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SAMMANFATTNING 
Det arbete som presenteras i denna delrapport har utförts inom projektet ”Den varma och rena 
staden 2”. Syftet med arbetet har varit att undersöka mikroalgers potential att ta del i 
reningsprocessen på kommunalt avloppsvatten under svenska förhållanden. Försök har 
genomförts både i mindre skala i lab samt i större skala med algodling på Smyge reningsverk 
(Trelleborg) samt Källbys reningsverk (Lund). I de mer storskaliga försöken på reningsverken 
har algodling skett i konventionell raceway samt i djupfotobioreaktor, belyst med LED, som 
utvecklats under detta projekt. Försöken visar att grönalger dominerar i 
mikroalgspopulationen och att denna typ av mikroalger har en god potential att rena 
kommunalt avloppsvatten. Resultaten visar också att en signifikant reduktion av organiska 
föroreningar kan förväntas ske under algodlingen. Energibehovet varierar mellan 
odlingssystem där en racewayodling, som ur ett svenskt perspektiv är ett alternativ under den 
ljusa delen av året, är mest fördelaktigt. På grund av de stora ytor som krävs för avloppsrening 
med raceways är detta endast möjligt där gott om utrymme finns tillgängligt. En kontinuerlig, 
och mindre ytkrävande, odling under året kan ske i LED-baserade djupfotobioreaktorer. 
Vidare teknikutveckling behövs kring dessa odlingssystem och projektet visar att 
sammansättningen av LED ljuset är betydelsefullt för produktion av algbiomassa och 
näringsretention i fotobioreaktorer. Projektet visar också att, oberoende av odlingssystemet, 
kommer reningseffektivitet att variera beroende på abiotiska och biotiska faktorer och 
odlingen måste optimeras på plats. Ur ett svenskt perspektiv är algodling främst intressant för 
rening av delströmmar från reningsverken och en viktig faktor för att algodling ska etableras 
på svenska reningsverk är värdet av den producerande algbiomassan. I projektet har 
biomassan främst utvärderats med avseende på metanpotentialen som visat sig vara 
förhållandevis låg hos den obehandlade biomassan.  
 
ABSTRACT 
The work presented in this report have been carried out within the project "The warm and 
clean city 2". The aim of the work was to investigate the use of microalgae as a tool for 
treatment of municipal waste water under Swedish conditions. Trials have been carried out 
both in laboratory scale and in larger scale on municipal wastewater treatment plants 
(WWTP) in Southern Sweden. In the trials located at the WWTPs, the algae cultivation was 
performed in a conventional raceway and in deep photobioreactor (DFBR), illuminated with 
LED, which was developed during this project. The experiments showed that green algae 
dominated and that this type of microalgae has a good ability to purify municipal wastewater. 
Also, our result showed that a significant reduction of organic pollutants can be expected to 
occur during algae cultivation. From a Swedish perspective, the use of raceways for 
cultivation is an option only during spring and summer. A continuous cultivation throughout 
the year can be performed in the DFBR which, however, is more energy demanding compared 
with the use of raceways. In the DFBR light quality is an important factor and higher biomass 
production was obtained with white LED light compared to red: blue LED light. Nevertheless, 
independent of the cultivation system, the nutrient removal capacity of the algae will vary 
depending on abiotic factors, such as nutrient concentration/composition and pH of the 
incoming water, and biotic factors. Because of this and the relatively large area requirements, 
mainly for the raceways, algae cultivation is primarily suitable for treatment of side streams of 
sewage. Most likely it is the value of the produced algal biomass that will determine whether 
algae cultivation can be applied in a wastewater treatment context in Sweden. In this project, 
the algal biomass was evaluated for its methane potential that, however, proved to be 
relatively low in the untreated biomass. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH TEORI 

Alg är ett samlingsbegrepp för många olika typer av organismer och jämfört med landväxter är 
alger mer effektiva på att bilda biomassa. Det beror på att algerna lättare kan ta upp vatten och 
näring då de konstant är omgivna av vätska och att de inte lägger energi på att bilda strukturer 
som exempelvis rötter och kärlvävnad. Grovt kan alger delas upp storleksmässigt i makroalger 
och mikroalger. I projektet har vi fokuserat på odling av mikroalger eftersom dessa kan ha en 
mycket snabb tillväxt (Barsanti & Gualtieri, 2006).  
 
Syftet med att integrera algodling i en reningsprocess är dels att fånga upp näringsämnen och 
dels att producera biomassa som kan användas i olika syften. Att använda alger för rening av 
näringsrika vatten är ett välkänt område där mycket forskning har pågått och fortfarande pågår, 
se Cai m.fl. (2013) för en översikt. En positiv aspekt är att parallellt med näringsreduktion och 
produktion av biomassa kan algodlingen fungera som en koldioxidsänka. Ytterligare en 
intressant aspekt är att algodling kan ha en hygieniserande effekt på avloppsvattnen då mängden 
tarmbakterier reduceras kraftigt, mycket p.g.a. den pH höjning som sker under odlingen men 
också p.g.a. en ökad mikrobiell aktivitet i vattnet (Awuah, 2006).  
 
Grunden i en högproduktiv algodling är att ljus, näring och koldioxid måste tillföras i rätt mängd 
och att syrgas måste föras bort. Om man ser till reduktion av kväve och fosfor är det flera 
mekanismer som är involverade. Näringsämnena reduceras självklart via assimilering, de tas upp 
av den växande cellen och används för nybildning. Parallellt med denna process konsumeras 
koldioxid, som ett led i fotosyntesen, som finns löst i vattnet vilket leder till att pH höjs. Då pH 
höjs kan det ske en reduktion av fosfor via utfällning som exempelvis kalcium- eller 
magnesiumfosfat beroende på vätskans jonsammansättning. Mängd fosfor som assimileras in i 
algbiomassan har rapporterats ligga mellan 0,5-3,3% av torrvikten (Richmond, 2004). Höjningen 
av pH påverkar även reduktionen av kväve då avgången av ammoniak kan öka (Larsdotter, 
2006).  
 
Det ljus som alger använder kommer främst från PAR-regionen av den på jorden infallande 
elektromagnetiska strålningen, och används för att driva fotosyntesen, se Figur 1. 
 

 
Figur 1. PAR står för fotosyntetisk aktiv strålning och ligger mellan 400-700nm. 

 
Här kan man med styrbara LED ändra både mängden ljus (antal fotoner) och kvalitén på ljuset 
(välja våglängder). Användandet av specifika och styrbara LED möjliggör att särskilja de olika 
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roller som olika delar av ljusets spektrum fyller hos alger vid fotosyntes. Därmed skapas mycket 
stora möjligheter och variation vad gäller att testa olika typer och cykler av ljus.  
 
Mikroalger odlas i princip i två olika system, i öppna, cirkulerande och grunda system s.k. 
raceway, alternativt i slutna system, s.k. fotobioreaktorer, se Cai m.fl. (2013) för vidare översikt 
av odlingssystem. För odling av mikroalger i avloppsvatten har främst raceway använts. Detta 
beror på att odling i fotobioreaktorer är betydligt mer kostsamt och främst används när 
mikroalger odlas för produktion av ekonomiskt värdefulla metaboliter som exempelvis 
fleromättade fetter och pigment. Dock finns det vissa nackdelar med odling i raceway 
exempelvis krävs mycket stor yta för att nå god ljustillgänglighet i odlingen. De öppna systemen 
har också hög infektionsrisk vilket kan leda till variationer i tillväxten. 
 
Varken raceway eller odling i slutet system är optimala när algodling ska utvecklas för att 
användas på ett vattenreningsverk i norra Europa. Avloppsvatten är inte tillräckligt rent för att 
motivera kostnaden för fotobioreaktor eftersom den producerade biomassan kommer att ha ett 
begränsat användningsområde. Ytan som krävs för att odla i raceway är en bristvara i större 
delen av världen. Ytterligare en viktig faktor är att odling i raceway begränsas till den tid då vi 
har hög ljusinstrålning. Dock är odling i raceway ett beprövat alternativ i varmare klimat (Garcia 
m.fl. 2000) och en möjlighet i Sverige under vår och sommarperiod.  
 
I projektet har vi arbetat med att utveckla ett kontrollerat system för odling av alger som kan ta 
en betydligt större volym än de konventionella fotobioreaktorerna. Målet med detta 
odlingssystem är kunna bedriva en högproduktiv algodling under hela året även i norra Europa. 
Odlingssystemet är baserat på ett betydligt högre vattendjup jämfört med det konventionella 
djupet i en raceway och LED belysning används som ljuskälla. Odlingen är sluten, med 
omröring, och tillförsel av koldioxid är en möjlighet för att öka tillväxten (se punkt 2.2.3 för en 
detaljerad beskrivning av systemet).  
 
Som tidigare nämnts är ett viktigt mål med att integrera algodling med en reningsprocess att 
producera biomassa och avlägsna den, och därmed näring, från systemet. I projektet har vi därför 
också fokuserat på användningsområden för biomassan. En möjlighet som undersöks i projektet 
är att använda biomassan för att producera biogas. Detta arbete har utförts på Inst. för VA-
Teknik, LTH och bland annat har ett mastersarbete genomförts kring detta (Lidén, 2015). 
Möjligheten att återvinna fosfor ur algbiomassan har också genomförts av företaget Ekobalans 
och detta arbete presenteras i delrapporten från Ekobalans. Ytterligare ett område där arbete 
initierats i projektet är kring möjligheten att använda biomassan för att producera ett 
filtermaterial.  
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1.2 SYFTE OCH MÅL 

Det övergripande syftet med att inkludera alger i detta projekt har varit att utveckla algodling 
som ett verktyg för en hållbar avloppsvattenhantering under svenska förhållanden. För att nå vårt 
syfte har vi under projektet:  
 
• Utvärderat raceway under svensk vår och sommar för behandling av avloppsvatten 
• Utvecklat ett odlingssystem som är anpassad för kontinuerlig drift 
•  Påbörja arbete kring användningsområde för den producerade algbiomassan  
 

1.3 METODER  

Arbetet är baserat på praktiska försök som skett i olika skala, dels kontrollerade försök i mindre 
skala samt försök i större skala placerade på reningsverk i Trelleborg och Lund. Försök i mindre 
skala har genomförts med tre replikat och upprepats över tid och resultaten har utvärderats med 
statistiska metoder och eftertester. Försök i större skala har följts över tid och nyckeltal för 
jämförelse är baserade på dessa försök.  
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2 FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING 

2.1 KONTROLLERADE FÖRSÖK I MINDRE SKALA 

2.1.1 Försöksupplägg 

Kontrollerade försök i mindre skala, 0,5-10 L avloppsvatten, har genomförts i växthus, SLU, 
Alnarp. I dessa kontrollerade försök har såväl näringsreduktion i avloppsvattnet följts samt 
effekten av algodling på organiska miljöföroreningar studerats. För detaljerad beskrivning av 
försök kring näringsreduktion och biomassa produktion hänvisas till Hultberg m.fl. (2016). För 
detaljerad beskrivning av försök kring effekten av organiska miljöföroreningar hänvisas till 
Hultberg m.fl. (2015) samt Bodin & Hultberg (2016).  
 
