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Abstract 

In this thesis, the methane potential for brown algae and red algae, collected on two occasions, 

was studied. The conditions for use of macro algae as a substrate for biogas production and the 

environmental benefits that can be achieved was also investigated. Batch experiments have 

been done in laboratory to find out the methane potential of different substrates. 

Biogas production took place in an oxygen-free digestion process which involved a complex 

process where different microorganisms digested the substrate to finally form biogas and 

digestate. The inoculum used in the experiment was a mixture of natural manure and organic 

residues from slaughterhouses and other industries. 

Substrate mixtures between algae samples and inoculum were investigated by batch test run in 

bottles under mesophilic conditions, 37 °C. Gas measurements were performed continuously 

during the experiment. Methane were analysed by a gas chromatograph. The tests were 

completed after 17 days because the production for all the bottles had ceased by then. 

The result showed that samples of red algae collected in October generated a higher methane 

potential than other substrates. The highest methane potential was 159 l/kg VS. For red algae 

collected in January, the lowest methane potential generated was approximately 60 l/kg VS. 

Collecting algae from beaches means many advantages. For example, removing odors, 

increasing the recreational value, improving water quality, reducing eutrophication, and making 

the beaches more attractive. 

Additionally, by producing biogas from seaweed, production of renewable energy increases. 

The energy from biogas exhibits very high climate performance and contribute to a reduction 

of greenhouse gas emissions.  



 

 

Sammanfattning  

I detta examensarbete studerades metanpotentialen för brunalger och rödalger som hämtades 

vid två olika tillfällen. Förutsättningarna för att tång och alger ska kunna användas som substrat 

för biogasproduktion samt vilken miljönytta som kan uppnås undersöktes också.  Satsvisa 

försök har gjorts i laboratoriemiljö genom att ta reda på metanpotentialen för de olika 

substraten. 

Biogasproduktion skedde i en syrefri rötningsprocess som innebar ett komplext förlopp där 

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

rötrest. Ympen som användes i försöket kom från en biogasanläggning och bestod av en 

blandning av naturgödsel och organiska restprodukter från slakterier och annan industri. 

Substratblandningar mellan tång och rötrest undersöktes genom satsvis teströtning i 15 flaskor 

under mesofila förhållanden, 37 °C. Gasmätningar utfördes kontinuerligt under försökets gång. 

Metanhalter analyserades med en gaskromatograf. Testerna avslutades efter 17 dagar eftersom 

produktionen för samtliga flaskor då hade upphört. 

Resultatet visar att samrötning av rödalger som hämtades i oktober med ymp genererade en 

högre metanpotential än andra substrat. Den högsta metangaspotentialen var 159 l/kg VS. 

Rödalger som inhämtades i januari genererade lägst metangaspotentialen, cirka 60 l/kg VS. 

Att samla upp tång och alger från stränder innebär många fördelar. Exempelvis att ta bort lukt, 

att öka rekreationsvärdet, att förbättra vattenkvaliteten, att minska övergödningen samt att 

stränderna blir mer badvänliga.  

Genom att framställa biogas från tång ökar dessutom produktionen av förnybar energi. Energin 

från biogas uppvisar mycket hög klimatprestanda och bidrar till en minskning av utsläpp av 

växthusgas. 
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1 Bakgrund 
Det klimatpolitiska arbetet som fastställts av regeringen ska uppfylla de långsiktiga utsläppsmål 

som Riksdagen beslutat om. Målet innebär att Sverige inte ska ha utsläpp av växthusgaser till 

omgivningen senast år 2045. Utsläppen ska minimeras upp till 85 % jämfört med år 1990 från 

verksamheter inom svenskt territorium. Utsläpp i Sverige bör ha minst 63 % reducerade 

växthusgasutsläpp senast 2030. Som en ytterligare åtgärd före 2040 bör Sveriges utsläpp i ESR-

sektorn minska med minst 75 % jämfört med utsläppen år 1990 (Regeringen, 2017). För att 

uppnå målen krävs stora insatser för att ersätta fossila med förnyelsebara energikällor. Därför 

har intresset ökat för förnyelsebara energikällor såsom bioenergi, den största energikällan i 

Sverige sett till slutlig energianvändning (Energimyndigheten, 2016). 

 

Biogas är en förnyelsebar energibärare som framställs av biomassa såsom matavfall, 

restprodukter, gödsel från lantbruket och slam från reningsverk. Biogas består till största delen 

av metan samt koldioxid. Den kan användas i olika användningsområden som t.ex. produktion 

av el och värme, fordonsbränsle samt vid förbränning i gaspanna (Sidén, 2015). Biogas har 

många miljönyttor enligt Naturvårdsverket, exempelvis att biogasen som framställs av 

restprodukter inte kräver någon odlingsareal samt att den inte konkurrerar med livsmedels-

produktionen. En annan miljönytta är att biogasen har 93 % lägre klimat-påverkan jämfört med 

fossila bränslen. Rötrester som uppstår från produktionen av biogas innehåller mycket näring 

såsom kväve som kan användas som gödsel till odlingsmark (Länsstyrelsen Skåne, u.d.). 

 

Flera utvecklingsprojekt i Sverige har ökat kunskaperna om biomassa från alger, tång och 

våtmarksväxter. I Halmstad utvecklades en skördemaskin för insamling av alger i ett LOVA-

projekt. Förkortningen LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Det finns flera motiv till att 

samla in alger och tång: för att minska övergödningen i hav, för att använda dem för 

energiproduktion och för att förbättra miljön för aktiviteter som bad, fiske och båtliv.  

 

En av de viktiga processerna inom biogasproduktion är att finna lämpliga substrat. 

Sammanfattningsvis visar många projekt inom detta område att det finns stora mängder 

biomassa i havet som kan lämpa sig för biogasproduktion. I Halland finns det många substrat 

som är tillgängliga för biogasproduktion. Enligt LOVA-projekt är tillväxten och tillgänglighet 

för tång och alger beroende på säsong och plats. Olika typer alger så som brunalger, grönalger 

samt en blandning av rödalger har påträffats på utvalda stränder under projekts gång. Dock är 

rödalger den vanligaste typen som finns på stränderna. I tabell 1 visas en grov uppskattning av 

tång och alger (ton/år) som kan samlas upp från olika kommuner (Yohannes, 2015).  

Tabell 1: Visar hur stor mängd av tång som kan skördas på västkusten. (Hämtad och modifierad från Yohannes, 2015) 

 

  

Varberg 7 384 

Halmstad 1 274 

Laholm 77 

Båstad 353 

Totalt (ton) 9 088 
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I rapporten ’’Underlag till regional biogasstrategi i Hallands län, 2012” visas att 

biogaspotentialen av olika substrat från restprodukter uppgår till ca 720 GWh medan 

biogasproduktionen uppgår till cirka 85 GWh och år. Rapporten visade alltså att biogasen 

endast utnyttjades till cirka 10 % av den totala biogaspotentialen.  Här nedan beskrivs biogas-

potentialen från olika substrat som finns tillgängligt i olika kommuner i Halland, se tabell 2 

(Sandberg m.fl, 2012). 

Tabell 2: Beskrivning av biogaspotentialen (GWh) bland olika substrat per kommun i Halland (Sandberg m.fl, 2012) 

 Hylte Halm-

stad 

Laholm Falken-

berg 

Varberg Kungs-

backa 

Halland 

Matavfall 0,8 7,5 1,9 3,4 4,7 6,1 24 

Avloppsslam 0,9 8,1 2,1 3,6 5,1 6,6 26 

Gödsel 6,6 34,8 44,7 57,2 52,6 12,1 208 

Odlingsrester 0 7,1 16,5 3,8 0,9 0,2 28 

Halm 0 41 17 47 26 11 142 

Industri 1,1 7,6 0,9 16,7 0,9 0,9 28 

Energigrödor 6 41,7 44 54,6 49,1 21,6 217 

Alger, tång och 

våtmarksväxt 

0 6 1,3 6,2 13,1 18 45 

Summa 15 154 128 193 152 76 718 

 

Trots de många fördelar som användningen av tång och alger till biogas medför, kan det finnas 

begränsningar för användningen av rötrester till jordbruk på grund av att de innehåller 

tungmetaller, framförallt kadmium (Weber-Qvarfort, 2016). Tång och alger innehåller också 

mycket sand vilket kan påverka biogasproduktionen eftersom sanden inte kan brytas ner. Den 

kan slita på kvarnar och knivar och den sjunker till botten i rötkammaren (Jarvis & Schnürer, 

2009). Utöver sand kan tång och alger även innehålla andra föroreningar och klorid (Persson & 

Siversson, 2013). Därför krävs det en noggrann förbehandling samt en rening eller tvättning 

innan tång och alger kan tas tillvara som substrat till biogasproduktion. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utreda förutsättningarna för att använda tång till biogasproduktion. 

Med tekniska lösningar för detta kan en stor samhällsnytta uppnås, dels genom att öka 

produktionen av förnybar energi för att ersätta fossila bränslen, dels genom att minska 

övergödningen av haven genom produktion och användning av biogödsel. Stränder blir dess-

utom renare och mer attraktiva för turister.  

Målet är dels att undersöka förutsättningarna för användning av tång som substrat till 

biogasproduktion, dels att fastställa lämplig teknik för att uppnå bästa rötning samt att 

undersöka vilken miljönytta som kan uppnås. 

1.2 Problembeskrivning och problemformulering 

Frågeställningar: 

 Att undersöka vilka förutsättningar som finns för att tång ska kunna användas som 

substrat för biogasproduktion.  

 Att jämföra metanpotentialen från röd- och brunalger som plockas från stranden under 

olika perioder. 

 Att utreda vilken miljönytta som kan uppnås genom att använda tång till biogas-

produktion. 

1.3 Avgränsning 

Arbetet omfattar en undersökning och utredning kring förutsättningarna för användning av 

makroalger (tång) som substrat till biogasproduktionen. Studien har som uppgift att ta fram 

resultat genom undersökningar av makroalger i en anaerob mesofil rötning i laboratoriemiljö, 

men även miljömässiga perspektiv kommer att utredas. Den ekonomiska eller tekniska aspekten 

på att skala upp försöket till större nivåer analyseras inte i detalj, eftersom detta bedöms vara 

ett omfattande arbete som passar bättre i en egen studie.  

1.4 Metod 

Metoden för det här arbetet inkluderar litteraturstudier, studiebesök vid Södra Hallands Kraft 

och Skottorps Säteri, informationssökning från Halmstads högskolas databas, internet samt 

även relevanta forskningsarbeten för att kunna besvara frågeställningar. Inhämtning av 

rötresten genomfördes på Laholm Biogas - Södra Hallands Kraft.  
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2 Allmänt om biogas 
I detta kapitel behandlas den teoretiska bakgrunden. 

