. 

Blandning 

kvot 4:1 

Våtvikt 

Ymp [g] 

Våtvikt 

Substrat [g] 

Volym 

[l] 

VS 

substrat [g] 

Belastning [g VS 

substrat/ liter] 

(2:4) Alg 1  150 7,0 0,4 0,93 2,32 

(2:5) Alg 1 150 7,1 0,4 0,93 2,33 

(2:6) Alg 1 151 7,1 0,4 0,94 2,34 

(3:4) Alg 2 150 5,7 0,4 0,93 2,33 

(3:5) Alg 2 151 5,8 0,4 0,94 2,34 

(3:6) Alg 2 149 5,7 0,4 0,93 2,32 

(4:1) Papper 149 6,9 0,4 0,93 2,32 

(4:2) Papper 150 7,0 0,4 0,93 2,33 

(4:3) Papper 151 7,0 0,4 0,94 2,34 
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Bilaga 3 Rådata blandningar med Kalmarymp 
Vid blandningen av Kalmarymp och substrat i försök T1 med kvot 5:1 blev 80 g ymp 

(våtvikt) och en belastning på 1,845 g. Rådata för hur blandningarna blev ses i tabell B3:1. 

 

Tabell B3:1 Blandningar med ymp och substrat i försök T1.  
Blandning  

kvot 5:1 

Våtvikt 

Ymp [g] 

Våtvikt  

Substrat [g]  

Volym 

[l] 

VS [g] Belastning [g VS 

substrat/liter] 

(5:1) Ymp K 80 - 0,25 - - 

(5:2) Ymp K 80 - 0,25 - - 

(5:3) Ymp K 84 - 0,25 - - 

(2:1) Alg 1  80 3,5 0,25 0,46 1,85 

(2:2) Alg 1 83 3,6 0,25 0,48 1,91 

(2:3) Alg 1 81 3,5 0,25 0,46 1,83 

(3:1) Alg 2  81 2,9 0,25 0,47 1,88 

(3:2) Alg 2 81 2,8 0,25 0,45 1,80 

(3:3) Alg 2 79 2,8 0,25 0,46 1,83 

(4:1) Papper 79 3,4 0,25 0,45 1,81 

(4:2) Papper 80 3,4 0,25 0,46 1,82 

(4:3) Papper 79 3,4 0,25 0,46 1,83 

(6:1) Referens 82 0,5 0,25 0,47 1,88 

(6:2) Referens 80 0,5 0,25 0,46 1,84 

(6:3) Referens 81 0,5 0,25 0,47 1,88 

 

Efter 13 dagar avslutades försöket med blandningen i försök T1. Flaskorna tömdes och 

rengjordes och sedan valdes en ny blandning med en kvot 4:1. Valet blev 100 g ymp 

(våtvikt) och en belastning på 2,4 g. I tabell B3:2 ses rådata för blandningarna. 

 

Tabell B3:2 Blandningar utav Kalmarymp och substrat i försök T2. 
Blandning 

 kvot 4:1 

Våtvikt 

YMP [g] 

VS Ymp 

[g] 

Våtvikt 

Substrat 

[g]  

VS 

Substrat 

[g] 

Volym 

[l] 

Belastning [g VS 

substrat/liter] 

(5:1) Ymp K 100 2,9 - - 0,3 - 

(5:2) Ymp K 101 2,9 - - 0,3 - 

(5:3) Ymp K 101 2,9 - - 0,3 - 

(2:1) Alg 1  100 2,9 5,5 0,72 0,3 2,40 

(2:2) Alg 1 100 2,9 5,5 0,72 0,3 2,40 

(2:3) Alg 1 100 2,9 5,5 0,72 0,3 2,41 

(3:1) Alg 2  100 2,9 4,4 0,72 0,3 2,41 

(3:2) Alg 2 100 2,9 4,4 0,72 0,3 2,40 

(3:3) Alg 2 100 2,9 4,4 0,72 0,3 2,41 

(4:1) Papper 100 2,9 5,4 0,72 0,3 2,41 

(4:2) Papper 100 2,9 5,4 0,72 0,3 2,41 

(4:3) Papper 100 2,9 5,4 0,72 0,3 2,40 

(6:1) Referens 100 2,9 0,72 0,72 0,3 2,40 

(6:2) Referens 99 2,9 0,72 0,72 0,3 2,39 

(6:3) Referens 101 2,9 0,73 0,73 0,3 2,42 
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Bilaga 4 Rådata gasanalys med Växjöymp + substrat 
Tabell B4:1-5 visar gasanalyser för försök M1 pågick mellan den 29/11-27/12 år 2013. 