Algodlingen har genomförts i växthus i 25°C med kontinuerlig luftning och tilläggsbelysning 
med 100 µmol m-2 s-1 med 16 timmars ljus och 8 timmars natt. Odlingen har skett satsvis och 
provtagits över tid och genomgående startats genom inokulering med 5% (v/v) av en algkultur 
som odlats under samma förhållande som beskrivs ovan under fem dagar. Skörd har skett genom 
filtrering alternativt centrifugering.  
 

2.1.2 Analyser 

2.1.2.1 Mikroalgspopulation samt produktion av biomassa 
För artbestämning av den naturligt förekommande mikroalgspopulationen, som använts i 
försöken, har proverna fixerats med Lugol’s lösning och undersökts i sedimentationskammare i 
ett inverterat ljusmikroskop.  
Algbiomassan har bestämts som torrvikt. Detta har skett antingen genom filtrering på invägda 
GF/F filter alternativt genom centrifugering samt tvättning av pellets som sedan frystorkats.  

2.1.2.2 Näringsanalyser  
Totalkväve har bestämts genom Hach Lange LCK 138 (EN ISO 11905-1) och koncentrationen 
av ammonium har bestämts med Hach Lange LCK 304, LCK 303 (ISO 7150-1). Totalfosfor och 
ortofosfat har bestämts med Hach Lange LCK 350, LCK 349 (EN ISO 6878). COD har bestämts 
med Hach Lange LCK 114 (ISO 6060-1989).  

2.1.2.3 Organiska föroreningar 
För att ha möjlighet att studera effekten av algodling på ett brett spektrum av olika kemiska 
föreningar har en studie genomförts där 37 bekämpningsmedel analyserats efter såväl kort 
exponering för levande respektive död algbiomassa, 1 h, som längre exponering för en växande 
algkultur, 4 dagar. Dessa analyser har utförts av Kompetenscentrum för Kemiska 
Bekämpningsmedel (CKB), SLU (http://www.slu.se/ckb) och analysen som använts är OMK 57 
som är baserad på LC-MS/MS (tandem-MS) (Jansson & Kreuger, 2010). För detaljerat 
försöksupplägg hänvisas till Hultberg m.fl. (2015). 
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Även effekten av exponering för alg för följande läkemedelssubstanser, acetaminophen, 
carbamazepine, diclofenac, metoprolol, naproxen, ranitidine, och sulfamethoxazole, har 
studerats. Analysen har skett efter fastfasextraktion med HPLC-MS/MS ((+)ESI). För detaljerat 
försöksupplägg hänvisas till Bodin & Hultberg (2016).  

2.1.2.4 Biogaspotential  
Biogaspotentialen, eller rättare sagt metanpotentialen i algerna från försöken i större skala 
bestämdes med hjälp av en AMPTS II (Automatic methane potential system). Cellulosa 
användes som kontrollsubstrat för att kontrollera ympens funktion (Ymp från 
fullskalerötkammare på Källby användes). Försöket gjordes i 6 replikata reaktorer. 
 

2.2 ALGODLINGAR I STÖRRE SKALA 

Försöken utfördes på Smyge reningsverk samt Källby reningsverk. På Smyge reningsverk (2015-
01-20 till 2015-08-26) testades förbehandling, DFBR samt Sommar-RW. På Källby reningsverk 
testades förbehandling samt DFBR med tre olika ljusinställningar mellan 2015-10-03 och 2016-
03-15) Sommar-RW utgick under testperioden på Källby på grund av årstid. Vid både Smyge 
reningsverk och Källby reningsverk togs vatten från efter sandfiltret in till Norups 
förbehandlingscontainer som inkommande vatten. För beskrivning av respektive reningsverk, se 
Slutrapport för Den varma och rena staden 2. 
 

2.2.1 Förbehandlingscontainer 

Förbehandlingscontainern bestod av ett system liknande en trekammarbrunn för att minska 
suspenderande ämnen i vattnet, se 2.2.1. Tekniken innebär en kombination av vår unika 
filterteknik, teknik innehållande fyllkroppar med stor aktiv yta samt de gravimetriska 
förhållanden som råder i en trekammarbrunn. Uppehållstiden i förbehandlingen var i genomsnitt 
2 veckor. 

 
Figur 2a. Förbehandling. 
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2.2.2 Sommar-Raceway 

En algodling av modell raceway undersöktes i projektet med syfte att rena avloppsvatten. 
Odlingen ingick som ett delmoment i projektets energipositiva linje, men försöken utfördes 
uteslutande på Smygehamns reningsverk. Till skillnad från djupreaktorn nedan placerades 
raceway under bar himmel och utan klimat/temperaturkontroll. Figur 3 och Figur 4 visar 
utformningen av den raceway som utvärderades i projektet. En raceway fungerar i princip genom 
att ett paddelhjul sätter fart på vattnet. En skiljevägg i mitten av odlingen gör att vattnet får en 
cirkulerande rörelse, vilket medför en god omblandning och hindrar algerna från att sedimentera.  
 

 
Figur 2b. Sommar raceway 
 
Raceway utformades med måtten 0,8 x 4,5 meter. Ett paddelhjul med ställbar rotationshastighet 
och diametern 0,8 meter användes för att cirkulera vattnet i algodlingen och hindra 
sedimentation. Paddelhjulets rotation justerades så att vattnets hastighet var 20 cm/s.  
 
Initialt fylldes raceway med 1000 liter vatten (ca 30 cm djup). En näringslösning (Blomstra) 
tillsattes med koncentrationen 2 ml per liter vatten. När algtillväxten genererat ett kraftigt grönt 
vatten, skördades en tredjedel av algvattnet och ersattes med förbehandlat inkommande 
avloppsvatten från Smygehamns reningsverk, se 2.2.1 för beskrivning av förbehandling. 
Proceduren upprepades tills algerna etablerats sig i avloppsvattnet.  
 
Försöksperioden pågick från den 21 april till den 18 augusti 2015 vid Smygehamns reningsverk. 
Avloppsvattnets uppehållstid i odlingarna justerades till 14 dagar. En gång per vecka togs prover 
i raceway och förbehandling för analys av näringskoncentrationer och suspenderat material, se 
2.2.4 Analyser) Proverna analyserades av ett ackrediterat laboratorium (VA Syd, Malmö). 
Algerna skördades via centrifugering innan analys av näringskoncentrationer. Inkommande 
koncentrationer av näringsämnen till Smygehamns reningsverk är hämtade från Miljörapporten 
2015. Vid Smygehamns reningsverk analyseras totalkväve, suspenderade ämnen och ammonium 
som dygnsmedelvärden. Totalfosfor och COD analyserades som veckomedelvärden.  

Förbehandlat,va.en,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mikroalgodling,,,,,,,,,,,,,,,,”Skörd”:,Vacumfiltrering/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,
, , ,7,dgr,uppehållsAd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Separering , ,,,,,, ,,,,Algpasta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Råvara,All,biogas ,,

Renat,va.en,

Recipient,
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Figur 3. Raceway utomhus (=Sommarraceway = sommar RW). 
 
 

 
Figur 4. Algodling av modell raceway. 
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2.2.3 Djupfotobioreaktor 

 

 
Figur 5a. Djupfotobioreaktor i container. 
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Figur 5b Djupfotobioreaktor 
 
Algodling i en så kallad djupfotobioreaktorn (nedan kallat DFBR) testades i syfte att rena 
avloppsvatten från näringsämnen och ingick i kompakta reningslinjen. Det visade sig dock att 
mängden vatten som kunde fås fram genom kontinuerlig drift i kompakta reningslinjen inte var 
tillräcklig för att kunna förse DFBR med vatten. DFBR kördes därför på inkommande vatten, 
direkt efter sandfång på både Smyge reningsverk och Källby reningsverk. DFBR var placerad i 
en container, se Figur 5a. Den aktiva volymen var ca 1000 liter, den aktiva volymen rördes om 
med hjälp av en enkel luftpump. För att optimera näringsupptaget hos algerna testades ett antal 
ljusstrategier. LED-belysningen var inbyggd i en glasad cylinder för att skydda lamporna mot 
vattnet, se Figur 6. DFBR testades både på Smyge reningsverk och Källby reningsverk. På 
Smyge reningsverk var försökstiden 21 april till 25 augusti 2015. På Källby reningsverk var 
försökstiden 10 oktober 2016 till 15 mars 2016. Uppehållstiden i DFBR var 14 dagar genom hela 
projektet. Inkommande vatten var från direkt efter sandfiltret i både Smyge och Källby. 
Belysningen var under försöksperiod #1 (Smyge) inställd på att dra 1,31 kW och ha ett 
ljusförhållande mellan blått och rött ljus (B:R) på 1:3. Samma inställning kördes även i försök #1 
på Källby. Under försöksperiod #2 (Källby) var samma parametrar 1,2kW med ett B:R-
förhållande på 1:7 och slutligen under försöksperiod #3 (Källby), var siffrorna 1,27kW med B:R-
förhållande 1:7, dock ersattes blå LED med vita LED (färgtemperatur 5700K).  
 

Förbehandlat,va.en,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mikroalgodling,,,,,,,,,,,,,,,,”Skörd”:,Vacumfiltrering/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,
, , ,,,,,,,,,,,7,dgr,uppehållsAd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Separering , ,,,,,Algpasta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Råvara,All,biogas ,,

Renat,va.en,

Recipient,
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Figur 6. Belysning i Djupfotobioreaktor (foto: Kennet Ruona). 

 
Ljuset applicerades med Heliospectras styrbara LED-belysning i LX-serien, där tre olika 
ljusstrategier användes.  
 
Tabell 1. Ljusstrategierna vilka användes under försöken. Fotonflödet inom PAR-regionen anges 
i µmol m-2 s-1 vilket innebär antal fotoner per kvadratmeter per sekund. För att få mest korrekt 
jämförelse mellan de olika fotonflödena simulerades dessa mätningar i växtkammare med 
reflekterande duk (på ett avstånd av 120 cm, med Ocean Optics JAZ fotospektrometer).  