2.1 Biobränsles generationer 

2.1.1 Första generationen biobränsle 

Första generationens biobränsle är bränslen som framställs av jordbruksprodukter och 

livsmedelsgrödor såsom socker, stärkelse, vegetabilisk olja, korn samt sockerrör. Att använda 

livsmedelsgrödor för att producera energi har blivit alltmer ifrågasatt över oro bland annat att 

tillverkningen konkurrerar med matproduktion, effekter på miljön och klimatförändringar. De 

flesta första generationers biodrivmedel har en begränsad möjlighet att användas som framtida 

bränsle, med undantag av sockerröretanol. Det krävs därför effektivt biodrivmedel med 

miljömässig hållbarhet i transportsektorn för att kunna minska koldioxidutsläppen samt för att 

uppnå klimatmålen (IEA, 2010).  

2.1.2 Andra och tredje generationens biobränsle 

Den andra och tredje generationen omfattar vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO), baserad på 

animaliskt fett, vegetabilisk olja samt biobränslen baserade på lignocellulosisk biomassa, såsom 

cellulosaetanol, flytande biobränsle samt syntetiskt bränsle. Det inkluderar även naturresurser 

såsom tång och alger samt omvandlingen av socker till biodiesel med biologiska eller kemiska 

katalysatorer (IEA, 2011).  

2.2 Biogas 

2.2.1 Biogasprocess 

Biogasprocessen från start till slut kan beskrivas enligt figur 1 nedan. Varje hanteringsmoment 

har helt eller delvis till uppgift att omvandla och behandla de organiska substraten så att ett så 

högt metanutbyte som möjligt kan uppnås (Nordberg, 2006). 

 

 

 

 

 
Figur 1: Schematisk beskrivning för olika hanteringsmoment i hela biogasprocessen (hämtad och modifierad från Nordberg, 

2006). 

  

Substrat Insamling Förbehandling Rötning 

Biogas- 

förädling 

Rötrest- 

hantering 

Lagring 
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2.3 En anaerob rötningsprocess 

Biogas framställs av biomassans organiska material med hjälp av metanogen bakteriell 

nedbrytning i syrefri miljö, kallad anaerob. Biogas består av metan (55-75 %), koldioxid (20-

40 %) samt små mängder av andra gaser såsom väte, kväve, syre, vätesulfid samt vattenånga 

(Wegeberg & Felby, 2010). Tidigare användes biogas mest för att producera värme, men 

utvecklingen av en ny uppgraderingsteknik har lett till att allt större del av användningsområdet 

är som fordonsdrivmedel (Energimyndigheten, 2017).  

Nedbrytningsprocessen består av fyra steg: 

 Hydrolys  

 Syrabildning 

 Acetatbildning 

 Metanbildning 

Nedan visas en schematisk bild över nedbrytningsprocessen. 

 

Figur 2: En anaerob nedbrytning av organiskt material. Modifierad från: (Nordberg, 2006). 
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2.3.1  Hydrolys (hydolytiska bakterier) 

Den första processen i biogasproduktionen är hydrolys. Den komplexa biomassan sönderdelas 

till enklare och lösliga föreningar med hjälp av enzymer från hydrolytiska bakterier. I denna 

process bryts kolhydrater, fetter och proteiner ner till socker, fettsyror och aminosyror 

(Nordberg, 2006). Vid en anaerob nedbrytningsprocess är det viktigt att det finns tillräckligt 

med fermentativa mikrober. Detta steg kan annars bli hastighetsbegränsande (Capareda, 

Introduction to biomass energy conversions, 2014, s. 250).  

2.3.2 Syrabildning (acidogener) 

I det andra steget omvandlas de lösliga organiska ämnen som bildats i första steget till korta 

kedjor av fettsyror och alkoholer. Den organiska syra som framställs till stor del vid detta steg 

är ättiksyra (CH3COOH). Även propionsyra, smörsyra och valeriansyra med mera framställs 

vid denna process. Genom fermentering av glukos bildas väte men pH-värdet i systemet kan 

sjunka på grund av sura föreningar. Vätgas (H2) som bildas vid denna process produceras då 

med hjälp av fotosyntetiska bakterier (mikroorganismer som använder solen som energikälla). 

Koldioxid (CO2) och vätgas (H2) omvandlas från vatten samt ättiksyra i detta fall (Capareda, 

Introduction to biomass energy conversions, 2014, ss. 250-251). Syrabildningssteget är det 

snabbaste steget jämfört med de andra stegen i nedbrytningsprocessen (Nordberg, 2006). 

2.3.3 Acetatbildning (acetogener) 

Vid acetatbildningssteget sker en omvandling av ättiksyra, koldioxid och vätgas med hjälp av 

acetogena bakterier (Nordberg, 2006). 

2.3.4 Metanbildning (metanogener) 

Det sista steget utgörs av metanbildning där det sker en omvandling mellan organiska syror och 

metan (CH4) med hjälp av metanogena mikrober. Metanbildningsprocessen innefattar två 

omvandlingssteg (Capareda, Introduction to biomass energy conversions, 2014, s. 252):  

 

 Omvandling av ättiksyra till metan, kallas acetotrof metanogenes. Det innefattar cirka 

70 % av den totala produktionen av metan. Omvandlingsreaktioner visas i ekvation 1 

nedan. 

 

   CH3 COOH → CH4 + CO2  (1) 

 

 Omvandling av väte till metan med hjälp av koldioxid som bildas under processen, även 

kallad hydrogenotrof metanogenes. Omvandlingen motsvarar 30 % av metan-

produktionen. Omvandlingsreaktioner visas i ekvation 2 nedan. 

 

   4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O  (2) 
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2.4 Substratsegenskaper  

För att kunna beräkna det teoretiska gas- och metanutbytet för biosubstrat krävs det att viktiga 

parametrar såsom kolhydrater, fett och protein analyseras, se tabell 3. VS betecknar Volatile 

Solids (glödförlust). 

 

Tabell 3: Teoretiska gas- och metanutbyten hos substrat (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). 

Substrat Biogas Metan Metan 

 (Nm3/kg VS) (Nm3/kg VS) (%) 

Fett 1,37 0,96 70 

Protein 0,64 0,51 80 

Kolhydrat 0,84 0,42 50 

 

I praktiken kan metanutbytet hos dessa faktorer vara lägre än i teorin. Tabell 3 visar att fett 

ger både högt metan- och gasutbyte jämfört med kolhydrater. De mängder av fett, kolhydrat 

samt proteiner som finns i substrat samt hur lätta de är att bryta ned (nedbrytningsbarhet), 

avgör hur mycket biogas som kan utvinnas. Exempelvis är substrat som innehåller höga 

fetthalter lätta att brytas ner samt ger förhållandevis stor biogasproduktion. I figur 3 visas 

biogasutbytet mellan olika substrat.   

 

 
Figur 3: Gasutbytet mellan olika substrat(Sandberg m. fl, 2012). 

 

Avloppsslam och naturgödsel har väldigt lågt gasutbyte på grund av att de innehåller en hel 

del vatten, cirka 95 %. För att få tillräckligt med näringsämnen för biogasproduktionen krävs 

en blandning mellan olika substrat x1(Sandberg m.fl, 2012). 

  



8 

 

2.5 Driftparametrar som påverkar biogasproduktionen  

Det finns många parametrar som har stor betydelse i en anaerob nedbrytningsprocess (syrefri).  

De vanliga parametrarna inkluderar:  

 

 pH 

 C/N kvot och näringsinnehåll 

 Temperatur 

 TS/VS-halt 

 Organiskt material och belastning 

 Alkalinitet 

 Inhiberande faktor 

 Uppehållstid 

2.5.1 pH 

För att bibehålla en stabil och välfungerande rötningsprocess krävs det att pH-värdet befinner 

sig i ett lämpligt intervall, mellan 6,5–7,5 eftersom mikroorganismerna trivs på olika pH-nivå. 

Om det inte sker en metanbildning i processen kan det bero på att flyktiga fettsyror (VFA – 

volatile fatty acids) påverkar processen genom att sänka pH-värdet (Nordberg, 2006). Olika 

grupper av mikroorganismer kan trivas vid olika pH-nivåer, exempelvis kan fermenterande 

bakterier trivas i ett pH-värde ned till 5. En del mikroorganismer klarar sig bäst om pH-värdet 

befinner sig upp till 10, som till exempel alkalifila, medan mikroorganismer av typen acidofil 

kan ha en tillväxt ända ned till pH 4,7 (Jarvis & Schnürer, 2009). Mikroorganismers tillväxt vid 

olika pH-områden fungerar enligt samma princip som mikroorganismers tillväxt inom ett visst 

temperatursintervall. För att uppnå den bästa tillväxten krävs en optimal pH-nivå och en lämplig 

temperatur (Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.5.2 C/N-kvot och näringsinnehåll 

Förhållandet mellan kol och kväve har stor betydelse i en anaerob nedbrytningsprocess eftersom 

mikroorganismer kräver energi från kol för att överleva samt för att kvävehalten kan avgöra 

deras tillväxthastighet. Kol/vätekvoten ska alltid ligga på en optimal nivå, det vill säga runt 20 

(Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). Hög C/N-kvot innebär att 

kvävehalten är låg, vilket leder till en begränsning av tillväxthastigheten av mikroorganismerna 

och därmed tar det längre tid för nedbrytningen (Igoni et al, 2008, refererad i Carlsson & Uldal, 

2009). Låg C/N-kvot innebär att det är för stor mängd av kväve i förhållande till kol, vilket är 

toxiskt för mikroorganismerna (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 

2009). För att tillgodogöra mikroorganismers behov krävs det att den slutliga avfalls-

blandningen innehåller tillräckliga mängder av näringsinnehåll såsom kol, kväve, fosfor, 

vitaminer, mikronäringsämne samt spårämnen. I vissa fall kan ett problem med näringsbrist i 

ett substrat lösas genom att samröta substratet med ett annat substrat som är kväverikt, såsom 

hönsgödsel med sockerbetor (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). 

2.5.3 Temperaturen 

Temperaturen är en av de viktiga parametrarna i biogasomvandlingsprocessen eftersom olika 

mikrober trivs vid olika temperaturintervall. Exempelvis i en termofil rötning ligger optimalt 

temperaturintervall mellan 50 °C – 60 °C (Nordberg, 2006). I en mesofil rötning är det viktigt 

att temperaturen ligger i ett lämpligt intervall, mellan 25 °C och 40 °C (Gerardi, 2003). Den 

lämpligaste temperaturen för att få den högsta metanproduktionen ligger mellan 35 °C – 37 °C. 

Om temperaturen understiger dessa intervall leder det till en minskning av metan-bildningen. 

Orsaken till detta är att när temperaturen sjunker producerar fermenterande organismer 

alkoholer och även olika fettsyror. Resultatet är att processen upphör på grund av en minskning 
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av pH-värdet (Jarvis & Schnürer, 2009). Fördelar för den mesofila processen är att 

nedbrytningsprocessen är stabil. Den är inte lättpåverkad av både temperaturändringar och olika 

störande ämnen exempelvis ammoniak. Processen har ett lågt energibehov. Nackdelar är att det 

krävs en stor volym av reaktor och även en lång uppehållstid i rötningsprocessen (Nordberg, 

2006). 

2.5.4 TS- och VS-halt samt COD  

Torrsubstanshalten (TS) delar upp organiskt material i två grupper: 

 

 Organiska material som innehåller högre torrsubstanshalt (TS) än 10-15 %. Det krävs 

en utspädning för att det ska vara pumpbart samt för att underlätta vid omrörningen. 