Tabell 4:6-7 visar gasanalyser för försök M2 som pågick 6/12-27/12 år 2013. 

 
Tabell B4:1 Rådata för gasanalys från försök M1, tömning utav gas utfärdades 1/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(1:1) Ymp V 210 15 - - - 

(1:2) Ymp V 180 13 5 6 10 

(1:3) Ymp V 205 21 7 2 10 

(2:1) Alg1 310 30 10 3 20 

(2:2) Alg 1 215 50 22 3 27 

(2:3) Alg1 330 32 16 2 30 

(3:1) Alg 2 205 54 22 1 20 

(3:2) Alg 2 205 52 21 1 20 

(3:3) Alg 2 485 29 14 3 17 

(4:1) Papper 255 20 8 4 10 

(4:2) Papper 295 19 8 2 10 

(4:3) Papper 300 24 9 3 15 

(6:1) Referens 320 24 10 2 10 

(6:2) Referens 305 25 9 2 10 

 
Tabell B4:2 Rådata för gasanalys från försök M1, tömning av gas utfärdades 4/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(1:1) Ymp V 120 41 11 3 10 

(1:2) Ymp V 80 44 9 5 10 

(1:3) Ymp V 130 51 13 2 10 

(2:1) Alg1  55 38 8 10 10 

(2:2) Alg 1 205 58 22 3 10 

(2:3) Alg1 215 59 24 2 10 

(3:1) Alg 2  225 56 22 3 10 

(3:2) Alg 2 205 59 23 2 10 

(3:3) Alg 2 210 53 22 3 10 

(4:1) Papper 140 50 15 2 10 

(4:2) Papper 135 52 15 2 10 

(4:3) Papper 180 56 17 2 10 

(6:1) Referens 420 56 29 1 10 

(6:2) Referens 470 53 29 1 10 

 
Tabell B4:3 Rådata för gasanalys från försök M1, tömning av gas utfärdades 6/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm]  

(1:1) Ymp V 60 34 10 8 10  

(1:2) Ymp V 65 40 8 6 10  

(4:1) Papper 65 47 15 6 10  

(4:2) Papper 65 45 14 4 10  

(4:3) Papper 85 51 13 5 20  
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Tabell B4:4 Rådata för gasanalys från försök M1, tömning av gas utfärdades 16/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(1:1) Ymp V 50 19 9 - 0 

(1:2) Ymp V 105 54 9 - 0 

(1:3) Ymp V 200 64 14 - 0 

(2:1) Alg1  - - - - 0 

(2:2) Alg 1 250 66 16 - 0 

(2:3) Alg1 255 72 17 - 0 

(3:1) Alg 2 230 64 16 - 0 

(3:2) Alg 2 90 59 14 - 0 

(3:3) Alg 2 210 71 19 - 0 

(6:1) Referens 205 72 18 - 0 

(6:2) Referens 205 70 21 - 0 

 
Tabell B4:5 Rådata för gasanalys från försök M1, tömning av gas utfärdades 27/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(1:1) Ymp V 50 40 8 - 0 

(1:2) Ymp V 80 40 8 - 0 

(1:3) Ymp V 90 40 8 - 0 

(2:1) Alg1  - - - - 0 

(2:2) Alg 1 130 68 9 - 0 

(2:3) Alg1 105 65 14 - 0 

(3:1) Alg 2 120 68 10 - 0 

(3:2) Alg 2 - - - - 0 

(3:3) Alg 2 120 67 15 - 0 

(6:1) Referens 100 59 11 - 0 

(6:2) Referens 95 59 11 - 0 

  
Tabell B4:6 Rådata för gasanalys från försök M2. Prov 3:4-5 och 4:1-3 tömdes 9/12. Resterande tömdes 

10/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(2:4) Alg 1 - - - - - 

(2:5) Alg 1 645 47 23 - 0 

(2:6) Alg 1 710 41 20 - 6 

(3:4) Alg 2  560 38 11 5 70 

(3:5) Alg 2 485 39 14 4 105 

(3:6) Alg 2 570 40 19 - 46 

(4:1) Papper 470 19 7 2 10 

(4:2) Papper 320 30 10 2 10 

(4:3) Papper 300 25 8 3 20 
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Tabell B4:6 Rådata för gasanalys från försök M2, tömning av gas utfärdades 16/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(2:4) Alg 1 - - - - - 