Ljusstrategi  LED B:R  Effektförbrukning 
(kW) ±5% Fotonflöde  Fotoperiod Lampor Plats/tid 

#1 Blå och 
röda 1:3 1,31 844 24 h 2x LX601G, 

2xLX601B 

Smyge/ 
21apr-
25aug 

#1 Blå och 
röda 1:3 1,31 844 24 h 2x LX601G, 

2xLX601B 

 
Källby/ 

29sept-27 
okt 

#2 Blå och 
röda  1:7 1,2 765 24 h 

 
1x LX601G, 
3xLX601B 

 
Kälby/  

3nov-15 
dec. 

#3 Vita och 
röda 

 
 1:7 

 
1,27 725 24 h 

 
1x LX601G, 
3xLX601B 

 
Källby/   

26 jan-22 
mar 
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Valet av de olika ljusstrategierna styrdes främst av förhållande mellan blått och rött ljus, vägt 
mot en viss effektförbrukning med målet att kunna driva lamporna med solenergi, och undvika 
alltför hög värmeutveckling. I den sista fasen på Källby användes en vit LED istället för blå 450 
nm för att balansera upp B:R-förhållandet. Eftersom en vit LED ger ett bredbandsspektrum, 
innebar detta att även en mängd andra våglängder kom med. Våglängdsintervallet för blått ljus 
räknas inom 400-500 nm och för rött ljus inom 600-700 nm. Det blåa ljuset som användes toppar 
vid 450 nm, det röda vid 660 nm och det vita har en färgtemperatur på 5700K. Att vita LED 
anges i kelvin (K) beror på att det är just ett bredband, -spektrumets topp är alltså inte talande för 
hela spektrumet.  
 

 

 

 
Figur 7a-7c. Uppmätta spektrum från de tre olika ljus-strategier vilka användes. Överst strategi 
#1 (450nm & 660nm, BR 1:3), sedan strategi #2 (450nm & 660nm, BR 1:7) och underst strategi 
#3 (5700k & 660nm, BR 1:7).  
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2.2.4 Analyser 

En gång i veckan togs prover för analys ut och analyserna utfördes på VA-Syds laboratorium på 
Källby reningsverk. Varje vecka analyserades följande parametrar i förbehandlingscontainern 
och Djupfotobioreaktorn samt vid Smyge reningsverk även Sommar-Raceway: Totalkväve (SS-
EN ISO11905), Ammoniumkväve (Hach Lange LCK 304), Nitrat+nitritkväve (SS-EN ISO 
13395), Totalfosfor (SS-EN ISO 6878:200) Fosfatfosfor (SS-EN ISO6878:200) samt 
Suspenderande ämnen (SS-EN 872:2005). Vid flertalet tillfällen analyserades även COD (Hach 
Lange LCK 814), BOD7 (SS-EN 1899-1), koliforma bakterier (IDEXX), E.coli (IDEXX) samt 
tungmetaller (ICP-MS). 
 
Två till tre gånger per testbädd analyserades även inkommande vatten för att få en uppfattning 
om hur mycket förbehandlingen står för reningsgraden gentemot djupfotobioreaktorn och 
sommar-raceway. 

2.2.5 Skörd 

Alger från djupfotobioreaktorn på Källby togs ut i två olika fraktioner:  
  
1) Alger från reaktor (utan separation) – benämns Alger-obehandlade   
2) Alger som uppkoncentrerats med hjälp av en poolfilterpåse (se Figur 8 och Figur 9) – Alger- 
förtjockade 
 
Förutom dessa två prover togs det även ut prov på det filtrat som rann ut filterpåsen. Detta prov 
analyserades av externt laboratorium (VA SYD)  
 

 
Figur 8. Skörd av alger i DFBR.  
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Figur 9. Förtjockade alger 
 
 
 

 
Figur 10. Frånskilt vatten efter skörd. 
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Algproverna karaktäriserades enligt följande analysprogram: 

• Alger-obehandlade: pH, SS, VSS, CODtotal, P-total, N-total, NO3-N, NO2-N, NH4-N,K, 
S, metaller.  

• Alger-förtjockade: pH, TS, VS, C, N, P, K, S, metaller 
• En del av analyserna gjordes vid Inst. för Kemiteknik och en del av analyserna (metaller, 

K, S, P, C, N) gjordes av Växtekologens lab, Lunds Universitet. 

2.2.6 Belysning 

Traditionell belysning såsom HPS (högtrycksnatrium-lampor) alstrar breda statiska spektrum 
som sträcker sig över stora delar av PAR. Detta ljus toppar i gröna delar av spektrumet och 
alstrar värmestrålning (IR) strax över 800 nm. Denna ljusteknik går inte att sänka steglöst utan 
har endast en styrbarhet i form av on/off.  
	  
Med LED kan man själv välja spektrum eftersom även mycket smala spektrum/våglängder finns 
att tillgå, och det går även att dimma LED vilket möjliggör val av ljusintensitet. Man kan alltså 
välja både ljuskvalitet och ljuskvantitet med LED, på en mycket detaljerad nivå. Detta möjliggör 
korrelationsstudier mellan specifikt ljus och valfria aspekter hos alger såsom ökat näringsupptag 
eller biomassa. Genom att kunna välja de delar av ljuset som man är intresserad av kan LED 
även sägas vara en mer energieffektiv teknik, eftersom den energi man stoppar in kommer 
till ”rätt plats” i spektrumet, exempelvis där alger eller växter har mest effektiv absorption. 
 
LED möjliggör även en mer riktad värmeåtervinning och har avsevärt längre hållbarhet än 
traditionell belysning, vilket också är avgörande faktorer vad gäller energieffektivitet och även 
hållbarhet.  
	  

 
Figur 11. Jämförelse mellan spektrum från traditionell HPS-belysning (grön linje) och LED-ljus 
från LX601B(rosa linje). I LX-lampans spektrum har man valt att använda kanaler på 450 nm, 
660 nm och vit 5700K. Anledningen till detta är att växter och alger ofta har hög absorption i 
blått och rött ljus, och det vita ljuset används för att till viss del efterlikna solens ljusspektrum 
och för att träffa fler pigment. 
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2.2.7 Biosorbent 

En metod för att kunna ta fram en biosorbent arbetades fram under projekttiden. Alger från 
djupfotobioreaktorn skördades på samma sätt som under punkt 2.2.7 och förtjockades med hjälp 
av poolfilterpåse. Därefter testades att torka algerna i en TS-mätare, 10 gram våtvikt åt gången i 
135 grader, tills de var helt torra. Algerna mortlades därefter lätt för att uppnå lämplig 
partikelstorlek. Försök gjordes med att tillsätta algerna till vätska och sedan skilja på vatten och 
alger igen, för att utreda om det är möjligt att återanvända biosorbenten utan för stora förluster i 
biomassa. Algerna tillsattes i känd mängd till känd koncentration av kadmiumlösning under 15 
minuter, med omrörning. Algerna frånskildes sedan genom centrifugering och supernatanten 
(vätskefasen) analyserades med avseende på Cd-innehåll.  
 

	   	  

Figur 12a-12b. Skördade alger före och efter torkning 
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3 RESULTAT FÖRSÖK 

3.1 MIKROALGSPOPULATION 

Genomgående har grönalger (Chlorophyta) dominerat i algodlingarna och familjen 
Scenedesmaceae har varit vanligast förekommande i de storskaliga odlingarna. I de småskaliga 
försöken har två olika populationer dominerade av antingen Scenedesmus sp. eller Chlorella sp, 
(se Figur 13a-13b), använts. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att det på senare tid har 
det skett en större revidering av taxonomin kring många alggrupper på grund av utvecklingen av 
molekylära metoder för identifiering. Detta har lett till att många av de arter som tidigare hör till 
släktet Scenedesmus har flyttats till andra genrer, t.ex. Acutodesmus och Desmodesmus. Men i 
detta projekt har vi valt att behålla beteckningen Scenedesmus sp., eftersom detta begrepp är väl 
etablerad inom området mikroalgsbehandling av avloppsvatten. 
 
 

 
 

Figur 13. Population 1 (P1) domineras av karaktäristiska långsmala Scenedesmus sp. medan 
population 2 (P2) domineras av encelliga Chlorella sp. Bild från Hultberg m.fl. (2016). 
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3.2 KONTROLLERADE FÖRSÖK I MINDRE SKALA 

3.2.1 Näringsreduktion samt produktion av biomassa  

Behandling med alg reducerade nivåerna av både totalkväve och ammonium med mer än 90% 
jämfört med initialvärden efter tre dagar av algtillväxt. Detta observerades även för totalfosfor 
och ortofosfat. Resultaten var liknande i såväl rått avloppsvatten som anaerobt behandlat 
avloppsvatten, se Tabell 2. De båda populationerna av grönalger hade likande tillväxt (Figur 14). 
 
Tabell 2. Mängd algbiomassa (mg torrvikt L-1) efter tre och fem dagars algbehandling av 
avloppsvatten taget innan anaerob behandling (AV1) samt efter anaerob behandling (AV2). 
Inital koncentration (mg L-1) samt koncentration efter tre och fem dagars behandling visas, 
totalkväve (TN), ammonium (NH4), totalfosfor (TP) och ortofosfat (PO4). 

 
Behandling/Tid  pH Biomassa  TN  NH4  TP PO4 
AV1/0 7,6±0,0 51,2 ± 11,4a* 27,9±0,1a 26,2±0,2a 1,3±0,03a 1,2±0,03a 
AV2/0 7,5±0,0 47,3 ± 12,1a 32,5±2,1b 29,3±1,0b 2,1±0,06b 2,1±0,08b 
AV1/3 days 10,8±0,0 256,7±37,9b 2,2±0,5c 0,04±0,0c 0,05±0,06c <0,05c 
AV22/3 days 11,0±0,1 233,3±49,3b 1,7±0,3c 0,04±0,0c 0,08±0,01c <0,05c 
AV11/5 days 10,3±0,2 570,0±62,4c 1,8±0,1c 0,02±0,0c 0,08±0,00c <0,05c 
AV2/5 days 10,2±0,4 530,0±72,1c 2,3±0,1c 0,03±0,0c 0,07±0,02c <0,05c 

* värden inom kolumn som följs av olika bokstav är signifikant skilda åt (P<0,05, Tukey’s test). 
 