 Organiska material som innehåller TS-halt på mindre än 10 % som används för att 

späda substrat med hög densitet (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för 

biogasproduktion, 2009). 

 

Volatile Solids (VS) betecknar organisk substans (glödförlust). Det innebär den förbrännings-

bara substansen i materialet vid 550 °C. Materialet med hög VS-halt ger ofta ett högt gasutbyte 

per transportenhet (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009).  

 

Chemical Oxygen Demand (COD) är en metod för att mäta hur mycket lösliga organiska 

föreningar som finns i processen. Metoden beskriver vilka mängder av lösliga kolföreningar 

som finns och som kan vara metanbildare (Jarvis & Schnürer, 2009). COD används för att 

identifiera syremängden som förbrukas av kemiska reaktioner. Ju högre COD-halt desto mer 

gasutbyte per transportenhet (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). 

2.5.5 Organiskt material och belastning 

Vid en organisk nedbrytning av materialet i en biogasprocess krävs en ständig tillförsel av ett 

nytt organiskt material för att det ska bli en välfungerande rötningsprocess. Belastningen 

innebär en mängd av nytt material som ska tillföras per tidsenhet och benämns som organisk 

belastning eller Organic Loading Rate (OLR) på engelska. Det är viktigt att anpassa 

belastningen efter den mikrobiella floran. När en ny process startar är det vanligt att börja med 

en låg belastning för att mikroorganismer ska hinna med nedbrytningen av organisk substans, 

exempelvis 0,5 kilogram organisk substans per kubikmeter rötkammare och dygn. När 

mikroorganismerna i processen växer ökar belastningen. Ibland kan det ta flera dygn eller flera 

månader för att uppnå en lämplig belastning. Detta kan bero på att det inte finns tillräckliga 

mängder av mikroorganismer i nedbrytningsprocessen (Jarvis & Schnürer, 2009).  

2.5.6 Inhiberande faktor 

Metaller 

Metaller är indelade i två grupper såsom giftiga metaller (kvicksilver, bly, kadmium och uran) 

samt de metaller som är livsnödvändiga som till exempel järn, zink, koppar med flera. Ibland 

krävs det en låg koncentration av vissa tungmetaller, bland andra kobolt, nickel samt molybden, 

för att mikroorganismerna ska kunna bilda metan samt för att det är viktigt för deras enzymer. 

Vissa metaller verkar hämmande för mikroorganismer om det är för höga halter (Jarvis & 

Schnürer, 2009). Även låga koncentrationer av tungmetaller och klorföreningar kan ha en 

negativ påverkan på mikroorganismer i rötningsprocessen (Carlsson & Uldal, Substrathandbok 

för biogasproduktion, 2009). 

 

Det är svårt att identifiera vilka metaller som är farligast och vid vilken koncentrationsnivå 

metallerna kan verka hämmande eftersom många av de rapporterade resultaten kan variera 

mellan olika litteraturer (Chen m. fl 2008 refererad i Jarvis & Schnürer, 2009). 
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Ammonium  

Ammonium (NH4
+) samt ammoniak (NH3) uppstår i jämvikt med varandra genom att en del av 

det organiska kvävet mineraliseras under rötningsprocessen. Om temperaturen och pH ökar 

påverkas jämvikten mellan dessa (Chernicharo, 2007). 

 

Ammonium uppstår vid rötningen av proteinrika material. Temperaturen och pH-värdet är 

viktiga parametrar som avgör hur toxiskt ammoniumkväve är. Om det finns för höga halter 

ammoniumkväve i rötkammaren (2-3 gram/liter) kan det verka hämmande på de mikro-

organismer som är metanbildare (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 

2009). Det är vanligt att termofila processer (55 ˚C) reagerar med hämningssymptom snabbare 

än mesofila processer (37 ˚C) om koncentrationshalten av kväve ökar. Ammonium-kväve-

halterna bör jämföras med den normala nivån för anläggningen för att kontrollera hämningen 

(Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). 

 

Organiska fettsyror 

En annan inhiberande faktor är långa fettsyror som uppstår vid nedbrytningen av fettrika 

substrat. Om det är för stora halter av fett vid inkommande blandning kan det påverka 

rötningsprocessen genom att sänka pH-värdet som i sin tur påverkar metanbildningen av 

mikroorganismer (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009). Flera 

studier visar att höga halter av fettsyror leder till att materialen som ska transporteras in och ut 

genom cellmembraner förhindras på grund av en bindning av fettsyrorna till mikroorganiska 

cellmembranerna. Andra studier visar också att det finns möjlighet att bryta ner de långa 

fettsyrorna samt att det är möjligt för en återhämtning av processen. Det krävs dock en lång tid 

för processen att bli återställd (Chen m fl 2008, refererad i Jarvis & Schnürer, 2009). 

2.5.7 Alkalinitet 

För att biogasprocessen ska få ett konstant pH-värde krävs det att alkaliniteten ska vara 

tillräcklig hög. Ju högre alkalinitet desto större buffringskapacitet, det vill säga förmåga att 

behålla ett stabilt pH-värde. Alkalinitet utgörs av bikarbonater i jämvikt med koldioxid. 

Alkalinitetenshalten kan öka genom en förbränning av organiskt material med höga halter 

protein och aminosyror. Alkaliniteten kan mätas antingen som totalalkalinitet (TA) eller 

bikarbonatalkalinitet (BA). I en stabil process ligger BA mellan 3 000-15 000 mg HCO3 per 

liter (Jarvis & Schnürer, 2009). När det uppstår en hämning av mikroorganismerna, minskar 

alkaliniteten. Ackumuleringen av fettsyror (VFA) resulterar i bland annat en minskning av 

buffringskapacitet samt en förbrukning av alkalinitet. För att behålla stabilitet i en 

rötningsprocess bör förhållandet mellan alkaliniteten och VFA vara ≤ 0,3 (Chenicharo, 2007, 

Carlsson, Uldal, 2009). 

2.5.8 Uppehållstid  

Uppehållstiden beskriver tiden som krävs för organiskt material att brytas ner i rötkammaren. 

Uppehållstiden är varierande och beror på typ av substrat samt processtemperatur. Exempelvis 

kräver substrat som innehåller mycket cellulosa en längre uppehållstid jämfört med organiska 

material som lätt bryts ner (Jarvis & Schnürer, 2009). I en termofil process kan uppehållstiden 

vara cirka 12 dygn på grund den höga temperaturen i processen som ökar aktiviteten bland av 

de mikroorganismerna. I en mesofil process kan uppehållstiden vara minst 15 dagar (Kim m. 

fl, 2006, Jarvis & Schnürer, 2009). Uppehållstider som ligger mellan 25-30 dagar är ganska 

vanligt för samrötningsanläggningar i Sverige, men det kan även bli kortare eller längre tid 

(Jarvis & Schnürer, 2009). 
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3 Förutsättningar och hinder  
I detta kapitel undersöks olika typer av tång, deras biogaspotential och insamlings- och 

förbehandlingsmetoder beskrivs. 

 

3.1 Olika typer av tång 

Marinalger är indelade i tre olika typer: brunalger, rödalger samt grönalger. Exempel på 

brunalger är Saccharina latissima, Himanthalia elongate, Laminaria Digitata, Fucus Serratus, 

Ascophylum Nodosum, Undaria pinnatifida, Saccorhiza polyschides, Sargassum muticum. 

Exempel på rödalger är Gracilaria verrucosa, Palmaria palmate och Asparagopsis armata. 

Exempel på grönalger är Codium tomentosum och Ulva lactuca (Jard m.fl, 2013). 

3.2 Biogaspotential från tång och alger  

Tång och alger kan användas som substrat till biogasproduktion, bland annat algen Laminaria 

Digitata och Ulva Lactuca som hör till de mest undersökta ur ett energiperspektiv. Makroalger 

är således ett attraktivt biobränsle eftersom de inte konkurrerar med livsmedelsgrödor. Det 

krävs dessutom inte odlingsareal och vatten för att algerna ska överleva jämfört med andra 

växter (Jard,m.fl, 2013). I figur 4 visas en jämförelse för metanutbytet från alger samt några 

marina substrat som undersöktes i ett laboratorium i pilotskala. 

 

 
Figur 4: Metanutbytet bland marina substrat, modifierad från (Gregeby & Welander, 2012). 
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Tång och alger kännetecknas av att de inte innehåller något lignin samt har låg cellulosa- och 

lipidhalt (Morand m. fl, 1991 refererad i Jard m. fl, 2013), vilket gör att det är lätt för 

mikroorganismer att bryta ned tång. Om substrat innehåller lignin blir det svårt för den 

anaeroba nedbrytningen.(Carlsson & Uldal, 2009). Biometan potential (BMP) från olika 

studier summeras i tabell 4.  
 

Tabell 4: Biometanpotential (BMP) av brun- och rödalger från olika litteraturer (Murphy, o.a., 2015). 

Typ av alger BMP (L CH4/kg VS) Land Referens 

Brunalger 
   

Himanthalia elongate 261 Irland Allen et al., 2015  
202 Frankrike Jard et al., 2013 

Laminaria digitata 218 Irland Allen et al., 2015  
246 Irland Vanegas and Bartlett, 2013 

Fucus serratus 96 Irland Allen et al., 2015 

Saccharina latissima 342 Irland Allen et al., 2015  
335 Irland Vanegas and Bartlett, 2013  
223 Norge Vivekanand et al., 2011  
220 Norge Østgaard et al., 1993  
209 Frankrike Jard et al., 2013 

 Ascophyllum nodosum 166 Irland Allen et al., 2015 

Undaria pinnatifida 242 Frankrike Jard et al., 2013 

Saccorhiza polyschides 255 Irland Venegas and Bartlett, 2013  
216 Frankrike Jard et al., 2013 

Sargassum muticum 130 Frankrike 
 

Rödalger 
   

Palmaria palmata 279 Frankrike Jard et al., 2013 

Gracilaria verrucosa 144 Frankrike Jard et al., 2013 

 

Som det visas i tabell 4 har rödalger typ av Palmaria palmata en högre metanpotential än de 

andra algerna. Resultaten i tabellen kan variera på grund av att tången samlades in från olika 

länder, vid olika tider på året, med olika dagslängd och ljusstrålning, med olika kvävehalter i 

vatten med mera. Metoderna som används för bedömning av metanpotentialen kan också skilja 

sig åt avseende exempelvis förhållandet mellan substrat och rötrest, reaktorvolymer samt olika 

typer av rötrester som används vid rötningen (Murphy, o.a., 2015). 

3.3  Insamlingsperioder av tång och alger 

Makroalgens biokemiska sammansättning kan påverkas av olika faktorer såsom solljus, 

vattentemperatur, salthalt, vattenrörelse och tillgång till näringsämnen (Hurd m. fl, 2014 

refererad i Montingelli m. fl, 2016). Med hög solljusintensitet och höga havstemperaturer 

påskyndas hastigheten på syntetiseringen som i sin tur påverkar kolhydrathalten i alger. 

Dessutom finns det en positiv korrelation mellan temperaturer och kolhydrathalter i alger 

(Marinho m. fl, 2006, Montingelli m. fl, 2016).  