(2:5) Alg 1 130 63 15 - 0 

(2:6) Alg 1 120 48 9 - 0 

(3:4) Alg 2  100 22 3 - 0 

(3:5) Alg 2 95 31 3 - 0 

(3:6) Alg 2 125 60 9 - 0 

(4:1) Papper 180 52 17 - 0 

(4:2) Papper 190 53 16 - 0 

(4:3) Papper 200 56 12 - 0 

 
Tabell B4:7 Rådata för gasanalys från försök M2, tömning av gas utfärdades gas 27/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(2:4) Alg 1 - - - - - 

(2:5) Alg 1 110 49 9 - 0 

(2:6) Alg 1 40 49 9 - 0 

(3:4) Alg 2  130 60 8 - 0 

(3:5) Alg 2 160 60 8 - 0 

(3:6) Alg 2 130 65 7 - 0 

(4:1) Papper 100 51 12 - 0 

(4:2) Papper 105 63 12 - 0 

(4:3) Papper 110 63 12 - 0 
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Bilaga 5 Rådata gasanalys med Kalmarymp + substrat 
Tabell B5:1-3 visar gasanalyser för försök T1 som pågick mellan den 27/11-10/12 år 

2013. Tabell 5:4-7 visar gasanalyser för försök T2 som pågick 11/12-2013 till 12/1-

2014. 

 
Tabell B5:1 Rådata för gasanalys från försök T1. Tömning gjordes på alla prov 2/12 förutom prov 3:2 

och 3:3 som tömdes 4/12.  

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 340 19 6 4 20 

(5:2) Ymp K - - - - - 

(5:3) Ymp K 350 20 6 3 20 

(2:1) Alg 1  430 22 10 2 20 

(2:2) Alg 1 480 24 11 2 20 

(2:3) Alg 1 455 21 9 3 10 

(3:1) Alg 2  475 23 10 3 10 

(3:2) Alg 2 120 33 8 7 10 

(3:3) Alg 2 335 34 6 4 10 

(4:1) Papper 295 21 7 3 20 

(4:2) Papper 360 19 7 3 20 

(4:3) Papper 365 18 7 4 30 

(6:1) Referens 315 18 5 4 20 

(6:2) Referens 335 18 6 3 20 

(6:3) Referens 330 21 7 2 20 

 
Tabell B5:2 Rådata för gasanalys från försök T1. Tömning av gas utfärdades 6/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 100 35 6 6 10 

(5:2) Ymp K 185 21 5 6 10 

(5:3) Ymp K 105 34 5 6 10 

(2:1) Alg 1  155 51 10 3 20 

(2:2) Alg 1 110 47 10 3 20 

(2:3) Alg 1 135 46 8 3 20 

(3:1) Alg 2  110 45 10 4 10 

(3:2) Alg 2 75 45 7 6 10 

(3:3) Alg 2 50 - - - - 

(4:1) Papper 107 36 5 6 20 

(4:2) Papper 100 29 5 6 20 

(4:3) Papper 45 - - - - 

(6:1) Referens 205 43 8 4 20 

(6:2) Referens 205 42 8 4 20 

(6:3) Referens 185 43 10 3 10 
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Tabell B5:3 Rådata för gasanalys från försök T1, tömning av gas utfärdades 10/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 100 48 8 - 0 

(5:2) Ymp K - - - - - 

(5:3) Ymp K 90 46 7 - 0 

(2:1) Alg 1  135 57 11 - 10 

(2:2) Alg 1 120 56 11 - 10 

(2:3) Alg 1 115 54 11 - 20 

(3:1) Alg 2  105 57 10 - 10 

(3:2) Alg 2 120 55 10 - 0 

(3:3) Alg 2 160 53 11 - 0 

(4:1) Papper - - - - - 

(4:2) Papper 130 49 67 - 30 

(4:3) Papper 115 45 8 - 30 

(6:1) Referens 200 56 13 - 0 

(6:2) Referens 210 53 14 - 10 

(6:3) Referens 200 58 15 - 0 

 
Tabell B5:4 Rådata för gasanalys från försök T2, tömning av gas utfärdades 16/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 355 16 7 - 0 

(5:2) Ymp K 385 19 9 - 0 

(5:3) Ymp K 205 26 9 - 0 

(2:1) Alg 1  315 36 18 - 0 

(2:2) Alg 1 520 22 15 - 0 

(2:3) Alg 1 550 24 16 - 0 

(3:1) Alg 2  520 21 13 - 10 

(3:2) Alg 2 520 26 14 - 0 

(3:3) Alg 2 510 27 15 - 0 

(4:1) Papper 305 31 12 - 50 

(4:2) Papper 305 31 12 - 10 

(4:3) Papper 455 21 11 - 30 

(6:1) Referens 320 10 5 - 0 

(6:2) Referens 345 17 7 - 0 

(6:3) Referens 250 15 15 - 0 
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Tabell B5:5 Rådata för gasanalys från försök T2, tömning av gas utfärdades 23/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 260 53 8 - 0 