 

 
Figur 14. Mängd algbiomassa (mg torrvikt L-1) producerad över tid i anaerobt behandlat 
avloppsvatten. Mikroalgspopulationer dominerade av Scenedesmus sp. (P1) eller av Chlorella 
sp. (P2) har använts. Figur från Hultberg m.fl. (2016). 
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3.2.2 Organiska föroreningar 

3.2.2.1 Bekämpningsmedel, korttidsexponering 
Korttidsbehandling med algbiomassa resulterade inte i någon signifikant skillnad i total 
koncentration av bekämpningsmedel jämfört med obehandlad kontroll. För enstaka 
bekämpningsmedel fanns signifikanta skillnader. Fludioxonil och fuberidazol visade signifikant 
lägre koncentrationer jämfört med kontrollen när den exponeras för levande algceller. Sex 
bekämpningsmedel fanns i betydligt lägre koncentrationer jämfört med kontroll när de utsätts för 
döda algceller (karbofuran, karfentrazonetyl, fludioxonil, fenmedifam, propamokarb och 
terbutylazin). 

3.2.2.2 Bekämpningsmedel, långtidsexponering 
Vid långtidsexponering fanns en signifikant skillnad mellan total initial koncentration av 
bekämpningsmedel och totala nivåer efter behandling. Totala mängder bekämpningsmedel var 
63,5 ± 3,9 µg/l (initial koncentration, dag 0) och 37,0 ± 1,2 µg/l (kontroll, 4 dagar) och 29,7 ± 
1,0 µg/l (algbehandling, dag 4), respektive. I Figur 12a-12b visas kontrollbehandlingens effekt 
på de individuella substanserna. Individuella koncentrationer av 10 bekämpningsmedel av 38 
testade var signifikant sänkt med algbehandling jämfört med kontroll. Dessa bekämpningsmedel 
var karbofuran, karfentrazonetyl, klomazon, cyanazin, difenokonazol, hexazinon, pirimikarb, 
propamokarb, terbutylazin och trinexapak etyl.  

3.2.2.3  Läkemedelssubstanser 
I dessa försök sågs inga effekter av algbehandling. 
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Figur 15. Relativ reduktion av bekäm

pningsm
edel I långtidskontroll jäm

fört m
ed initial koncentration (faktiska värden anges i 

parantes). Figur från H
ultberg m

.fl. (2015). 
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3.3 RACEWAY 

3.3.1 Näringsreduktion 

 
Algodlingen och förbehandling reducerade tillsammans totalkväve från nära 80 mg/l inkommande 
avloppsvatten till ca 20 mg/l, vilket motsvarar drygt 75% reningsgrad, se Figur 16, Tabell 3. 
Förbehandlingen svarar för ca 40% rening av totalkvävet. Troligen utgör organiskt bundet kväve en 
betydande andel av totalkvävet.  
 
Inkommande avloppsvatten hade en genomsnittlig koncentration totalfosfor på ca 6 mg/l. I raceway 
reducerades totalfosfor till ca 0,3 mg/l. Reningsgraden av fosfor var över 95% i raceway och 32% i 
förbehandlingen, se Tabell 3. Totalfosfor utgörs nästan uteslutande av fosfat, varför den senare 
näringsfraktionen inte beskrivs utförligare här. 
 
COD, eller chemical oxygen demand, är ett mått på hur mycket syre som förbrukas vid fullständig 
(kemisk) nedbrytning av organiska ämnen i vatten. COD halten är hög i inkommande vatten vid 
Smygehamns reningsverk, ca 500-600 mg/l under försöksperioden. Förbehandlingen reducerade 
COD till 50-70 mg/l men ingen markant reduktion observerades i någon av algodlingarna, se Figur 
16. Totalt reducerades COD med ca 90% (se Tabell 3). 
 
Ammoniumhalten var ca 35 mg/l i inkommande vatten under försöksperioden. Förbehandlingen ser 
ut att reducera koncentrationerna betydligt, men variationen är stor. Nitrifikation kan vara en möjlig 
orsak till variationen (och reduktionen) då en övergång från ammonium till nitrat har observerats 
tidigare i förbehandlingen. Ammoniumhalten i raceway var endast ca 0,2 mg/L, (se Figur 16) och 
reduktionsgraden var därmed närmare 100%. Det är dock fullt möjligt att ammonium till viss del 
omvandlats till nitrat i den syrerika miljö som skapas av paddelhjulet omrörning samt algernas 
fotosyntes.  

3.3.2 Suspenderat material/produktivitet. 

Suspenderat material i inkommande vatten till Smygehamns reningsverk är högt och varierar över 
försöksperioden mellan 330-620 mg/l, se Figur 16. Förbehandlingen reducerar effektivt suspenderat 
material till mellan 2 och 10 mg/l. Suspenderat material i raceway kan därmed nästan uteslutande 
anses bero på tillväxt av algbiomassa. Vid skörd av raceway varierar koncentrationerna av 
suspenderat material mellan 340 mg/l och 820 mg/l. På våren är susp.halten i raceway lägre än på 
sommaren, vilket kan härledas till en högre algtillväxt under de ljusare sommarmånaderna. Den 
genomsnittliga ”produktionen” av suspenderat material i raceway över försöksperioden beräknades 
till 14,1 (± 6,6) gram per kvadratmeter och dag, då enbart hänsyn tas till ytan som upptas av 
raceway.  
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Figur 16. Näringskomponenter och suspenderat material (susp.) i inkommande avloppsvatten till 
Smygehamns reningsverk (inkommande), ut ur förbehandlingen, och ut ur Raceway. 
Figur A1-E1 visar data över försöksperioden, Fig A2-E2 visar data sammanställda med 
medelvärde och standardavvikelser. 
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Tabell 3. Reduktion av totalkväve, totalfosfor och COD som % av inkommande avloppsvatten till 
Smygehamns reningsverk. Data visas som medel (standardavvikelse) för förbehandlingen och 
raceway. 
% Reduktion  Tot-N Tot-P COD 
Förbehandling 37,9 (13,8) 27,3 (19,1) 91,3 (2,2) 
Raceway  77,2 (12,8) 97,5 (1,3) 90,4 (2,8) 

 
 Tungmetaller och coliforma bakterier 
Tungmetaller och bakteriologisk analys av vattnet från Sommar-RW gjordes vid ett antal tillfällen, 
halterna var relativt jämna under försöksperioden. Den bakteriologiska analysen visar att algerna 
hygieniserar vattnet till den grad att det i genomsnitt är godkänt för bevattning, se Alam (2014) för 
att se kriterier för detta. 
  
Tabell 4. Tungmetallsanalys för förbehandlat vatten innan algodling. 
Förbehandling   150630 150714 150721 150728 
Analys   enhet         
Arsenik, As µg/l 1,7 <1,5 <1,5 3,2 
Bly, Pb 

 
µg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Kadmium, Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Koppar, Cu µg/l 8,8 5,5 <1,5 5 
Krom, Cr 

 
µg/l <0,5 0,6 <0,5 1,8 

Kvicksilver, Hg µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Nickel, Ni 

 
µg/l 3,7 5 <1,5 6,8 

Zink, Zn   µg/l 11 <5 <5 16 
 
 
Tabell 5. Tungmetallsanalys för Sommar-Raceway. 
Sommar RW   150630 150714 150721 150728 
Analys   enhet         
Arsenik, As µg/l 2,2 1,7 1,7 2 
Bly, Pb 

 
µg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Kadmium, Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Koppar, Cu µg/l 13 18 94 4,8 
Krom, Cr 

 
µg/l 2,3 2,6 0,9 1,4 

Kvicksilver, Hg µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Nickel, Ni 

 
µg/l 4,8 7,7 3,4 3,4 

Zink, Zn   µg/l 6,6 26 <5 <5 
 
 
Tabell 6. Bakteriologisk analys av Sommar-Raceway. 
Sommar RW       
  enhet 150707 150721 150728 

Koliforma bakt st/100 ml ej analyserbart 
pga färg 24000 5 

E.coli st/100 ml 11 6 4 
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3.3.3 pH 

 
pH och temperatur i förbehandlingen och algodlingarna mättes under hela försöksperioden. pH höjs 
från ca 8 till ca 10 i Sommar-RW. Höga pH på över 10 visar att algerna hygieniserar vattnet till viss 
del och kan därmed minska det patogena trycket på ett reningsverk. 

 

 
Figur 17. pH och temperatur i förbehandling och raceway i Smyge. 
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3.4 DJUPFOTOBIOREAKTOR 

3.4.1 Näringsreduktion Smyge 

Djupfotobioreaktorn (DFBR) och förbehandling reducerade tillsammans totalkväve från ca 80 mg/l 
inkommande avloppsvatten till ca 11 mg/l vilket motsvarar ca 82% reningsgrad. Variationen var 
dock betydande och orsakas av höga värden i början av försöket, se Figur 18 och Tabell 7 vilket 
berodde på igångsättningen av algkulturen med hjälp av näringslösning Förbehandlingen stod för ca 
30% av reduktionen. 
 
DFBR och förbehandlingen reducerar totalfosfor från ca 6 mg/l till 0,35 mg/l vilket innebär en 
reduktion på ca 96%, varav förbehandlingen står för ca 20%. Likvärdigt med kvävehalten är de 
första veckornas analysvärden påverkade av igångsättningen av algkulturen med hjälp av 
näringslösning. Totalfosfor utgörs nästan uteslutande av fosfat, varför den senare näringsfraktionen 
inte beskrivs utförligare här. 
 
Ammoniumhalten var ca 35 mg/l i inkommande vatten under försöksperioden och halten reduceras 
till under 0,2 mg/l vilket innebär en reduktion på nästan 100%. Detta betyder att nästan all 
ammonium antingen tagits upp av algerna eller omvandlats till andra kväveformer, t.ex. nitrat via 
nitrifikation (se avsnittet raceway ovan). 
 