 

I en studie gjord på brunalgens Laminaria sp, årsvariationer på Irland visade det sig att de 

lämpliga skördeperioderna för alger är på sommaren samt hösten eftersom algerna då innehåller 

höga kolhydrathalter på grund av sommarens höga solintensitet samt höga havstemperaturer. 

Tång och alger lagrar de viktigaste kolhydraterna på sommaren och konsumerar dem under 
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vintern. Studien visar att tång och alger innehåller låga kolhydrathalter på vintern (december) 

och fram tills tidig vår (mars) (Montingelli m. fl, 2016).  

 

Enligt Adams m. fl, (2011) ger tång och alger högsta metanutbyte i juli (254,14 ± 6,21 liter/kg 

VS). Det är lämpligt att skörda tång och alger mellan juni till november eftersom att det ger 

mest metanutbyte (> 235 liter/kg VS) jämfört med december till maj som har metanutbyte 

mindre än 220 liter/kg VS, se figur 5. 

 

 
Figur 5: Årlig variation i metanpotential L.digitata i Storbritannien under 2008 (hämtad och modifierad från Adams m. fl, 

2011). 

 

Proteininnehållet i tång och alger kan också variera beroende på säsong. Brunalger typ S. 

latissma innehåller högst proteinhalter (150 g/kg TS) i maj och proteinhalter som lägst på 

sommaren (runt 73 g/kg TS). Vid höga proteinhalter leder det till lägre kol/kvävekvot (C/N) 

och på så sätt lägre biometanhalter. Studien visar att C/N-kvoten stiger på sommaren och då 

ökar biometanpotentialen från 204 liter CH4/kg VS i maj till 256 liter CH4/kg VS i augusti  (Jard 

m. fl, 2013, IEA Bioenergy, 2015). 

Bruhn m. fl, (2011) odlade grönalger, U.lactuca, i dammar. C/N-kvoten för U.lactuca 

varierade mellan 7,9 och 24,4. Inkommande ljus föreslogs som kontrollerande faktor i C/N-

förhållandet. Det visade att kol samt kolhydrater ökade med mer ljus, vilket leder till en 

ökning av C/N-kvoten. 

3.4 Förbehandlingsmetoder 

För att öka biogasprocessens effektivitet krävs en förbehandling av vissa substrat, exempelvis 

sönderdelning, siktning, konditionering samt hygienisering. Syftet med förbehandlingen är dels 

att sortera bort de oönskade material och föremål som kan medföra driftstörningar och som kan 

påverka metanbildningen negativt och dels för att öka nedbrytbarheten samt nedbrytnings-

hastigheten (Nordberg, 2006, ss. 9-10). Olika substrat kräver olika förbehandlingsmetoder. En 

termisk och kemisk förbehandling kan användas för substraten som är svåra att bryta ner. En 

del substrat kan kräva en hygienisering för att undvika smittspridning när biogödsel ska 

användas (Carlsson & Uldal, Substrathandbok för biogasproduktion, 2009).  

 

Den vanligaste förbehandlingsmetoden är mekanisk sönderdelning, genom mixer, en kvarn, 

skruv eller roterande knivar. Genom sönderdelningen ökar lösligheten av substraten som kan 

öka biogasproduktionen och nedbrytningshastigheten. Det är lätt för mikroorganismer att bryta 

ner substraten. Torrsubstanshalter i substraten kan ökas genom att låta materialet passera genom 

exempelvis en press eller skruv. (Jarvis & Schnürer, 2009) 

 

En fördel med detta är att den volymetriska belastningen i rötkammaren kan minska då det ger 

mer utrymme till den organiska belastningen vilket kan ge större gasutbyte. En nackdel med 

förbehandlingen genom pressning är att näringsämnen som t.ex. salter kan försvinna. För att 
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uppnå den bästa nedbrytningsprocessen bör en lämplig partikelstorlek inte överstiga 12 

millimeter (EU-förordning EG 208/2006, se Jarvis & Schnürer, 2009, s.40) men alltför små 

partikelstorlekar kan orsaka igensatt utrusning bland större anläggningar. 

 

I en studie ”Pretreatment of macroalgal biomass for biogas production” av Montingelli m. fl, 

2016, undersöktes och jämfördes tre olika typer förbehandlingsmetoder.  Förbehandlingar 

skedde med hjälp av en kulkvarn (ball mill), en mikrovågsugn samt en förbehandlingsmaskin 

som kallas Hollander beater. Resultatet visade att mekanisk förbehandling med Hollander 

beater uppnådde den högsta metanhalten efter 3 dagar jämfört med obehandlade prover. Efter 

25 dagars rötning sjönk metanutbytet bland kulkvarnens och mikrovågsugnens förbehandlings-

metoder jämfört med de obehandlade substraten. Studien visade även att förbehandlings-

metoderna med kulkvarnen och mikrovågsugnen är olämpliga för denna typ av substrat vid 

användningen i anaerob nedbrytningsprocess (Montingelli m. fl, 2016). 

3.5 Insamling och transport 

Strandsreningar har genomförts av många kustkommuner i Skandinavien. Syftet med detta är 

att öka rekreationsvärdet på stränderna genom att det blir renare från biomassa samt att minska 

biomassans avfallsmängder som måste kastas tillbaka till havet vid slutet av badsäsongen. I 

dagsläget används tång och alger inom jordbruk exempelvis som gödningsmedel samt för att 

producera förnybar energi såsom biogas. Det är dock ganska få aktörer som framställer biogas 

från tång och alger. Några exempel är företaget Solrød Biogas i Danmark och Trelleborg 

kommun i Sverige som genomför sådana projekt. 

3.5.1 Solrød Biogas i Danmark 

Syftet med insamlingen av tång och alger från stränder är enligt Solrød Biogas att minska 

luktproblem, att öka rekreationsvärden samt att minska belastning av närsalter i havet. En 

uppsamlingsperiod är mellan maj till oktober. I tabell 5 visas olika substratmängder samt 

biogasproduktionen för respektive substrat vid första rötning under 2016. Den totala mängden 

av alger som användes var cirka 7 400 ton/år, motsvarade endast 4 % av den totala 

substratmängden. Alltså producerade algerna mycket små mängder biogas, men det kan ses 

som en avfallshantering (Risén, 2017). 

 
Tabell 5: En blandning av olika substrat vid första rötning, hämtad från (Risén, Biogasproduktion från makroalger i 

Skandiavien - Omvärldsanalys, 2017-04-19). 

 Ton/år Biomassa (%) Biogasproduktion  

Behandlad gödsel 53 299 27 % 10 % 

Restprodukter 

(alginatproduktion) 

79 400 40 % 77 % 

Alger 7 400 4 % 0,5 % 

Restprodukter 

(jordbruk) 

60 000 30 % 14 % 

Totalt 200 000    

 

Denna biomassa motsvarar en produktion av 9,3 M m3 rå biogas samt 6 M m3 metan årligen. 

Biogasen omvandlas sedan till kraft och värme i Solrød kraftverk, som genererar energi till 

Køge kommun i form av 24 500 MWh el och 28 600 MWh av värme.   

 

Uppsamlingsmetoden innebär maskinell insamling av tång och alger från stränder, vid behov 

läggs de först tillbaka till havet för att genom sköljning minska innehållet av sand. Tången 

hämtas i vattnet och transporteras direkt till biogasanläggningen på en lastbil för vidare 
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förbehandling. Ytterligare förbehandling sker genom att tång sätts i en tank med mycket stark 

omrörare för att separera sand och tång. Sanden avlägsnas från tankens botten. Tång 

sönderdelas och utspäds med extra material från biogasreaktorn för att göra det pumpbart in i 

biogasreaktorn (Kjæ 2016, Risén 2017). 

3.5.2 Trelleborgs kommun 

I dagsläget genomför Trelleborgs kommun strandsreningen enbart inför badsäsongen på de 

populäraste stränderna på grund av en begränsning av kommunens budget. Den totala 

kostnaden för att driva en biogasanläggning och en insamling uppgår till ca 1 320 000 kr per år 

(Severinsen m. fl, 2015, refererad i Risén, 2017). Kommunen uppskattar att rötningen av tång 

och alger av cirka 500 kubikmeter per år kan producera biogas upp till cirka 5 500 Nm3. De 

samlade substraten samrötas då med olika substrat exempelvis tomatblast, våtmarksgrödor samt 

hästgödsel. Kadmiuminnehållet i tången mäts genom provtagning innan substratet transporteras 

till biogasanläggningen. 

  

Detox AB har studerat några uppsamlingstekniker för alger och tång i Trelleborg under juli- 

september 2009, baserat på två uppsamlingsareor. Area 1 inkluderade insamling av tång på 

stranden och ut till en meters djup i havet, area 2 innefattade insamlingen vid 5-12 meters djup 

i vattnet.  Eftersom algerna och tången förekommer både på stranden och ca 20 meter ut i havet, 

behöver en optimal uppsamlingsteknik fungera såväl på land som i vattnet. Sand som följer 

med från algerna och tången kan därmed återföras till stranden. En metod går ut på att med 

gaffelskopa sänka ner substraten i vattnet för att därigenom skölja bort merparten av sanden. 

Ytterligare sköljning innan rötningsprocessen tar vid minskar sandmängderna än mer, men 

Detox har inte funnit någon metod att ta bort 100 % av sanden. Sanden påverkar inte 

biogasproessen i sig, men innebär slitage på utrustningen som behövs för rötningen. Detox 

redovisar sju olika metoder för uppsamlingen i area 1. Metoderna kan vidare delas in i tre olika 

kategorier beroende på lämplighet i en given situation (WAB project).  

3.6 Lagring av tång och alger 

Det kan vara nödvändigt att ensilera tång för att möjliggöra en leverans året runt av biogas 

eftersom skörd av alger bör utföras vid optimala tidpunkter under året (juni-november) för att 

möjliggöra maximal avkastning av biomassa med hög metanpotential. Ett sätt att lagra tång och 

alger är genom att torka dem för att avlägsna fuktinnehåll, dock krävs det mycket energi vid 

denna process på grund av att materialets torrsubstans är låg (< 20 %). En annan metod för att 

bevara tång och alger är det som kallas ensilering. Ensileringsprincipen baseras på en 

omvandling av vattenlösliga kolhydrater till organiska syror som t.ex. mjölksyra. Genom att 

organiska syror bidrar till en minskning av pH-värdet förhindras tillväxten av oönskade 

bakterier, så att det inte sker någon inverkan på substratet (Murphy, o.a., 2015). Ensilering kan 

också ses som en förbehandling. 

3.7 Biogödsel  

Biogas och biogödsel framställs i en biogasanläggning genom en anaerob nedbrytningsprocess 

av organiskt material. Biogödseln innehåller mycket växtnäringsämne som är lämpligt att 

tillföra till jordbruksareal (Biogödsel, u.d.). Näringsämnen i växttillgänglig form är bland annat 

N (kväve), P (fosfor), K (kalium) och Mg (magnesium), (Jarvis & Schnürer, 2009).  