(5:2) Ymp K 210 55 8 - 0 

(5:3) Ymp K - - - - - 

(2:1) Alg 1  360 65 15 - 0 

(2:2) Alg 1 350 65 15 - 0 

(2:3) Alg 1 315 65 12 - 0 

(3:1) Alg 2  - - - - - 

(3:2) Alg 2 300 61 13 - 0 

(3:3) Alg 2 260 62 11 - 0 

(4:1) Papper 230 59 8 - 20 

(4:2) Papper 240 58 9 - 0 

(4:3) Papper 255 56 8 - 20 

(6:1) Referens 500 54 15 - 0 

(6:2) Referens 480 52 13 - 0 

(6:3) Referens 530 49 18 - 0 

 
Tabell B5:6 Rådata för gasanalys från försök T2, tömning av gas utfärdades 2/1. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 370 52 7 - 0 

(5:2) Ymp K 330 73 11 - 0 

(5:3) Ymp K 375 73 10 - 0 

(2:1) Alg 1  455 77 13 - 0 

(2:2) Alg 1 530 75 15 - 0 

(2:3) Alg 1 430 78 13 - 0 

(3:1) Alg 2  335 74 12 - 0 

(3:2) Alg 2 400 79 13 - 0 

(3:3) Alg 2 - - - - 0 

(4:1) Papper 300 74 9 - 0 

(4:2) Papper 220 78 8 - 0 

(4:3) Papper 235 77 9 - 10 

(6:1) Referens 515 77 15 - 0 

(6:2) Referens 515 75 16 - 0 

(6:3) Referens 505 77 18 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

X 

Ebba Lejeby 

Tabell B5:7 Rådata för gasanalys från försök T2, tömning av gas utfärdades 12/1 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

(5:1) Ymp K 210 66 10 - 0 

(5:2) Ymp K 210 76 8 - 0 

(5:3) Ymp K 175 77 7 - 0 

(2:1) Alg 1  200 70 8 - 0 

(2:2) Alg 1 100 49 5 - 0 

(2:3) Alg 1 200 70 8 - 0 

(3:1) Alg 2  150 65 8 - 0 

(3:2) Alg 2 205 75 10 - 0 

(3:3) Alg 2 - - - - 0 

(4:1) Papper 150 75 10 - 0 

(4:2) Papper 120 73 9 - 0 

(4:3) Papper 145 67 9 - 0 

(6:1) Referens 185 72 6 - 0 

(6:2) Referens 100 63 6 - 0 

(6:3) Referens 100 62 8 - 0 
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Bilaga 6 Medelvärden gasanalys Växjöymp 
Tabell B6:1-5 visar medelvärdesresultat på gasanalyserna för försök M1. Gasanalys för 

försök M1 pågick mellan den 29/11-27/12 år 2013. Tabell B6:6-9 visar medelvärdes-

resultat på gasanalyserna  för försök M2, försöket pågick 6/12-27/12 år 2013. 

 
Tabell B6:1 Medelvärdesresultatet från första provtagningen av försök M1. Utfärdades 1/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp V 198 17 6 4 10 

Alg1 285 38 16 3 26 

Alg2 298 45 19 2 19 

Papper 283 21 8 3 12 

Referens 313 25 10 2 10 

 
Tabell B6:2 Medelvärdesresultat från andra provtagningen av försök M1. Utvärdades 4/12. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp V 125 46 12 2 10 

Alg 1 210 59 23 2 10 

Alg 2 213 56 22 3 10 

Papper 152 53 16 2 10 

Referens 445 54 29 1 10 

 
Tabell B6:3 Medelvärdesresultat från tredje provtagningen av försök M1 för endast ymp samt 

papper+ymp. Utfärdades 6/12, därefter avslutades försöket med Papper. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp V 62 37 9 7 10 

Papper 72 48 14 5 13 

 
Tabell B6:4 Medelvärdesresultat från fjärde provtagningen av försök M1. Utfärdades 16/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp V 185 59 12 - 0 

Alg 1 253 69 17 - 0 

Alg 2 220 67 17 - 0 

Referens 205 71 20 - 0 

      

Tabell B6:5 Medelvärdesresultat från femte och sista provtagningen av försök M1. Utfärdades 27/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp V 85 40 8 - 0 