COD halten i inkommande vatten vid Smyge reningsverk är ca 500-600 mg/l under 
försöksperioden. Förbehandlingen reducerade COD till 40-50 mg/l men ingen markant reduktion 
observerades sedan i DFBR, i likhet med avsnittet Raceway ovan. Totalt reducerades COD med 
drygt 85%. 
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Figur 18. Försök i fotobioreaktor (DFBR) Smyge: Näringskomponenter och suspenderat material 
(susp.) i inkommande avloppsvatten till Smygehamns reningsverk (inkommande), ut ur 
förbehandlingen, och ut ur DFBR. Fig A1-E1 visar data över försöksperioden, FigA2-E2 visar data 
sammanställda med medelvärde och standardavvikelser. 
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Tabell 7. Reduktion av totalkväve, totalfosfor och COD som % av inkommande avloppsvatten till 
Smygehamns reningsverk. Data visas som medel (standardavvikelse) för förbehandlingen och 
DFBR. 
% Reduktion  Tot-N Tot-P COD 
Förbehandling 37,9 (13,8) 27,3 (19,1) 91,3 (2,2) 
DFBR 82,4 (17,3) 96,9 (3,6) 86,3 (11,8) 

 

3.4.2 Suspenderat material/produktivitet Smyge 

Som beskrivits i avsnittet raceway ovan är koncentrationerna av suspenderat material i inkommande 
vatten till Smygehamns reningsverk höga, och varierar över försöksperioden mellan 330-620 mg/l, 
se Figur 18. Förbehandlingen reducerar suspenderat material till mellan 2 och 10 mg/l över 
försöket. Koncentrationerna av suspenderat material i DFBR bör därför i huvudsak bero på tillväxt 
av algbiomassa (och ev. utfällningar av lösta ämnen). Vid skörd av bioreaktorn varierar 
koncentrationerna av suspenderat material mellan 65 mg/l och 290 mg/l. Från den 5 maj till den 16 
juni är susp.halten relativt stabil kring 220-290 mg/l, men resterande del av försöksperioden är 
koncentrationerna betydligt lägre, mellan 130 och 65 mg/l.  

3.4.3 pH Smyge 

pH och temperatur i förbehandlingen och algodlingarna mättes under hela försöksperioden. pH höjs 
från ca 8 till ca 10 i DFBR. Höga pH på över 10 visar att algerna hygieniserar vattnet till viss del 
och kan därmed minska det patogena trycket på ett reningsverk. 

 

 
Figur 19. pH och temperatur i DFBR Smyge. 
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3.4.4 Näringsreduktion och ljusförsök Källby 

 
Den 26 augusti 2015 flyttades fotobioreaktorn (DFBR) från Smygehamns reningsverk till Källby 
reningsverk. På Källby genomfördes tre försök med olika ljusinställningar på LED lamporna. 
Ljusinställningarna beskrivs under punkt 1, 2 och 3 i Tabell 1. Här nedan redovisas för enkelhetens 
skull LED försöken på Källby som #1, #2 och #3. Se Tabell 1 för mer information. I resultaten för 
var försök redovisas näring och suspenderat material (susp.) från förbehandlingen och utgående 
vatten från fotobioreaktorn efter algskörd, dels eftersom data på inkommande vatten saknas för 
försök #3 och dels för att för att möjliggöra jämförbarhet mellan studierna. Förbehandlingen släppte 
ifrån sig mer näring än de inkommande koncentrationerna till Källby under försöken. Anledningen 
till detta är okänd men kan möjligen bero på frisättning från tidigare sedimenterat material. Här 
redovisas därför den faktiska näringsretentionen som skillnaden mellan förbehandlingen och 
utgående vatten från algodling. För jämförelse var inkommande näringskoncentrationer till Källby 
under försök #1 43,7 mg N-tot/l, 6,7 mg tot-P/l, och 404 mg COD-cr/l. Under försök #2 var dessa 
värden 37,4 mg N-tot/l, 5,3 mg tot-P/l och 380 mg/l. Försök 3 genomfördes under 2016 och visade 
39 mg N-tot/l, 5,1 mg tot-P/l, och 378 mg COD-cr/l.  
 
Figur 20 visar resultaten från de tre studierna med avseende på näringskoncentrationer och 
koncentrationerna av susp. Susp.halten i förbehandlingen var mycket låg och de uppmätta halterna i 
algreaktorn kan därmed anses vara ett resultat av alg- och bakterietillväxt. Vattnet var också tydligt 
grönt, vilket indikerar på att algerna växte väl.  
 
Under den första försöksperioden (okt 2015) på Källby reningsverk användes enbart blått och rött 
LED ljus i förhållandet 1:3. Under försöket reducerades totalkväve i förbehandlat vatten med 21%, 
totalfosfor med 51% och COD med 30%. Susp.halten vid skörd var i genomsnitt 200 mg/l.  
 
Under den andra försöksperioden (nov-dec 2015) ändrades förhållandet mellan blått och rött LED 
ljus till 1:7, d.v.s. mer rött ljus i förhållande till blått ljus. I detta försök var också kvävereningen 
förhållandevis låg (18%), medan fosforreningen ökade till 74%). Rening av COD halten är svår att 
bedöma här på grund av det låga antal prover som analyserats. Susp.halten vid skörd var i 
genomsnitt 165 mg/l. 
 
I det sista försöket på Källby (feb-mars 2016) ersattes alla blå LED med vita LED (bredspektrum), 
medan förhållandet blått:rött ljus behölls (1:7). I försök #3 har alltså algerna tillgång till fler 
våglängder än i det föregående försöket. Reningen av totalkväve och totalfosfor ökade markant till 
42,2 och 84,8%, respektive, jämfört med de föregående försöken. Susp.halten vid skörd var högst 
av de tre ljusförsöken (genomsnitt 308 mg/l). 
 
En sammanfattning av reningsgraden för de olika ljusförsöken redovisas i Fel! Hittar inte 
referenskälla. nedan. Det är tydligt att näringsretention ökade när vitt LED-ljus inkluderades i 
försök #3. Dessa observationer korrelerar väl med att försök #3 också uppvisade de högsta 
mängderna suspenderat material vid skörd. Som nämnts ovan är susp. ett ungefärligt mått för 
koncentrationen av alger och bakterier i fotobioreaktorn. I försök #3 blev fler våglängder av ljuset 
tillgängliga, vilket troligen gynnade algernas fotosyntes och tillväxt. Den ökade reningsgraden är 
därmed sannolikt ett resultat av den ökade algtillväxten.  
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Figur 20. Försök i fotobioreaktor (DFBR) på Källby reningsverk: Näringskomponenter och 
suspenderat material (susp.) redovisas från utgående från förbehandling och utgående från 
fotobioreaktor. Fig A1-D1 visar data över tre försöksperioder med olika ljusinställningar. Försök 
#1 = BR 1:3, försök #2 = BR 1:7 och försök 3 = BR 1:7 (BR = Blått:Rött). Där mängden blått ljus 
uppnåddes på olika sätt, - i försök #1 och #2 med hjälp av blå LED(450nm) och i försök #3 med 
hjälp av vit LED (5700K). Höga susp.halter i utgående vatten från algodlingen (DFBR) motsvarar 
hög alg/bakterie-produktion. 
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Tabell 8 visar procentuell reduktion av kväve (N), fosfor (P) och kemisk syreförbrukning (COD) 
över experimenten i Källby när LED-ljusets sammansättning ändras. Data är baserade på 
skillnaden i koncentrationer mellan förbehandlingen och utgående vatten från fotobioreaktor (efter 
algskörd). Vattenomsättning och omrörning i reaktorerna är desamma i de tre försöken. I försök 3 
ersattes blå LED 450nm med vita LED 5700K, men förhållandet blått:rött ljus behölls (=1:7). 
Försök 3 inkluderar därmed ljus med mer ”bredspektrumkaraktär”. Provtagningar utfördes varje 
vecka vid skörd. Resultaten presenteras som medel med standardavvikelser inom parantes.  

 
 
 
 

 

 

3.4.5 Tungmetallsanalys och coliforma bakterier 

Tungmetallsanalys samt bakteriologisk analys utfördes i DFBR vid ett antal tillfällen. Även i DFBR 
hygieniserar algerna vattnet till godkänt bevattningsvatten enligt Alam (2014) 
 
Tabell 9. Tungmetallsanalys för Djupfotobioreaktor, se även Tabell 4. Tungmetallsanalys för 
förbehandlat vatten för jämförelse. 

DFBR     150630 150714 150721 150728 151110 151215 
Analys   enhet             
Arsenik, As µg/l 3,2 <1,5 2,2 2,6 0,82 0,56 
Bly, Pb 

 
µg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Kadmium, Cd µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Koppar, Cu µg/l 5,3 4,6 6,2 5,9 7,3 2,9 
Krom, Cr 

 
µg/l 1,4 0,76 0,81 1,5 1 1 

Kvicksilver, Hg µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Nickel, Ni 

 
µg/l 4,7 3,9 4 3,9 2,3 6,7 

Zink, Zn   µg/l <5 <5 11 <5 5 5 
 
 

Tabell 10. Bakteriologisk analys för DFBR. 

DFBR enhet 150707 150721 150728 151110 151215 
Koliforma 
bakt 

st/100 
ml 1350 24000 19 1010 4800 

E.coli st/100 
ml 11 1 1 7 5 

 
 
 

	  	  

FÖRSÖK	  #1	   FÖRSÖK	  #2	   FÖRSÖK	  #3	  

Blå:Röd	  1:3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(450nm	  &	  660nm)	  

Blå:Röd	  1:7	  	  	  	  	  	  	  	  
(450nm	  &	  660nm)	  

Blå:Röd	  1:7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(5700K	  &	  660nm)	  

Reduktion	  N	  (%)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  (7,9)	   	  	  18	  (6,6)	   42,2	  (4,1)	  
Reduktion	  P	  (%)	   54,8	  (21,4)	   74,6	  (18,8)	   84,8	  (1,4)	  
Reduktion	  COD	  (%)	   30,0	  (8,84)	   0,4	  (endast	  ett	  prov)	   	  	  17,3	  (20,9)	  
Susp	  vid	  skörd	  (mg/L)	   200	  (39,2)	   165,7	  (41,2)	   	  	  	  	  	  308,8	  	  (17,3)	  
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3.4.6 Skörd 

Tabell 11. Analysresultat för Alger – obehandlade. 

Analysparameter Resultat  

N-total 46,7 mg/L 
NO3 35,6 mg/L 
NO2 3,71 mg/L 
NH4 2,33 mg/L 

P-total 4,68 mg/L 

COD total 517 mg/L 
SS 223 mg/L 

	   	  

Tabell 12. Analysresultat för Alger – förtjockade. 

Analysparameter Resultat 
TS 6,8% 
VS 5,2% 
C 0,39 g/g TS 
N 0,11 g/g TS 

 
Tabell 13. Analysresultat metallinnehåll, P, K, S. 
Prov Al Cd Cr Cu Fe K Mg P Pb S Zn 

Alger-
obehandlade 

(mg/l) u.d u.d u.d. 0,002 0,003 22,85 6,48 4,68 0 3,98 0,01 
Alger-förtjockade 

(mg/g TS) 0,187 0 0,003 0,028 2,04 7,95 2,41 18,70 0,002 5,02 0,118 
u.d. = under detektionsgräns 
Det filtrat som rann ut ur filterpåsen analyserades för vissa parametrar, se Tabell 13. 