 

Biogödseln som erhålls från nedbrytningen av de organiska materialen såsom matavfall eller 

biomassa från lantbruk är vanligtvis lämpligt att använda som gödsel eftersom den inte 

innehåller höga halter av föroreningar samt eftersom den utgör tillgänglig växtnäring 

(Nordberg, 2006). Biogödseln innehåller kväve i form av ammonium, vilket kan tas upp snabbt 

av växter (Carlsson & Uldal, 2009).  
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Biogödsel och en restprodukt som kallas rötslam ska inte förväxlas. Rötslammet kan innehålla 

metaller samt föroreningar som inte är lämpliga att tillföra marken. Det finns många viktiga 

faktorer som kan påverka biogödselns kvalitet exempelvis processförhållandet, typ av substrat, 

efterrötning och lagring samt förbehandlingsmetoder (Jarvis & Schnürer, 2009).  

3.7.1 Gränsvärden för metallinnehåll i biogödsel 

För att kunna använda rötrester som biogödsel, krävs en kvalitetskontroll av näringsinnehållet, 

metallhalter samt smittämnen. I tabell 6 visas gränsvärden för ett antal metaller på rötrest som 

slutprodukt. Avfall Sverige har utformat certifieringsregler (SPCR 120) som beskriver villkor 

för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för certifierad biogödsel 

(Certifieringsregler för biogödsel. SPCR 120, 2018).  

 
Tabell 6: Gränsvärden för metallinnehåll i biogödsel, hämtad och modifierad från (Certifieringsregler för biogödsel. SPCR 

120, 2018). 

 

Metall Maximal halt, mg/kg TS 1) 

Bly 100 2) 

Kadmium 1 

Koppar 600 2) 

Krom 100 2) 

Kvicksilver 1 

Nickel 50 2) 

Zink 800 2) 

1) Alla värden utom koppar och zink följer gränsvärdena för jordförbättringsmedel enligt Eco-label.  

2) För bly, koppar, krom, nickel och zink tillämpas samma värden som för avloppsslam som får spridas på åkermark. 

 

Kadmiuminnehållet i biogödsel kan begränsa användningen av rötrester. Det är farligt för både 

miljö och hälsa om gränsvärdet för kadmium överstiger 1 mg Cd/kg TS. För att möjliggöra 

återföring av näringsämnen från rötrester samt att begränsa kadmiuminnehållet kan det krävas 

en väsentlig kadmiumreduktion (Davidsson & Turesson, 2008). 

3.8 Samhällsnyttor medför användning av tång som biogassubstrat 

Att använda tång och alger som blåser upp på stränder till biogas har flera fördelar (Persson & 

Siversson, 2013). Exempelvis kan fördelarna vara att: 

 Rensa stränderna från tång och alger som kommer upp på stranden - under sommaren 

är det viktigt för badlivet. 

 Övergödningen i havet minskar – uppsamling av tång kompenserar att näringsämnen 

läcker ut från jordbruksmark. Produktionen av förnybar energi ersätter fossila alternativ. 

 Det blir möjligt att sluta kretsloppet av näring genom återföring av näring till åkermark 

- näring som läckt ut i havet har tagits upp av tång.  

 Tången är ett miljöproblem inte bara för badlivet utan även för fiske och det kustnära 

båtlivet. 

Biogasen ersätter fossila bränslen och bidrar till lokal produktion av bioenergi samt skapar 

arbetstillfällen. 

4 Material och metoder 
För undersökning och bestämning av metanpotential genomfördes satsvisa teströtningar i 

laboratoriemiljö på Högskolan i Halmstad. Programmet Excel användes för beräkningar samt 

för att få fram diagrammen. Rötningsförsöket genomfördes under perioden 5 mars till 21 mars 

2018 vid Högskolan i Halmstad.  
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4.1 Beräkningsmetoder 

Ekvationer som använts i detta examensarbete är följande: 

4.1.1 Torrsubstans (TS) och Volatile Solids (VS) 

För att bestämma TS- och VS-halterna har formlerna nedan använts: 

 

TS (%) = 
𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 105 ˚𝐶

𝑉å𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡
   Formel 1 

    

VS (%) =
( 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟𝑎𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔) 

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
  Formel 2 

4.1.2 Utrötningsgraden  

Utrötningsgraden visar hur stor andel av de organiska substraten som har brutits ned under 

rötningen. 

 

 Utrötningsgrad (%) = 
(𝑇𝑆 𝑖𝑛 ×𝑉𝑆 𝑖𝑛)–(𝑇𝑆 𝑢𝑡 × 𝑉𝑆 𝑢𝑡 )

(𝑇𝑆 𝑖𝑛 𝑥 𝑉𝑆 𝑖𝑛)
𝑥 100   Formel 3 

 

4.1.3 Metanproduktionen i liter metangas producerat per kg organiskt material 

(VS) 

Exempel: Substratmängden 40 g med 21 % TS, 74 % VS samt 60 % metangashalt 

 40 × 0,21 × 0,74 = 6,22 𝑔 𝑉𝑆, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑟 1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 

 
6,22 𝑔 𝑉𝑆

1000
𝑔

𝑘𝑔

= 0,0062 𝑘𝑔 𝑉𝑆  

 
1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

0,0062 𝑘𝑔 𝑉𝑆
= 161,3 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠/ 𝑘𝑔 𝑉𝑆  

Metanproduktion (liter/kg VS) = 161,3  × 0,60 ≈ 97 liter/kg VS 
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4.2 Laborationsstudie 

4.2.1 Utrustning 

Utrustning som användes för att bestämma metanpotentialen var: 

 15 stycken 1 000 ml glasflaskor (reaktorer) användes som rötkammare med gummilock 

som fäste av PVC-slang. Locket kopplades in till U-rören och placerades i ett 

värmeskåp.  

 U-rör som innehåller vatten, med montering av en IR-fotoelektrod samt en frigolitkula 

per U-rör. 

 En gaskromatograf (ett räkneverk) samt en injektionsspruta för mätning av gasvolym. 

 Ett värmeskåp som håller 37˚C (mesofil temperatur)  

 En ugn för att kontrollera TS- och VS-halterna. 

 Substrat: rödalger, brunalger. 

 Rötrest (även kallad ymp) från gödsel och sorterat hushållsavfall, hämtad från Södra 

Hallands Kraft, Laholm. 

 

Figur 6: Principskiss över mätutrustningar. 

4.2.2 Substrat 

Substrat som användes vid försöket inhämtades från Ringenäs strand i Halmstad vid olika 

tillfällen, se tabell 7. Rödalgerna bestod i huvudsak av Polysiphonia sp (rödslick) och 

brunalgerna bestod av Fucus serratus (sågtång) samt Fucus vesiculosus (blåstång). 

Tabell 7: Substraten som analyserades. 

Substrat Strand Datum 

Rödalger Ringenäs/Halmstad 2018-01-12 

Rödalger Ringenäs/Halmstad 2017-10-20 

Brunalger Ringenäs/Halmstad 2017-10-20 
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4.2.3 Vatten och askhalter 

Inledningsvis analyserades torrsubstanshalten (TS) samt glödförlusten (VS) för varje enskilt 

substrat samt rötrester. För att ta reda på TS vid starten av försöket lades substratet i en 

aluminiumform och torkades vid cirka 105 ˚C i ett dygn. Sedan vägdes och brändes det i 550 

˚C i 2 timmar för att ta reda på VS-halten, se tabell 8. 

 

Tabell 8: TS- och VS-halter hos substrat och rötrest innan försöket påbörjades.  

Prov TS  VS  

Rödalger 12/1  21,63% 74,4% 

Rödalger 20/10  16,81% 67,8% 

Brunalger 20/10 24,94% 77,8%    

Prov TS VS 

Rötrest  4,93% 64,2% 

 

4.2.4 Utförande 

Innan substraten tillsattes i glasflaskorna förbehandlades de genom att klippas ned till bitar om 

cirka 2 cm samt genom att malas med hjälp av en mixer, 10 sekunder i varje omgång. Rötrester 

tillsattes och blandades med algerna innan de kopplades in till U-rören. Alla flaskor kopplades 

in till U-rören och placerades i värmeskåpet (figur 7) hållande mesofil temperatur, 37 ̊ C. Tabell 

9 visar en översikt på upplägget för försöket. Brunalger: flaska nummer 1-3, rödalger: flaska 

nummer 4-12 samt referensflaskor innehållandes enbart ymp, nummer 13-15. pH-värdena på 

rötresten mättes både före och efter försöken. Vid uppstart ligger pH före = 7,69. Vid försöket 

sätts kvoten mellan rötrestens – och substratens VS innehåll minst 2:1 vilket baseras på rapport 

SGC 207 Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar. 

 

Tabell 9: Översikt över olika substrat som genomfördes. 

Flaska nr. Provtyp Vikt prov (g) 
Vikt rötrester 

(g) vikt total (g) 
  pH 

efter 

 

1 Brun (20/1) 39,14 508,27  547,41  7,4   

2 Brun (20/1) 39,18 492,37  531,55  7,4   

3 Brun (20/1) 39,89 505,49  545,38  7,4   

4 Röd (20/1) 40,23 558,82  599,05  7,4   

5 Röd (20/1) 40,11 514,65  554,76  7,4   

6 Röd (20/1) 40,1 503,16  543,26  7,5   

7 Röd (12/1) 39,88 503,16  543,04  7,4   

8 Röd (12/1) 40,57 503,64  544,21  7,5   

9 Röd (12/1) 41,64 504,32  545,96  7,4   

10 Röd (12/1) 60,89 507,6  568,49  7,5   

11 Röd (12/1) 60,41 509,6  570,01  7,4   

12 Röd (12/1) 60,55 509,6  570,15  7,4   

13 REF  500,2  500,2  7,6   

14 REF  502,33  502,33  7,5   

15 REF  501,6  501,6  7,5   
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Flaskorna skakades om under hela försökets gång för att säkerställa omrörning. I början mättes 

gas- och metanhalter varje dag då gasproduktionen var hög. Därefter utfördes gasmätningar 3 

gånger per vecka, se figur 8. Övriga värden extrapolerades med Excel. För att få metan-

koncentrationen togs ett gasprov om cirka 20 mikroliter med en spruta. Provet innehåller metan 

(CH4) samt koldioxid (CO2) som analyserades med hjälp av en gaskromatograf (GC). 

 

    

Figur 7: Reaktorerna kopplades till U-rören                   Figur 8: 20 mikroliter gas från varje U-rör analyserades 

och förvarades i värmeskåpet. med hjälp av gaskromagraf. 

 

 

Testerna avslutades efter 17 dagar eftersom produktionen för alla flaskor hade upphört. pH- 

värdet för samtliga flaskor analyserades samt även TS- och VS-halterna för rötrester.  
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5 Resultat 

5.1 Resultat från samtliga substrat 

 

 
 
Figur 9: Den totala ackumulerade metanproduktionen i milliliter över försökets gång. 

Som syns i figur 9 skedde en långsam inledande metanproduktion (ml) för samtliga prov. 

Rödalger som hämtats den 20 oktober gav högre metanproduktion än andra, med volymen på 

789 ml vid slutet av försöket. Referensen som innehåller enbart rötresten gav den lägst bildade 

metanvolymen, med en totalt uppmätt volym på 425 ml vid sista mätningen. Skillnaderna i 

metanproduktion för övriga substrat såsom brun- och rödalger som hämtats den 12 januari är 

väldigt liten. 