Alg 1 118 66 11 - 0 

Alg 2 120 67 13 - 0 

Referens 98 59 10 - 0 

 
Tabell B6:6 Medelvärdesresultat från första provtagningen av försök M2. Utfärdades 9/12. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Alg 2 523 39 13 4 88 

Papper 363 24 9 2 13 
OBS! Alg 2 endast medel på prov 3:4 och 3:5. På grund av den höga H2S-halten testades gasanalysatorn 

för att se om den gav riktiga värden. Se avsnitt 4.3 kalibreringskurva och 5.2 kalibreringskurva. 
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Tabell B6:7 Medelvärdesresultat från andra provtagningen av försök M2. Utfärdades 10/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Alg 1 678 44 21 - 3 

Alg 2 570 40 19 - 47 
OBS! Alg 2 ej medelvärde, utan endast mätvärde från prov 3:6. 

 
Tabell B6:8 Medelvärdesresultat från tredje provtagningen av försök M2. Utfärdades 16/12. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Alg 1 125 55 12 - 0 

Alg 2*  98 26 3 - 0 

Alg 2 125 60 9 - 0 

Papper* 190 54 15 - 0 
OBS! *=provernas mättes en vecka efter senaste provtagning, resterande sex dagar. ! Alg 2* endast medel 

på prov 3:4 och 3:5, Alg 2 utan * är endast mätvärde 3:6. 

 
Tabell B6:9 Medelvärdesresultat från fjärde och sista provtagningen av försök M2. Utfärdades 27/12. 

Provens medelvärde Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Alg 1 110 49,3 9 - 0 

Alg 2 140 61,3 7,4 - 0 

Papper 105 58,9 11,7 - 0 
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Bilaga 7 Medelvärde gasanalys Kalmarymp 
Tabell B7:1-3 visar medelvärdesresultat på gasanalyserna för försök T1. Gasanalys för 

försök T1 pågick mellan den 27/11-10/12 år 2013. Tabell B7:4-6 visar medelvärdes-

resultat på gasanalyserna  för försök T2 som pågick 11/12-2013 till 12/1-2014. 

 
Tabell B7:1 Medelvärdesresultat från första provtagningen av försök T1. Utfärdades 2/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 345 19 6 3 20 

Alg 1 455 22 10 3 17 

Alg 2 475 23 10 3 10 

Papper 340 19 7 4 23 

Referens 327 19 6 3 20 

 
Tabell B7:2 Medelvärdesresultat från andra provtagningen av försök T1. Utfärdades 6/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 103 30 5 6 10 

Alg 1 133 48 10 3 20 

Alg 2  110 45 9 5 10 

Papper 104 32 5 6 20 

Referens 198 42 9 3 17 

 
Tabell B7:3 Medelvärdesresultat från tredje provtagningen av försök T1. Utfärdades 10/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 95 47 7 - 0 

Alg 1 123 56 11 - 13 

Alg 2 128 55 11 - 3 

Papper 123 47 8 - 30 

Referens 203 56 14 - 3 

 
Tabell B7:3 Medelvärdesresultat från första provtagningen av försök T2. Utfärdades 16/12. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 315 20 8 - 0 

Alg 1 462 27 16 - 0 

Alg 2 517 25 14 - 3 

Papper 355 28 12 - 30 

Referens 305 14 9 - 0 

 
Tabell B7:4 Medelvärdesresultat från andra provtagningen av försök T2. Utfärdades 23/12. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 235 54 8 - 0 

Alg 1 342 65 14 - 0 

Alg 2 280 61 12 - 0 

Papper 242 58 9 - 13 

Referens 503 52 15 - 0 
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Tabell B7:5 Medelvärdesresultat från tredje provtagningen av försök T2. Utfärdades 27/12. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 228 60 9 - 0 

Alg 1 247 57 11 - 0 

Alg 2 285 58 12 - 0 

Papper 363 60 11 - 27 

Referens 317 67 16 . 0 

 
Tabell B7:5 Medelvärdesresultat från fjärde provtagningen av försök T2. Utfärdades 2/1. 

Prov  Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 358 73 10 - 0 

Alg 1 472 76 13 - 0 

Alg 2 368 76 12 - 0 

Papper 252 76 18 - 3 

Referens 512 76 16 - 0 

 
Tabell B7:6 Medelvärderesultat från femte och sista provtagningen av försök T2. Utfärdades 12/1. 

Prov Gasvolym [ml] CH4 [%] CO2 [%] O2 [%] H2S [ppm] 

Ymp K 198 73, 8 - 0 

Alg 1 167 63 7 - 0 

Alg 2 178 70 9 - 0 

Papper 138 72 9 - 0 

Referens 128 66 7 - 0 

 