 
Tabell 14. Resultat från analys av filtratet (det som rann ut ur filterpåsen vid skörd), se Figur 10. 

Analysparameter Resultat  
Totalkväve  47 mg/l 
Nitrat+nitritkväve  44 mg/l 
Ammoniumkväve  0,2 mg/l 
Totalfosfor  3,1 mg/l 
COD  36 mg/l 
Susp ämnen  2,6 mg/l 
 
Jämför man provet direkt från reaktorn (Tabell 11) med det vatten som rann ut ur filterpåsen så är 
den stora skillnaden att COD och SS inte passerar igenom filterpåsen. Detta är logiskt eftersom 
provet från reaktorn innehåller alger (men det filtrerade vattnet inte förväntas göra det). Det är dock 
nästan lika mycket N-total och P-total i vattnet ut från filterpåsen som det är i reaktorn. Det skulle 
inte gå att släppa ut det vatten som filtrerats. 
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3.4.7 Biosorbent 

Metoden att skörda och torka alger fungerade bra och det var möjligt att på ett enkelt sätt få algerna 
till torkad form vilket tyder på att det med enkla medel skulle vara möjligt att återanvända algerna, 
då det, i sammanhanget, inte blev några stora förluster av biomassa (ca 25%). Det skulle vara 
möjligt att låta algerna sjunka till botten och sedan toppsuga bort den största delen av vätskan för att 
sedan filtrera en liten mängd alger och vätska för att skilja från algerna. Försöket med tillsättningen 
av alger till en känd Cd-lösning utfördes på SLU Alnarp. Koncentrationen kadmium var 3 µg Cd/l i 
ursprungslösningen. Algerna tillsattes i två olika koncentrationer, med tre replikat av varje 
koncentration. När algerna tillsattes till den kända lösningen kadmium, löstes de inte upp nämnvärt 
utan svävade fritt under omrörningen för att sedan mycket skyndsamt sjunka till botten när 
omrörningen avstannades.  
Prov 1: Tillsatt mängd biosorbent: 0,02 g/l (Monteiro m.fl., 2009) tre replikat (1:1, 1:2, 1:3) 
Prov 2: Tillsatt mängd biosorbent: 0,1 g/l, tre replikat (2:1, 2:2, 2:3)  
Analyserna utfördes på SLU Alnarp men visade inga synbara effekter på Cd-halten i vätskan. En 
möjlig felkälla kan vara att algerna inte var tillräckligt finfördelade utan att mer yta behövs för att få 
ett större upptag av tungmetaller. Algerna förbehandlades inte och tvättades inte med några 
kemikalier innan testet utfördes, vilket kan betyda att algernas aktiva yta är ”full”, dvs. att algerna 
har tagit upp tungmetaller under sin tillväxttid och därmed inte kan ta upp mer tungmetaller innan 
de har tvättats. 
	  
	  
	  

Figur 21a-21b. Försök med tillsats av biosorbent till känd Cd-lösning.  
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3.5 BIOGASPOTENTIAL 

Resultat i form av ackumulerad metanproduktion per tillförd mängd VS kan ses i Figur 22. 
Cellulosa användes som kontrollsubstrat för att kontrollera ympens funktion (Ymp från 
fullskalerötkammare på Källby användes). 
 
 

 
Figur 22. Biogaspotential. 

 
 

 

 
Figur 23. Biogaspotential. 
 
Figur 23 visar den slutliga metanpotentialen (medelvärden av N=6 för algerna och N=3 för 
cellulosan) med standardavvikelser. Algerna ger en mycket låg metanpotential (124 Nml 
CH4/g VS). Trots att algerna kördes i 6 replikata reaktorer får vi stor avvikelse mellan 
reaktorerna med alger. Cellulosan gav förväntad metanpotential och lägre standardavvikelse. 
Detta tyder på att algerna är mer inhomogena. Stina Liden fick i sitt exjobb något högre 
metanpotential 154 respektive 170 Nml CH4/g VS (men på andra algprov och något längre 
utrötningstid, 49 d) 
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4 JÄMFÖRELSETAL 

Då denna sortens algodling som genomförts i detta projekt inte lämpar sig att behandla en 
huvudström på ett reningsverk (se diskussion) blir därför nyckeltalen något missvisande att 
jämföra med konventionell rening, vilket bör beaktas. De antaganden som är gjorda för 
beräkningar av energiproduktion, energiproduktion, exergi och primärenergi beskrivs i 
slutrapporten för detta projekt (Den rena och varma staden 2). Jämförelsetalen för försöken i 
Källby redovisas för den försöksperiod med bäst rening (försök #3). Eftersom inkommande 
näringsdata för Källby visar på lägre koncentrationer än förbehandlingen har ytbehovet och 
näringsåterföringsgrad inte beräknats. 
  
Parameter Nyckeltal Enhet 

Ytbehov (endast process, dvs inkluderar 
bassängytor och ytbehov för övrig utrustning 
som behövs för process. Rensgaller och 
sandfång medräknas ej.).  

Sommar RW: 8,27 

DFBR Smyge: 2,79 

 

m2/p.e. 

 

Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde vid 
stabil drift 

Här redovisas redovisas reningsgraden som 
skillnaden mellan inkommande vatten till 
verket och utgående från algodlingarna. 
Endast koncentrationer utgående vatten i 
redovisas i Källby, och där från försök #3 
eftersom det gav bäst algtillväxt och bäst 
rening. Reningsraden i % har inte tagits med 
eftersom förbehandlingens näringsvärden var 
högre än inkommande vatten i Källby, vilket 
möjligen tyder på att en frisättning av näring 
har skett i detta steg. Reningsraden blir således 
missvisande. För reningsgrad mellan 
förbehandling och algodling, se avsnitt 3.4.4. 
ovan. 

Sommar RW: 96% 
(värde i utgående vatten: 

0,24) 

DFBR Smyge: 96% 
(värde i utgående vatten: 

0,35) 

DFBR Källby (värde i 
utgående vatten: 1,68) 

mg P-tot/l  

Sommar RW: 76% 
(värde i utgående vatten: 

19,48) 

DFBR Smyge: 82% 
(värde i utgående vatten: 

11,5) 

DFBR Källby: (värde i 
utgående vatten: 27,7) 

mg N-tot/l 

 Ej uppmätt mg BOD-tot/l 

Sommar RW: 90% 
(värde i utgående vatten: 

66,83) 

mg COD-tot/l 
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DFBR Smyge: 86% 
(värde i utgående vatten: 

72,4)  

DFBR Källby: (värde i 
utgående vatten: 31,7) 

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen 
som kan återföras till åkermark. Här antas att 
all kväve och fosfor som renas hamnar i slam 
och alger, vilka båda kan återföras.  

När algerna skördats kan det frånskilda vattnet 
användas som näringsbevattning 

Sommar RW: 96 

DFBR Smyge: 96 

 

% av 
inkommande P 

Sommar RW: 76 

DFBR Smyge: 82 

 

% av 
inkommande N 

Energiförbrukning* 

Det finns goda möjligheter att minska 
uppehållstiden i algodlingarna och därmed 
minska energiförbrukningen/p.e. drastiskt. I 
DFBR är lamporna en mycket stor del av 
energiförbrukningen, det är dock möjligt att 
med solceller på containerns tak kompensera 
för denna energiåtgång.  

Sommar RW*: 77  

 

kWh el/p.e., år 

0 kWh värme/p.e., 
år 

0 kWh biogas/p.e., 
år 

Energiproduktion* 

Rötning av alger 

0 kWh el/p.e., år 

0 kWh värme/p.e., 
år 

Sommar RW*: 74  

 

kWh biogas/p.e., 
år 

Exergi och primärenergi* Sommar RW Se Slutrapport för 
Den Rena Varma 
staden 2  

*Vissa av ovanstående jämförelsetal redovisas endast för sommar raceway (RW) eftersom 
detta är det endan undersökta odlingssystem som bedömdes har potential att användas på ett 
reningsverk för att rena inkommande vatten. Dock ska dessa siffror läsas med försiktighet då 
flera antagande har gjorts som baserar sig på andra resultat från litteraturen (se slutrapport: 
Den rena varma Staden 2). 
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5 INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK 

Rening av avloppsvatten med hjälp av alger har liksom många andra biologiska system 
bristen att det är sårbart om hela flödet ska renas på kväve, fosfor och BOD. Däremot kan ett 
system där en delström eller rejektvatten används för algodling ha många fördelar där 
intressanta aspekter, vid sidan av den faktiska näringsreduktionen, är produktion av biomassa 
samt reduktion av organiska föroreningar samt tarmpatogener. En viktig aspekt i algernas 
tillväxt är vattnets sammansättning, exempelvis spelar pH och koncentration av näringsämnen 
in och att systemet måste optimeras på plats. Biomassan kan ha flera möjliga 
användningsområden bl. a. för rötning, näringsåterföring, extraktion av oljor och rening av 
tungmetaller. Både racewaysystemet och djupfotobioreaktorn har förutsättningar att användas 
på befintliga reningsverk. Om raceway ska stå utomhus krävs vissa förutsättningar vad gäller 
ljustimmar och temperatur, men systemet är fullt möjligt att använda i Sverige under perioden 
april-september. Racewaysystemet har fördelen att det krävs mycket små insatser för att 
uppnå önskad effekt, då den endast är beroende av förutsättningarna nämnda ovan samt att få 
tillgång till nytt vatten efter lämplig uppehållstid. DFBR har fördelen att kunna användas året 
runt och uppnå en stabilare drift då många parametrar kan styras.  
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6 DISKUSSION 

6.1 NÄRINGSREDUKTION 

Resultaten från de kontrollerade försöken i mindre skala visar att anaerob behandling av 
avloppsvatten, för att producera biogas, framgångsrikt kan kombineras med en sekundär 
behandling baserad på mikroalger för att avlägsna kväve och fosfor. Dessa resultat 
överensstämmer med en studie av Ruiz-Martinez m.fl. (2012), som drog slutsatsen att utmärkt 
vattenkvalitet erhölls när mikroalger odlades under optimala förhållanden i anaerob renat 
avloppsvatten. En intressant iakttagelse är att mängden algbiomassan fördubblades mellan 
dag 3 och dag 5, medan koncentrationen av kväve och fosfor i avloppsvattnet var mycket låg 
redan på dag tre, se Tabell 2. Detta återspeglar sannolikt det faktum att näringsämnen 
ackumuleras i algceller innan tillväxten sker. Vattenrening och optimal produktion av 
biomassa är alltså separerade över tid, vilket visar på att värdet av den producerade biomassan 
måste balanseras mot kostnaden för odlingstiden. 
 