5.2 Produktion volym biogas (ml) 

 
Figur 10: Volymen bildad biogas för olika substrat under hela försökets gång 

I figur 10 visas en sammanställning av bildade volymer av biogas för hela mätperioden. 

Biogasproduktionen tar ingen hänsyn till metanhalter. Som syns så har rödalger (12 januari) 60 
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g högst produktion från första dagen med volymen 225 ml. Senare sjunker produktionen för 

rödalgerna (12 januari) 60 g kraftigt jämfört med de andra substraten. Referensproverna ger 

lägst produktion från början men efter dag 5 börjar de producera nästan lika mycket som andra 

substrat. 

5.3 Metangashalter för samtliga flaskor 

 

 

Figur 11: Medelvärden för metangashalter under försökets gång för prover som användes vid försöket. 

I figur 11 visas metangashalter för alla substrat som innehåller en blandning av substrat och 

rötresten samt även referens som innehåller enbart rötresten. Metanhalterna går upp mycket 

från början och ändras ganska lite i slutet. Metanhalten hos rödalger som hämtades den 20 

oktober ligger i intervallet 27 % till 69 %. Skillnaden i metanhalt hos rödalger som hämtats i 

januari med substratmängd 40 g och 60 g är små – de gav nästan lika metanhalt.  

5.4 Resultat för försökets slut för olika substrat 

Eftersom glasflaskor som används som reaktorer innehåller en fri volym på cirka 500 ml, blir 

biogas- och metangasproduktionen i början av försöket utspädd med luft som finns i de 

flaskorna. Genom att ta medelvärden för metankoncentrationen vid de 5 sista dagarna innan 

försökets slut kan man sedan beräkna metanmängder som faktiskt bildas i förhållande till varje 

biogasmängd.  
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Figur 12: Metangasproduktionen med standardavvikelse för olika substrat. 

I figur 12 visas metanproduktionen sammanställd i liter metangas producerat per kg organiskt 

material (VS) som tillsatts flaskorna. Sista mätningen gjordes den 21 mars 2018.  

Resultatet visar att rödalger som hämtats i oktober gav mest metanutbyte jämfört med algerna 

som hämtats i januari. De producerade cirka 3,75 gånger mer än referensflaskorna med enbart 

ymp samt 1,5 till 2,5 gånger mer än substraten i de andra flaskorna. Rödalger (12 januari) med 

substratmängden 40 g har högre metanproduktion än det med 60 g, vilket visar att ökad 

substratmängd inte är bra i det här fallet. För mer detaljerad metanproduktion för alla flaskor se 

bilaga 8. 

För att säkerställa resultatet från testomgången kan utrötningsgraden beräknas för att ta reda på 

hur mycket av substratet som hade brutits ned samt omvandlats till gas under försökets gång, 

se tabell 11. Som syns har flaska 4, 5 och 6 högst utrötningsgrad, mellan 78 % till 80 %. Det är 

de flaskor som innehåller rödalger och plockades den 20 oktober 2017, som även hade den 

högsta metanproduktionen jämfört med de andra flaskorna. 

Tabell 10: Översikt över utrötningsgraden. 

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

Utrötnings-

grad  
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% 
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% 
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% 
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6 Diskussion och sammanfattning 
I detta kapitel analyseras resultaten av teströtningen i laboratoriet samt diskuteras olika 

förutsättningar för att använda tång och alger som biogassubstrat. 

6.1 Teströtningen i labbskala 

Under försökets gång uppstod problem med flödesmätare för några flaskor då de inte fungerade 

som de skulle. Flaskorna som inte fungerade byttes senare till andra U-rör. I början av försöket 

lossnade locket för flaska 3 som innehöll brunalger men locket sattes tillbaka direkt efter det. 

Vid slutet av försöket fanns fortfarande resten av substraten kvar (cirka 2-4 cm över ympen) i 

de flesta flaskorna. Detta kan bero på många olika orsaker, exempelvis att det sker en hämning 

i biogasprocessen som i sin tur påverkar nedbrytningen av materialet (Carlsson & Schnürer, 

2011). En annan orsak som påverkar biogasproduktionen är att substratet som inhämtades hade 

legat i frysen. Det hade varit intressant att använda substrat som är så färska som möjligt för att 

kunna jämföra resultaten.  

 

Enligt diagram över ackumulerad biogasproduktion (se figur 9) så är gasproduktionen högst för 

rödalgerna som hämtades 20/10, vilket talar för att det ger bättre metanproduktion vilket vi 

också kan se i figur 12, samt att det ger bäst produktion per kg VS.  

 

Metanproduktionen för samtliga substrat visas i liter metangas producerat per kg organiskt 

material (VS). Som visas i figur 12 där resultatet anges med standardavvikelsen. Genom att ta 

hänsyn till standardavvikelserna kan vi kontrollera om resultatet är tillförlitligt eller inte. Det är 

rätt vanligt för heterogena substrat att standardavvikelser ligger på cirka 5-10 % av 

metanproduktionen, ibland kan det bli mer (Carlsson & Schnürer, 2011).  

  

I teoriavsnitt 3.1.2 visas biometanpotentialen (BMP) för rödalger som ligger mellan 144 till 279 

l/kg VS beroende på arter (Murphy, o.a., 2015). Resultatet av detta arbete visar att rödalger som 

samlades in den 20 oktober 2017 har högre metanutbyte än de andra som plockades i januari. 

Det lägsta metanutbytet i detta arbete gav rödalger som insamlades den 12 januari 2018 och 

med substratmängden 60 gram. Metanutbytet ligger cirka 150,46 ±8,94 respektive 61,14 ±0,98 

(l/kg VS), vilket bör kunna förklaras av att metanpotentialen kan variera beroende på säsongen.  

 

I teoriavsnitt 3.2 beskrivs den lämpliga skördeperioden för tång och alger, mellan juni till 

november, då algerna innehåller höga kolhydrathalter på grund av sommarens höga 

solintensitet samt höga havstemperaturer (Hurd m. fl, 2014, Montingelli m. fl, 2016). Enligt 

Adam m.fl, (2011) var den högsta metanpotentialen i juli (254,14±6,21 mg/g VS) och den var 

som lägst i mars (196,33±18,52 mg/g VS) för brunalger av typen L. digitata. Dock har detta 

examensarbete jämfört två olika typer av alger, brunalger som samlades i oktober 2017 samt 

rödalger som samlades i oktober 2017 samt i januari 2018. Emellertid hade det varit intressant 

att tillämpa samma experimentella förhållanden för samma typ av alger, exempelvis brunalger 

som skördats i juli och mars för att kunna jämföra om det är möjligt att nå en ytterligare ökning 

av metanutbytet. 

 

Brunalger som hämtades i oktober gav oväntat låg metanpotential, enbart 74,82 ± 3,31 l/kg VS. 

Anledningen till den låga metanproduktionen kan vara att rötningsprocessen hämmats på grund 

av att substratet innehåller toxiska ämnen (Carlsson & Schnürer, 2011). En annan orsak kan det 

vara att substratet består av en stor andel svårnedbrytbara ämnen. Vid tidigare studier av 

brunalger, se teoriavsnitt 3.2 och tabell 4, har rötning av brunalger gett metanproduktion mellan 

96-342 l/kg VS beroende på art. Det måste dock noteras att resultatet kan variera jämfört med 

teorin på grund av att tången samlades in från olika länder, vid olika tider på året, med olika 

dagslängd och ljusstrålning, med olika kvävehalter i vatten med mera (Murphy, o.a., 2015). 
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Dessutom kan metoderna som används för bedömning av metanpotentialen också skilja sig åt 

avseende exempelvis förhållandet mellan substratet och rötresten, reaktorvolymer samt olika 

typer av rötrest som används vid rötningen. 

 

Flaskorna som innehöll rödalger, inhämtades den 12 januari 2018 och hade substratmängden 

40 g gav högre metanutbyte än de flaskor som hade substratmängden 60 g. Metanutbytena låg 

på 94,31±12,2 respektive 61,14±0,985 l/kg VS. Tittar vi närmare på utrötningsgraden (tabell 

11) ser vi hur stor mängd av substratet som brutits ned och omvandlats till gas gällande flaskor 

7 till 12. Tabellen visar att flaskorna 7-9 som innehåller substratmängden 40 g har 

utrötningsgraden cirka 64 %, jämfört med flaskorna 10-12, som innehåller substratmängden 60 

g och har en utrötningsgrad på enbart 48 %. En annan orsak kan vara att materialet orsakar 

hämning i processen eftersom det innehåller en toxisk substans, troligen bildades för mycket 

organiska fettsyror. (Carlsson & Schnürer, 2011). 

 

Enligt diagram över metanproduktionen per kg organiskt material (VS), se figur 12, är 

produktionen ganska hög för referenser i relation till de andra substraten. Ympen som inhämtats 

hos Södra Hallands Kraft ger dessutom ganska höga metanhalter. Detta kan bero på att den inte 

hade hunnit utrötas då det visade sig att den innehöll en del kvarvarande organiskt material. Det 

hade varit bra att få vänta några dagar tills rötrestens gasproduktion klingat av (Carlsson & 

Schnürer,2011). Referenserna gav en metanproduktion på cirka en fjärdedel av den högsta 

produktionen (150,46 ± 8,94 l/kg VS) men när man ser på rödalger (12/1) med substratmängd 

60 gram då uppgick referensernas metanproduktion till 65 % i relation till substraten. Om 

ympen ger mer gasproduktion i relation till andra substrat då kan det leda till stor osäkerhet. 

Enligt Carlsson & Schnürer, (2011) kan produktionen för ympen uppgå till 50 % av den totala 

metangasproduktionen och resultatet kan ändå tolkas. I det fallet så kan resultatet för provet 

(rödalger 12/1, 60 g) anses vara minst trovärdigt jämfört med andra prover.  

 

6.2 Förutsättningar för tång och alger som biogassubstrat  

 

Det finns olika förutsättningar som begränsar användningen av tång och alger till biogas-

produktion: 

6.2.1 Insamling 

Olika användningsområden för tång är exempelvis jordförbättring, gödsel, jordframställning 

samt användandet av tång som en substratsblandning i biogasproduktion. Tång och alger som 

insamlas på strandkanter har ganska höga TS-halter, upp till 30 %. Problemet som följer med 

insamlingen från stränderna är att substratet innehåller stor mängd av sand. En effektiv 

insamlingsteknik samt en rening måste genomföras för att minimera mängden av sand. Sanden 

är den största orsaken till ett mekaniskt problem och maskinslitage. Det innebär dock en hög 

insamlings- samt reningskostnad. Enligt en rapport av BioMil AB så ligger insamlings-

kostnaden på cirka 100-250 kr per ton. Den totala kostnaden för hanteringen av tång inklusive 

transport, lagring, rötning samt transport av rötrest beräknas till cirka 410 kr/ton för 

anläggningsstorleken 2 000 årston. Med såpass hög insamlingskostnad ger produktionen ingen 

ekonomisk vinst (Persson & Siversson, 2013). För mer detaljer om samtliga kostnader se bilaga 

1. Enligt tidigare studier är algbankar längst kusten en viktig födoplats bland fåglar, därför bör 

insamlingen av tång och alger från stränderna genomföras under kontrollerade former (Müller, 

2010 refererad i Risén, 2017). 