En styrka i denna studie är att algodling också utvärderats i större skala på reningsverk, dels i 
raceway under svenska vår och sommarperiod, och dels i slutna LED belysta reaktorer som 
kan köras året runt. I racewayodlingen på sommarhalvåret visar resultaten att reningseffekten 
är relativt god, fosfor kan reduceras till nära gränsvärden och kväve ner till ca 20 mg/l. 
Produktiviteten var relativt hög, och vid skörd uppmättes koncentrationer av alger/bakterier 
till genomsnitt 600 mg/L, men trots den goda tillväxten och en god näringsreduktion är 
ytbehovet stort (8,27 m2/p.e.), huvudsakligen på grund av att uppehållstiden för vattnet i 
odlingen var lång. Uppehållstiden under projektet var avsevärt längre än vad som beskrivs i 
föregående stycke. Det kan därför finnas betydande utvecklingsmöjligheter för algodling på 
reningsverk i Sverige, givet att uppehållstiden kan reduceras till dessa nivåer. Som jämförelse 
har företaget FCC Aqualia har lyckat att reducera uppehållstiden till mellan 2-3 dagar i 
odlingar utanför Cadiz i Spanien. Att komma ner i dessa låga uppehållstider under svenska 
förhållanden bedöms dock som osannolikt om reningseffektiviteten ska behållas. Även om 
systemet kan effektiviseras så pass att uppehållstiden minskar ytbehovet till hälften, måste 
algodling ändå ske på en plats där stora utrymmen finns tillgängliga.  
 
Också en ny typ av odlingssystem, djupfotobioreaktor, som är lämplig för kontinuerlig odling 
under året har konstruerats och testats i projektet. En stor fördel med denna konstruktion är att 
en fotobioreaktor som drivs av LED belysning går att bygga djupare än en raceway, som är 
beroende av solen ovanför. Ytbehovet för en sådan ”djupfotobioreaktor” kan därmed 
teoretiskt minskas avsevärt. Denna typ av odlingssystem kommer dock att ha en större 
energiåtgång jämfört med racewayodling och solceller finns därför med som ett alternativ i 
konstruktionen. Målet under projektet har varit att inte ligga på en högre energiförbrukning än 
att taket på containern där djupfotobioreaktorn står räcker till för att genom solenergi täcka 
upp förbrukningen, vilket har kunnat uppfyllas under hela projektet. Resultaten för 
djupfotobioreaktorn visar på att även här är det möjligt att få mycket god reningseffekt. Vid 
testbädden Smyge reningsverk kunde fosforhalten reduceras till 0,35 mg/l och kvävehalten till 
11 mg/l. Vid skörd i Smyge uppmättes varierade algkoncentrationer mellan 100 och 270 
mg/L, med ett medelvärde på 155 mg/L.  
 
På Källby reningsverk undersöktes effekterna av olika sammansättning av LED ljus på 
algernas tillväxt och näringsretention. Reningseffekten var dock inte lika stor som i Smyge 
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vilket troligen beror på en kombination av bland annat pH i inkommande vatten, skillnad i 
vattenkemi mellan reningsverken, samt misstänkt problem med förbehandlingssteget, som 
visade högre näringskoncentrationer än inkommande vatten. Tre försök genomfördes med 
olika ljusinställningar. I två av dessa försök inkluderades endast ljus med blå och röda 
våglängder i olika förhållanden. Blått och rött ljus valdes eftersom dessa våglängder matchar 
algernas klorofyllabsorption väl. Dessa två försök jämfördes med ett sista försök där den blå 
delen av ljuset balanserades upp med vit LED 5700K (bredspektrum) istället för med en blå 
LED 450 nm (smalspektrum). Klart högst algtillväxt och näringsretention observerades i det 
sista försöket när algerna fick tillgång till fler våglängder än rött och blått ljus endast. (se 
3.4.4. Näringsreduktion och ljusförsök i Källby. En bättre tillväxt av grönalger med vitt ljus 
jämfört med rött:blått (lila) ljus har också setts i andra studier (Hultberg m.fl. 2014; Yan m.fl. 
2013). Även fast reningsgraden var bättre med vitt ljus är det svårt att bedöma den totala 
reningen av inkommande vatten till Källby eftersom förbehandlingen visade på högre 
näringskoncentrationer än inkommande vatten.  
  

6.2 EFFEKT PÅ FÖRORENINGAR 

En utmaning som det moderna reningsverket står inför är att inte bara rena det inkommande 
vattnet från näringsämnen utan också från andra typer av föroreningar. Dessa föroreningar 
omfattar ett brett spektrum av giftiga och svårnedbrytbara ämnen, som exempelvis 
läkemedelsrester, tungmetaller och nanopartiklar (Gavrilescu m.fl. 2015). Utöver direkta 
toxiska effekter, kan en del av dessa ämnen också ackumuleras i näringskedjan (Boonsaner & 
Hawker, 2013) vilket ytterligare ökar incitamentet för att utveckla reningstekniken. Mycket 
uppmärksamhet riktas för närvarande på metoder baserade på användning av aktivt kol, 
oxidation med användning av ozon eller membranfiltrering (Huber m.fl. 2005; Zaini m.fl. 
2010). Den biologiska processen kan vara ett intressant komplement till dessa reningstekniker 
och heterotrofa mikroorganismer som bakterier eller svampar har studerats utförligt för 
biologisk rening av komplexa organiska föroreningar, s.k. bioremediation. 
 
Algbaserade processer för vattenrening har främst använts för att avlägsna oorganiska 
näringsämnen. Emellertid har dessa system också visat sig vara effektiva för avlägsnande av 
organiska föroreningar (Adey m.fl. 1996). En del av förklaringen till detta är att algerna under 
sin tillväxt ökar syrehalten i vattenmiljön. Detta stimulerar tillväxt hos majoriteten av de 
heterotrofa nedbrytarna och i de flesta fall resulterar detta i en ökad nedbrytning av 
föroreningar (Muñoz & Guieysse, 2006). Emellertid bör det påpekas att många grupper av 
mikroalger, inklusive Scenedesmus sp. som använts i detta projekt, har potential för mixotrof 
tillväxt (Shen m.fl. 2015). Detta innebär att de kan tillgodogöra sig energi både från organiska 
kolkällor och ljus och direkt metabolism av föroreningar av mikroalger har också rapporterats 
(Ghasemi 2011). 
 
I projektet har vi studerat effekten på föroreningar av både korttidsexponering för 
algbiomassa, levande och död, samt effekten av långtidsexponering för en tillväxande 
algkultur. Dessa studier gjorde genom att reduktionen av 32 olika bekämpningsmedel följdes. 
Anledningen till att val av förorening, bekämpningsmedel, är att det finns väl beprövade 
analyser med mycket låga detektionsgränser vilket innebar att försök kunde genomföras med 
miljömässigt relevant koncentrationen. Det gav också en möjlighet att arbeta med ett brett 
spektrum av olika kemiska substanser. Detta arbete kompletterades också med en studie där 
effekten på acetaminophencarbamazepine, diclofenac, metoprolol, naproxen, ranitidine och 
sulfamethoxazole följdes. I denna studie sågs ingen reduktion av ämnena i förhållande till 
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utgångsvärdena efter 4 dagars exponering (Bodin & Hultberg, 2016). Studien genomfördes 
dock med en mycket låg mängd biomassa och tillväxten av algerna var dålig vilket kan ha 
påverkat slutresultatet.  
 
Studien som baseras på en mix av olika bekämpningsmedel visar att vid korttidsexponering 
fanns ingen effekt på den totala mängden bekämpningsmedel medan man däremot kunde hitta 
enstaka ämnen som reducerades signifikant. Däremot sågs en god effekt av långvarig 
exponering, 4 dagar, med en signifikant reduktion av den totala mängden jämfört med 
utgångsvärden (Hultberg m.fl. 2015). Det bör dock påpekas att i långtidskontrollen utan alger 
minskade den totala mängden bekämpningsmedel med ungefär 40% jämfört med 
utgångsvärde. För den behandling som inkluderade alger var den ungefärliga minskningen 
50% d.v.s. algbehandling ger en ytterligare minskning med ca 10% i förhållande till 
utgångsvärde. Detta visar på att de abiotiska faktorerna som ljus och luftning är mycket 
viktiga för reduktionen. Resultaten från långtidsbehandlingen överensstämmer med en 
nyligen publicerad studie av Matamoros m.fl. (2015) och visar att en racewayodling är en 
intressant teknik för att reducera mängden organiska föroreningar och att både abiotiska och 
biotiska faktorer är av vikt. 
 
Det är också viktigt att lyfta fram algodlingens potential att ha en hygieniserande effekt på 
avloppsvatten (Awuah, 2006). Ur ett internationellt perspektiv bör ett system baserat på den 
energipositiva reningen följt av en algodling vara mycket intressant. I denna typ av system 
kan energi utvinnas från avloppsvattnet och ytterligare reduktion av föroreningar, både 
kemiska och biologiska, ske under algodlingen. 
 