 



26 

 

6.2.2 Trelleborgs kommun 

Enligt en rapport från Trelleborgs kommun är kostnaden för att anläggningen ska kunna drivas 

cirka 820 000 kronor per år samt tillkommande uppsamlingskostnad ligger på cirka 500 000 

kronor per år (Severinsen m. fl, 2015 refererad i Risén, 2017). I tidigare studie genom 

enkätundersökning i Trelleborg visas att kommunens befolkning har en betalningsvilja för 

alginsamlingen för att framställa biogas samt biogödsel. Enligt undersökningen visas att 75 % 

av svarande personer vill besöka stranden flera gånger i veckan under sommaren om tången 

rensas bort. Cirka 17-29 % av de svarande vill inte betala för strandrensningen (Risén, 2014). 

Detta kan indikera att även om det inte är lönsamt ur ett marknadsekonomiskt perspektiv så kan 

det ändå vara lönsamt ur samhällsekonomiska perspektiv.  

 

6.2.3 Solrøds Kommun 

Även erfarenheter från Solrøds kommun i Danmark ger liknande slutsatser. Bidraget till 

biogasproduktionen från strandalgerna med en samrötning med andra substrat är marginellt      

(4 % av total biomassa resulterade i 0,5 % bidrag till biogasproduktionen enligt en samman-

ställning över substratblandningen hos Solrød biogasanläggning 2016). Biogasanläggningen tar 

utan ersättning emot alger från stränderna, som insamlats av husägarföreningar längs kusten. 

Syftena är att reducera lukten från algernas rötningsprocess, att förbättra miljön för strandens 

besökare, men även att ta upp närsalter från bukten. Sammanfattningsvis kan biogasproduktion 

från tång och alger enligt dessa erfarenheter inte motiveras av ekonomiska faktorer, men av 

miljömässiga faktorer. 

6.2.4 Insamlingsperiod 

Enligt tidigare studier samt enligt resultaten i detta examensarbete kan det vara lämpligt att 

samla upp substratet mellan juni till november för att få så högt metanutbyte som möjligt. 

Vintern anses vara en olämplig period för insamlingen då tångs och algers sammansättning kan 

ändras på grund av havstemperatur samt solintensitet. Dessutom kan även metanpotentialen 

variera beroende på säsong. 

6.2.5 Inhiberande ämne 

En annan begränsning för användningen av tång och alger till biogasproduktion är att de kan 

innehålla en hög salthalt, svavel samt tungmetaller, vilket inhiberar nedbrytningens mikro-

organismer. När det gäller kol- och kvävekvoten för att biogasproduktionen ska fungera krävs 

att kvoten inte understiger 15. Detta gäller dock inte för grönalger typ av Ulva lactuca. Med en 

substratblandning cirka 25 %, en låg C/N-kvot och höga svavelhalter kan det ändå fungera med 

samrötningen (Risén, 2017). 

6.2.6 Transport och logistik 

För att det ska vara lönsamt krävs det att transporter blir så korta som möjligt. Ju kortare 

transportavstånd desto mindre negativ påverkan på miljö och klimat. Eftersom tångens 

biometanpotential skiljer sig mellan vinter- och sommarsäsong krävs det en lagringsteknik, så 

kallad ensilering, för att substratet ska kunna användas till biogasproduktionen årets runt. 

Kostnaden för transport och lagring är cirka 25 kr/ton och mil respektive 10 kr/ton för lagringen 

(ensileringen). Kostnaden för transporteringen av rötresten är densamma som transport för 

substratet, det vill säga 25 kr/ ton och mil (Persson & Siversson, 2013). 

6.2.7 Miljönyttor som kan uppnås 

Att samla upp tång och alger från stränder innebär många fördelar. Exempelvis att ta bort lukt, 

att öka rekreationsvärdet, att förbättra vattenkvaliteten, att minska övergödningen samt att 

stränderna blir mer badvänliga. Dessutom kan tång och alger användas som substrat till 
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biogasproduktion, vilket kan öka produktionen av förnybar energi. Med insamlingen av tång 

kan växthusgaser minska, eftersom tången inte ligger kvar och sönderfaller med betydande 

kväve- och fosforläckage till havet som följd (Lybaek & Kjær, 2017). Slutproduktionen från 

rötningen kan användas som biogödsel till jordbruksmarken eftersom det innehåller 

jordnäringsämne.  

 

Problemet med användningen av tång och alger är att de ger lägre metangasutbyte samt 

innehållet av sand som försvårar processen. Solröd Biogas använder en förbehandlingsmetod 

med en så kallad cyklon som effektivt renar materialet från sand. Fördelen som kan uppnås med 

att ändå använda tång och alger är att dessa höjer näringsvärdet i producerad biogödsel när de 

samrötas med andra substrat som har hög kvävehalt.  

 

Insamlingen av tång och alger från stranden Køge Bay, Danmark medförde att övergödningen 

och läckaget av näringsämnen från dessa minskade. Av den totala mängden tång som 

uppsamlades, 7 400 ton per år, kunde problemen med läckage av kväve samt fosfor minska med 

62 respektive 9 ton. Genom insamlingen kan dessutom sönderfallet av tång minska och på så 

sätt kan växthusgaseffekten reduceras med 11 900 ton CO2-ekvivalent (Lybaek & Kjær, 2017). 

Således reducerar Solrød Biogas i Danmark växthusgasutsläppen med totalt 40 500 ton CO2 

årsekvivalent, vilket inkluderar en utsläppsminskning av metan (CH4) och lustgas (N2O) genom 

användningen av biogödsel och att då undviks sönderfallet av tången som annars skulle ligga 

kvar på stranden.  Användningen av fossilbränsle för transport av råvaror samt användningen 

av elektricitet för att driva biogasanläggningen motsvarar 555 ton CO2/år är inkluderade i dessa 

siffror (Lybaek & Kjær, 2017).  

 

Kadmiuminnehåll i tång och alger kan variera beroende på skördesäsong enligt en mätning av 

kadmiuminnehållen bland tång och alger som samlades i Køge Bay mellan november 2015 och 

oktober 2016. Resultatet visade att kadmiuminnehållet för tång som plockades under maj 2016 

till oktober 2016 var lägre än gränsvärdet (0,8 mg/kg TS), vilket var lämpligt att använda som 

gödningsmedel (Kjær, 2016). Trelleborgs kommun har kommit fram något liknande resultat 

gällande lägre kadmiuminnehåll under sommaren (Risén, 2017).  

 

Genom att framställa biogas från tång ökar produktionen av förnybar energi. Energin från 

biogas uppvisar mycket hög klimatprestanda och bidra till en minskning av växthusgas-

utsläppen och kan ses som betydelsefullt för en cirkulär ekonomi där nollutsläpp är målet 

(Lybaek & Kjaer, 2017). Europakommissionens rapport ”Towards a circular economy: A zero 

waste program for Europe” berör betydelsen av en inriktning mot cirkulär ekonomi.  

 

Biogas utgör en av fyra hörnpelare i den cirkulära ekonomin, de övriga är fjärrvärme, vatten 

och avfall. I Sverige representeras de fyra hörnpelarna av Energigas Sverige, Energiföretagen 

Sverige, Svenskt Vatten och Avfall Sverige, som tillsammans möjliggör den cirkulära 

ekonomin och ett klimat- och resurseffektivt samhälle. Det är lätt ett tänka sig konsekvenserna 

om denna infrastruktur inte fungerade – vi skulle få uppleva förorenat vatten, försämrad luft, 

större utsläpp av växthusgaser och allt större sopberg. 

Den cirkulära ekonomin ger vinster för klimat och miljö, men också för samhället i stort. Detta 

gäller inte bara i Sverige utan denna hållbara infrastruktur efterfrågas till exempel i allt större 

städer i Indien. Flera miljöproblem har där kunnat lösas med svensk biogasteknik (Energigas 

Sverige, 2017). 
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7 Slutsatser 
 

Detta examensarbete syftar till att undersöka och jämföra metanpotentialen från röd- och 

brunalger från två olika skördeperioder, januari och oktober. Resultatet från rötningsförsöket 

visar att rödalger som hämtades i oktober med substratmängden 40 gram genererade 

metanproduktionen cirka 160 l/kg VS. Den lägsta metanproduktionen gav rödalger som 

hämtades i januari med substratmängden 60 gram och gav metanproduktionen cirka 60 l/kg VS. 

Tittar vi närmare på skördeperioden för rödalgerna gav de som inhämtades i oktober mest 

metanproduktion jämfört med dem som plockades i januari.  

 

Tång och alger har goda egenskaper som innebär att de kan fungera som substrat till 

biogasproduktion. Kadmiuminnehållet samt biometanpotentialen i tång och anger kan variera 

beroende på säsong. Den lämpliga perioden för uppsamlingen är mellan juni till november för 

att få hög metanproduktion. 

För att kunna utnyttja substratet året runt krävs en lagringsmetod, så kallas ensilering. I 

dagsläget finns det enbart två kustkommuner, Trelleborgs kommun i Sverige och Solrøds 

kommun i Danmark som utnyttjar dessa marinsubstrat till biogasproduktion genom samrötning 

med konventionella substrat.  

Processen är inte lönsam ur ett marknadsekonomiskt perspektiv på grund av höga kostnader 

(Risén, 2017). Även Persson & Siversson kommer fram till att den höga insamlingskostnaden 

för tång och alger innebär att produktionen inte ger någon ekonomisk vinst (Persson & 

Siversson, 2013). 

En viktig slutsats av detta examensarbete är att användning av tång och alger för 

biogasproduktion ger många miljömässiga fördelar, samt kan bidra till att uppnå en cirkulär 

ekonomi som Europakommissionen framhåller som väsentlig. Det innebär att fördelar finns ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

7.1 Rekommendationer för framtida studier 

För framtida liknande försök rekommenderas att använda flera prover för att säkerställa 

kvaliteten vid mätningarna, eftersom problem uppstod med några flaskor med uteblivna resultat 

som följd. Kalibrering av U-rören måste genomföras innan försöket börjar för att säkerställa att 

de är gastäta genom att tillföra luft manuellt till U-rören. Vidare rekommenderas att göra 

rötningsförsök för substratblandningar med tång och andra substrat för att se om det ger någon 

ytterligare gasproduktion. För rödalger fanns tillgång till prover från två olika uppsamlings-

perioder vilket möjliggjorde jämförelser av metangaspotential, för brunalger fanns däremot 

endast tillgång till prover från en uppsamlingsperiod, men önskvärt med två även här. Till sist 

är den viktigaste frågan som måste utredas för att kunna göra en ekonomiska bedömning för 

hela biogasprocessen som inkluderar uppsamling, transport av substratet och rötresten, rötning 

samt lagring. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Sammanställning av kostnader 
 

Kostnad (kr) Lägsta 

intervall 

2000 

årston  

(kr) 

Lägsta 

intervall 

5000 

årston (kr) 

Högsta 

intervall 

2000 

årston 

(kr) 

Högsta 

intervall 

5000 

årston (kr) 

Insamling på 

stranden 

100-250 200 000 500 000 500 000 1 250 000 

Transport till 

behandling/ mil 
25 50 000 125 000 50 000 125 000 

Ensilering 10 20 000 50 000 20 000 50 000 

Rötning 250-350 resp 

140-190 

500 000 700 000 700 000 950 000 

Transport rötrest/ mil 25 50 000 125 000 50 000 125 000 

Summa 
 

820 000 1 500 000 1 320 000 2 500 000 
      

Kostnad/ ton (kr) 410 300 660 500 

Rötning baseras på en anläggningsstorlek på 2 000-5 000 årston, med 2-stegs separat 

torrötning av tång (Persson & Siversson, 2013). 
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8.2 Bilaga 2. Metanhalter (%) 
 2018-03-06 2018-03-07 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-10 2018-03-11 2018-03-12 2018-03-13 

Flaska 1 18,25 36,93 49,66 56,15 45,84 35,53 38,39 41,24 

Flaska 2 25,82 36,67 51,01 51,06 49 46,94 48,65 50,37 

Flaska 3 17,69 25,34 34,14 28,65 27,26 25,86 33,51 41,17 

Flaska 4 28,17 44,42 56,7 55,44 59,087 62,73 66,38 65,2 

Flaska 5 26,53 38,61 50,56 55,12 57,55 59,98 61,23 62,48 

Flaska 6 27,76 47,1 59,77 62,83 60,3 57,77 60,84 63,9 

Flaska 7 9,58 29,12 31,87 50,07 53,46 56,84 58,64 60,44 

Flaska 8 12,41 36,05 47,02 50,95 50,88 50,81 49,85 48,89 

Flaska 9 18,49 35,05 43,79 52,22 52,66 53,09 52,57 52,05 

Flaska 10 15,4 26,28 30,71 31,2 43,16 55,12 55,2 55,28 

Flaska 11 5,71 20,3 28,03 54,58 56,1 57,62 57,18 56,74 

Flaska 12 15,66 47,19 55,51 61,75 61,41 61,07 60,16 59,25 

Flaska 13 14,44 27,25 39,28 38,34 43,8 49,25 49,56 49,88 

Flaska 14 14,96 29,57 37,92 35,43 43,32 51,21 52,64 54,07 

Flaska 15 16,51 25,21 43,17 43,94 49,22 54,5 57,17 58,51 

 

Försättsblad Metanhalter (%)  

 2018-03-14 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20 2018-03-21 

Flaska 1 44,1 51,885 59,67 59,506 59,342 59,178 59,014 58,85 

Flaska 2 52,08 53,025 53,97 53,734 53,498 53,262 53,026 52,79 

Flaska 3 48,82 53,725 58,63 58,792 58,954 59,116 59,278 59,44 

Flaska 4 64,03 65,75 67,47 68,56 69,65 70,74 71,83 72,92 

Flaska 5 63,72 65,255 66,79 65,578 64,366 63,154 61,942 60,73 

Flaska 6 66,97 69,77 72,57 72,608 72,646 72,684 72,722 72,76 

Flaska 7 62,24 64,415 66,59 66,168 65,746 65,324 64,902 64,48 

Flaska 8 47,93 54,455 60,98 60,626 60,272 59,918 59,564 59,21 

Flaska 9 51,52 53,55 55,58 55,06 54,54 54,02 53,5 52,98 

Flaska 10 55,36 58,51 61,66 60,664 59,668 58,672 57,676 56,68 

Flaska 11 56,29 58,285 60,28 60,37 60,46 60,55 60,64 60,73 

Flaska 12 58,33 59,73 61,13 60,566 60,002 59,438 58,874 58,31 

Flaska 13 50,19 56,095 62 62,814 63,628 64,442 65,256 66,07 

Flaska 14 55,49 58,07 60,65 61,118 61,586 62,054 62,522 62,99 

Flaska 15 59,84 59,985 60,13 61,976 63,822 65,668 67,514 69,36 
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8.3 Bilaga 3. Antal flödesutslag för alla flaskor 

 
 

8.4 Bilaga 4. TS och VS halter före rötning 

 

8.5 Bilaga 5. TS och VS halter efter rötning 

  

2018-03-05 2018-03-06 2018-03-07 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-10 2018-03-11 2018-03-12 2018-03-13 2018-03-14 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20 2018-03-21

Flaska1 3 5 4 2 1 2 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0

Flaska2 5 7 6 5 3 4 5 4 4 3 3 1 3 2 2 2

Flaska3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flaska4 0 1 5 4 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1

Flaska5 4 3 3 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 0

Flaska6 6 7 5 4 2 3 3 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Flaska7 2 3 3 3 2 2 2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0

Flaska8 3 3 3 1 1 4 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0

Flaska9 3 5 3 3 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1

Flaska10 5 5 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

Flaska11 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Flaska12 4 7 5 3 3 3 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0

Flaska13 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Flaska14 3 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1

Flaska15 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TS-och VS för alla prov före rötning

Prov Form [g] Prov [g]
Prov+form 

[g]

Prov + 

form 
Prov [g] TS TS (medel)

Prov + 

form efter 
Prov[g] VS VS(medel)

Rödalger 12/1 [A] 0,95 11,00 11,95 3,44 2,49 22,67% 21,63% 1,56 0,62 75,34% 74,70%

Rödalger 12/1 [B] 0,95 7,65 8,60 2,53 1,57 20,58% 1,37 0,42 73,44%

Rödalger 20/10 [A] 0,96 13,61 14,56 3,27 2,31 16,99% 16,18% 1,67 0,72 69,03% 67,80%

Rödalger 20/10 [B] 0,94 14,29 15,24 3,32 2,38 16,63% 1,74 0,79 66,60%

Brunalger 20/10[A] 0,95 13,90 14,84 4,35 3,40 24,48% 24,94% 1,74 0,80 76,60% 77,80%

Brunalger 20/10[A] 0,95 11,54 12,49 3,88 2,93 25,40% 1,56 0,62 78,96%

Prov Form [g] Prov [g]
Prov+form 

[g]

Prov + 

form 
Prov [g] TS 

Prov + 

form efter 
Prov[g] VS

Rötrest A 0,95 24,99 25,94 2,17 1,22 4,89% 4,93% 1,39 0,44 63,88% 64,20%

Rötrest B 0,94 33,83 34,77 2,63 1,68 4,98% 1,54 0,60 64,49%

Prov Form [g] Prov [g]
Prov+form 

[g]

Prov + 

form 
Prov [g] TS 

Prov + 

form efter 
Prov[g] VS

Rödalger 12/1 0,95 31,06 32,01 2,65 1,70 5,5% 1,62 0,67 60,5%

Rödalger 20/10 0,94 27,34 28,28 2,61 1,67 6,1% 1,58 0,64 61,7%

Brunalger 20/10 0,93 27,05 27,98 2,41 1,48 5,5% 1,47 0,54 63,6%

REF 0,93 32,13 33,06 2,46 1,53 4,8% 1,55 0,62 59,6%
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8.6 Bilaga 6. Input data 
Flaska 

nummer 

Provtyp g VS / kg Vikt prov 

(g) 

Vikt 

rötrester 

(g) 

vikt total 

(g) 

pH TS % VS % 

1 Brun 

(20/10) 

72,10 39,14 508,27 547,41 
 

0,25 0,78 

2 Brun 

(20/10) 

69,94 39,18 492,37 531,55 
 

0,25 0,78 

3 Brun 

(20/10) 

70,48 39,89 505,49 545,38 
 

0,25 0,78 

4 Röd 

(20/10) 

130,62 40,23 558,82 599,05 
 

0,17 0,68 

5 Röd 

(20/10) 

121,33 40,11 514,65 554,76 
 

0,17 0,68 

6 Röd 

(20/10) 

118,84 40,10 503,16 543,26 
 

0,17 0,68 

7 Röd (12/1) 84,64 39,88 503,16 543,04 
 

0,22 0,74 

8 Röd (12/1) 83,38 40,57 503,64 544,21 
 

0,22 0,74 

9 Röd (12/1) 81,50 41,64 504,32 545,96 
 

0,22 0,74 

10 Röd (12/1) 58,03 60,89 507,60 568,49 
 

0,22 0,74 

11 Röd (12/1) 58,65 60,41 509,60 570,01 
 

0,22 0,74 

12 Röd (12/1) 58,53 60,55 509,60 570,15 
 

0,22 0,74 

13 REF 31,59 
 

500,20 500,20 7,69 0,05 0,64 

14 REF 31,59 
 

502,33 502,33 7,69 0,05 0,64 

15 REF 31,59 
 

501,60 501,60 7,69 0,05 0,64 

 

8.7 Bilaga 7. Output data 

 
Flaska 

nummer 

Provtyp g VS / kg Vikt prov 

(g) 

Vikt 

rötrester 

(g) 

vikt total 

(g) 

pH (efter) TS % VS % 

1 Brun 

(20/10) 

28,65 39,14 508,27 547,41 7,40 0,05 0,64 

2 Brun 

(20/10) 

28,65 39,18 492,37 531,55 7,40 0,05 0,64 

3 Brun 

(20/10) 

28,65 39,89 505,49 545,38 7,40 0,05 0,64 

4 Röd (20/10) 26,49 40,23 558,82 599,05 7,40 0,06 0,62 

5 Röd (20/10) 26,49 40,11 514,65 554,76 7,40 0,06 0,62 

6 Röd (20/10) 26,49 40,10 503,16 543,26 7,50 0,06 0,62 

7 Röd (12/1) 30,24 39,88 503,16 543,04 7,40 0,05 0,61 

8 Röd (12/1) 30,24 40,57 503,64 544,21 7,50 0,05 0,61 

9 Röd (12/1) 30,24 41,64 504,32 545,96 7,40 0,05 0,61 

10 Röd (12/1) 30,24 60,89 507,60 568,49 7,50 0,05 0,61 

11 Röd (12/1) 30,24 60,41 509,60 570,01 7,40 0,05 0,61 

12 Röd (12/1) 30,24 60,55 509,60 570,15 7,40 0,05 0,61 

13 REF 35,15 
 

500,20 500,20 7,60 0,05 0,60 

14 REF 35,15 
 

502,33 502,33 7,50 0,05 0,60 

15 REF 35,15 
 

501,60 501,60 7,50 0,05 0,60 
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8.8 Bilaga 8. Metanproduktionen för samtliga prover 

 

 
 

Metangasproduktion med standardavvikelse för alla flaskor. 

  Medel SD 

Brun (20/10) 77,94 0,31 

Brun (20/10) 70,23 0,44 

Brun (20/10) 76,29 0,30 

Röd (20/10) 154,25 3,36 

Röd (20/10) 138,12 3,75 

Röd (20/10) 159,00 0,12 

Röd (12/1) 110,31 16,78 

Röd (12/1) 91,90 0,77 

Röd (12/1) 80,73 1,10 

Röd (12/1) 59,96 1,44 

Röd (12/1) 62,37 0,13 

Röd (12/1) 61,08 0,82 

REF 40,60 0,69 

REF 39,12 0,43 

REF 41,21 1,41 
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