6.3 BIOMASSA ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Att utnyttja mikroalger för att reducera kväve och fosfor i avloppsvatten, och parallellt med 
detta ha en tydlig strategi för hur biomassan ska användas har stora fördelar ur ett 
miljöperspektiv (Mata m.fl. 2010). Det användningsområde för biomassan som varit i fokus i 
detta projekt är som substrat för biogasproduktion, vilken har visats sig vara relativt låg (124 
Nml CH4/g VS). I projekt har vi också initierat arbete kring mikroalgen som bas för 
produktion av filtermaterial. Mikroalger är kända för en god förmåga att ackumulera 
tungmetaller. Väldigt översiktligt beror detta på att de har en stor yta i förhållande till sin 
volym och ytan är mycket lämpad att binda tungmetaller. I levande celler sker också en 
transport av tungmetaller in i cellen. Om cellen är död handlar det om en passiv adsorption till 
cellytan. Det finns studier som visar att adsorptionen till död biomassa kan vara mycket hög, 
att det finns en potential att öka adsorptionen genom förbehandling av biomassan och att det 
finns en potential till regenerering d.v.s. metaller kan adsorberas, tvättas ut och processen kan 
upprepas med samma biomassa (Monteiro m.fl. 2012). Filtermaterial baserat på mikroalger 
har tidigare finns kommersiellt tillgängligt i form av kolonner (Gavrilescu, 2004). Förslagsvis 
bör framtida arbete riktas mot en robust filterdesign som kan ha tillämpningar såväl inom som 
utanför reningsverket. Vi kunde dock inte se någon reduktion av tungmetaller i pilotförsöken. 
Detta beror troligtvis på de låga koncentrationer som uppmättes under försöken, samt att 
analyserna har en stor osäkerhet vid låga koncentrationer. Dessa resultat får dock ses som 
preliminära och jämföras med att den vetenskapliga publikation som finns pekar på en god 
upptagningsförmåga. Större försökserier behövs där fokus ligger på formulering, mängd och 
eventuell förbehandling av biomassan. 
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Vid sidan av tungmetaller är också organiska föroreningar som exempelvis läkemedel något 
som måste hanteras i ett modernt reningsverk. De resultat som framkommit i denna studie 
tyder på att algcellen, levande eller död, har låg potential att absorbera komplexa organiska 
föreningar vid kort exponering (Hultberg m.fl. 2015). Ett algfilter kan därför inte förväntas 
reducera denna typ av föroreningar.  
 
Ytterligare ett intressant område för framtida arbete är potentialen att använda mikroalger för 
att återföra näringsämnen. Resultat och diskussion relaterat till detta område finns även i 
Ekobalans delrapport i detta projekt. En viktig faktor att beakta är algcellens tendens att 
ackumulera tungmetaller vilket gör att en direkt återföring kan vara tveksam. Tungmetaller 
återfinns främst på cellväggen och ett alternativ är därför att undersöka möjligheten att lysera 
cellen och separera cellväggar och övrigt cellinnehåll. I detta scenario kan cellväggar 
användas för att utveckla ett filtermaterial medan övrigt cellinnehåll kan förväntas vara en 
mycket intressant växtnäringsprodukt (Dasgan m.fl. 2012). När ytterligare intressanta 
användningsområden för biomassan identifieras och optimeras kan den djupfotobioreaktor 
(DFBR) som undersöktes med fördel användas för att producera biomassa året runt och på så 
vis säkra en kontinuerlig produktion.  

6.4 VÄRDERING AV DRIFTSKOSTNADER 

De storskaliga systemen för algodling som testats i detta projekt (raceway och 
djupfotobioreaktor) kräver relativt lite insatsmedel vad gäller förbrukningsmaterial och 
reservdeler etc., däremot krävs en del personal för att sköta och optimera odlingarna. 
Eftersom det inte är lämpligt att använda algodlingarna för att rena huvudströmmen, då risk 
för variation i reningseffektiviteten finns, är det svårt att värdera om driftskostnaderna är 
mindre eller större än motsvarande konventionell teknik. Odlingssystemet är också intressant 
för att producera en biomassa som kan användas för vidare förädling exempelvis biosorbent 
eller växtnäring. Dock är det för tidigt att göra någon typ av ekonomisk utvärdering av detta. 
Den ungefärliga tidsåtgången för drift av anläggningarna (förbehandling, sommar-RW och 
DFBR) var ca 8-10 timmar. 

6.5 RISK FÖR EMISSIONER AV METAN OCH LUSTGAS 

Emissionerna av metan och lustgas är inte uppmätta vid något tillfälle under projektet men 
möjliga platser där emissioner kan uppstå är under förbehandlingens anaeroba steg där metan 
kan bildas. Vid högt pH i algodlingarna kan kväveavgång ske i form av ammoniak. 

6.6 MÖJLIGHETER MED MIKROALGSODLING 

Mikroalgsodling sommartid är relativt energisnål, och den är dessutom fri från kemi. Det 
innebär att systemet inte tillför ekosystemet några ytterligare komplexa fällningskemikalier. 
Försöken indikerar tydligt att vid odling på avloppsvatten där det ursprungliga pH värdet är 
högt (kalkrikt vatten), så medför den biologiska processen under mikroalgstillväxten att pH 
värdet på vattnet höjs kraftigt (ca pH 12). Det medför att utöver den biologiska avdödningen 
av patogena bakterier, så interagerar mikroalgernas biologiska rening av vattnet med en 
fysikalisk rening med hjälp av ”struvit-utfällning” av fosfor 
 
Kan då mikroalgsodling ersätta någon del av ett traditionellt reningsverk, eller kan metoden 
visa betydande fördelar i annan vattenbehandling? 
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En del av ”hemligheten” med mikroalgsodlingen finner vi i redan i ”förbehandlingen” där 
COD halten reduceras betydligt och ett ”transparent” vatten erhålls. Ett transparent vatten är 
en viktig framgångsfaktor för mikroalgsodling med tanke på att det energirika ljuset blir 
tillgängligt på ett helt annat sätt. Under 6-7 av årets månader erhålls i södra Skåne tillräckligt 
med solljus för att uppnå en bra reningseffekt. Metoden med mikroalgsrening kan under dessa 
månader utföras med väldigt enkla medel och låg energiförbrukning. I mindre reningsverk 
som inte är ”stadsnära” (t.ex. sommarstugeområde) kan metoden på grund av sin enkelhet och 
sina begränsade investeringar bli ett alternativ att ta hänsyn till i jämförelse med traditionella 
metoder. Samma reningsgrad kan också erhållas de resterande månaderna med mindre 
solinstrålning, men då med hjälp av t.ex. en djupfotobioreaktor med LED belysning.  
 
Vid optimala tillväxtbetingelser med hjälp av sol eller artificiellt ljus bidrar mikroalgernas 
tillväxtbiologi till att hygienisera vattnet med avseende på koliforma bakterier och detta är 
område som kan vara mycket intressant när debatten kring vårt vatten hårdnar. De senaste 
månaderna har det debatterats en hel del i media om Sveriges största underjordiska 
vattenreservoar, d.v.s. den som finns under Kristianstadsslätten. Grundvattenuttaget från 
denna reservoar är för närvarande mycket stort och allt fler vill få tillgång till det vattnet. Det 
finns möjlighet att mikroalgodling kan bli ett sätt att ”hygienisera” ytvatten för att kunna 
använda i större utsträckning som bevattningsvatten och därmed minska uttaget från 
grundvattnet. 
 
Ytterligare en viktig fråga är hur mikroalgsodling bli en naturlig del av ”energipositiv 
rening” under svenska förhållande?  
 
För att nå fram till detta krävs att mikroalgsodlingen måste sättas in i ett större perspektiv och 
användas i ”symbios” med t.ex. rötning av makroalger/strandväxter/våtmarksväxter. Ett 
viktigt perspektiv här är att Sydkustens kommuner har en gemensam utmaning, där samhället 
måste hantera en situation där östersjön mår allt sämre, näringshalterna tenderar att öka och 
områden med syrefria/syrefattiga bottnar tenderar att öka. I kustområdena är det stora problem 
med tång (makroalger) som samlas på och vid stränder och mindre hamnar. Fram till idag har 
huvuddelen av den tång som samlats in, återförts till havet efter turistsäsongen. Det handlar 
om i storleksordningen 60-70 000 ton tång (makroalger) årligen som på sikt behöver hanteras. 
Om mikroalgsodling genomförs och tillförs biogasrötning av t.ex. makroalger så erhålls goda 
samrötningseffekter och tillväxten i mikroalgsodlingen kan ytterligare stimuleras genom att 
CO2 rika rökgaser från förbränning av biogas i t.ex. panna eller motor och då erhålls 
ömsesidig nytta i de två processerna. Som en positiv ”spin off” av ”Den varma och rena 
staden 2” planeras nu ett projekt där stor nytta kan erhållas från de resultat och 
teknikutveckling vi har fått i ovanstående projekt. 
 



 

42 
 

7 SLUTSATSER 

Mikroalger har en god förmåga att tillväxa i avloppsvatten och reducera mängden näring. 
Parallellt med detta produceras biomassa, organiska föroreningar reduceras och en 
hygienisering av avloppsvattnet kan förväntas. De mikroalger som spontant etablerar sig 
avloppsvattnet är företrädesvis grönalger och metanpotentialen hos den obehandlade 
algbiomassan är relativt låg. Behovet av insatskemikalier är lågt och beror på val av 
skördemetod. Systemen är däremot personalintensivt men automatiserade moment förväntas 
reducera arbetsinsatsen när systemen körs i större skala. Reningseffektivitet kommer att 
variera beroende på både abiotiska faktorer, exempelvis näringshalt och pH i inkommande 
vatten, och biotiska faktorer, exempelvis förekomst av nitrifiering i systemet samt algernas 
produktivitet och systemet måste optimeras på plats. Eftersom kväveutsläppskraven över 
försökstiden inte kunnat hållas stabilt är det framförallt reningsverk < 10 000 p.e. som kan 
vara möjliga att applicera tekniken på. Ur ett svenskt perspektiv är dock algreningen främst 
intressant för rening av delströmmar från reningsverken.  
 
Energibehovet varierar mellan odlingssystem där en racewayodling, som ur ett svenskt 
perspektiv är ett alternativ under den ljusa delen av året, är mest fördelaktigt. På grund av de 
stora ytor som krävs för avloppsrening med raceways är detta endast möjligt där gott om 
utrymme finns tillgängligt. För reningsverk där det finns gott om yta, och där man samtidigt 
finner ett värdefullt användningsområde för den producerade biomassan, kan tekniken vara 
intressant. Troligtvis är det värdet av den producerade algbiomassan som avgör om algodling 
kan appliceras i avloppsreningssammanhang i Sverige.  
 
En kontinuerlig odling under året kan ske i LED-baserade djupfotobioreaktorer, där en del av 
energibehovet kan täckas med solceller. En stor fördel med de undersökta systemen är att de 
har kapacitet att producera biomassa. En möjlighet är att rena delströmmar av avloppsvattnet, 
vilket kan minska belastningen för övriga reningssystem, och fokusera på optimering av 
biomassaproduktion. I en delström kan även reningsgraden av lagstiftade parametrar 
säkerställas fullt ut eftersom konventionell teknik då körs parallellt eller i serie med 
algodlingarna. Vidare teknikutveckling behövs och projektet visar att sammansättningen av 
LED ljuset är betydelsefullt för produktion av biomassa och näringsretention i 
fotobioreaktorer.  
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	Delrapport Algförsök del 3

