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1 Abstract 
 In this literature review the characteristics of two free-floating macrophytes, water hyacinth   
(Eichhornia crassipes) and duckweed (Lemna sp.), and two microalgae, Chlorella and 
Scenedesmus, have been examined regarding their suitability as efficient nutrient removers in 
the treatment of wastewater with high levels of nutrients and suspended solids from a biogas 
plant in Loudden. The needs required for the plants to be able to grow in wastewater and the 
amounts of biomass they can produce have also been studied. The results show that Chlorella 
is capable of a very high uptake of nutrients in photobioreactors with high nutrient loadings. 
With an ammonia uptake maximum value at 10900mg/m2/d Chlorella outshines the other 
organisms in this study. The test organism that performed the closest to Chlorella in terms of 
nitrogen uptake was water hyacinth with an uptake about 1602mg/m2/d. One factor affecting 
nutrient uptake in a positive way is the growth rate. Free-floating macrophytes produce more 
biomass than algae do, and water hyacinth have been shown to be the most productive. It is 
important to conduct a regular harvest of the plants if a high production should be maintained. 
High quantity of biomass per unit area can inhibit the growth, and algae are more sensitive to 
this than the macrophytes often suffering from self-shading when the density is too high. The 
high level of nutrients in the wastewater prevents growth and dilution is required to achieve 
any growth at all. Therefore, conventional treatment methods might prove to be a better 
option. 
 
 
 
 
2 Sammanfattning 
I denna litteraturstudie har egenskaperna hos två flytbladsväxter, vattenhyacint (Eichhornia 

crassipes) och andmat (Lemna sp), samt två mikroalger, Chlorella och Scenedesmus, 
undersökts angående deras lämplighet som näringsreducerare vid behandling av rejektvatten 
med höga halter av näringsämnen och suspenderade partiklar från en biogasanläggning i 
Loudden. Samtidigt har också vilka insatser som krävs för att växterna ska kunna tillväxa i 
rejektvattnet tittats på, och även hur stor mängd biomassa de kan producera då tanken är att 
om en tillräcklig avkastning ges så ska biomassan rötas. Resultatet visar att Chlorella är 
kapabel till ett mycket högt näringsupptag i slutna algsystem med höga näringsinsatser. Med 
ett toppvärde på ammoniumupptag, 10900mg/m2/d, överträffar den de andra arterna i 
undersökningen. Den testorganism som låg närmast Chlorella när det gäller kväveupptag var 
vattenhyacint med 1602mg/m2/d i upptag. En faktor som påverkar näringsupptaget positivt är 
tillväxten och generellt sätt så gäller det att ju högre tillväxten är desto större blir 
näringsupptaget. När det gäller tillväxt så producerar flytbladsväxterna mer biomassa än 
algerna gör i allmänhet och vattenhyacint har visat sig vara den mest produktiva. Det är 
viktigt att utföra en regelbunden skörd av växterna om man vill bibehålla en hög produktion. 
För hög mängd biomassa per areaenhet kan dock hämma tillväxten och alger är mer känsliga 
för detta än flytbladsväxter, då de ofta drabbas av självskuggning när densiteten är för hög. 
Rejektvattnets höga halter av näringsämnen har visat att spädning krävs för att 
testorganismerna ska kunna växa till. Därför kan konventionella reningsmetoder visa sig vara 
ett bättre alternativ.  
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3 Inledning 
Vid biogasproduktion bildas det rötrester. När man avvattnar dessa får man ett rejektvatten 
som är rikt på näringsämnen. Scandinavian Biogas Fuels AB har ett äldre reningsverk på 
Loudden, utanför Stockholm, med flera rötkammare som är tänkta att användas till produktion 
av biogas. Reningsverket används för tillfället inte till rening av avloppsvatten, och därför vill 
man i stället försöka rena rejektvatten och odla biomassa i de sedimenteringsbassänger som 
står oanvända. För att kunna släppa ut rejektvattnet måste först suspenderade partiklar 
avskiljas och näringsbelastningen reduceras. Man vill även använda den producerade 
biomassan till rötning så att biogasproduktionen ökar. Den årliga produktionen av biogas 
kommer att ligga på ungefär 750 000 Nm3 och det dagliga flödet av rejektvatten från 
anläggningen någonstans mellan 20m3/d upp till 70m3/d. 
 
Många sjöar och vattendrag är recipienter för avloppsvatten från bland annat industrier. För 
att motverka övergödning av dessa är det viktigt att vattnet som tillförs renas på kväve och 
fosfor och andra ämnen som kan ha en skadlig inverkan. Vid avloppsvattenreningsverk 
använder man oftast ett urval av olika metoder för att behandla vattnet och rena det från 
näringsämnen. Vanligtvis börjar man med någon form av mekanisk behandling för att sålla 
bort större föremål och avskilja partiklar. Sedan brukar man använda sig av antingen kemisk 
rening, biologisk rening eller en kombination av de två för att reducera kväve och fosfor från 
avloppsvattnet.  
 
Syftet med denna studie är att fastställa vilka behandlingsmetoder som är mest lämpliga för 
att minska näringsbelastningen, avskilja suspenderade partiklar samt odla biomassa.  De olika 
behandlingarna ska undersökas separat och avvägas mot varandra så att ett bästa alternativ 
sedan kan tas fram genom att de kombineras på ett sätt som ger störst reningseffekt. 
 
 
 
 
4 Metod 
Undersökningen har genomförts via litteraturstudier och beräkningar. För att kunna lösa 
uppgiften har processer som nitrifikation, ammonium omvandlas till nitrat, och 
denitrifikation, nitrat omvandlas till kvävgas, samt sedimentation, för avskiljning av 
suspenderade partiklar, studerats. För reducering av näringsämnen och odling av biomassa har 
flytbladsväxterna andmat (Lemna.sp) och vattenhyacint (Eichhornia crassipes) samt 
mikroalgerna Chlorella och Scenedesmus valts ut och undersökts. I andra hand har också 
rening med hjälp av nitrifikationstorn och denitrifikationsreaktorer tittats på som ett alternativ 
till behandling med växterna. Även olika odlingssystem och metoder för skörd har studerats 
för att få en bättre helhetsbild av användandet av växter vid vattenrening. De databaser som 
huvudsakligen har använts vid sökandet efter böcker, vetenskapliga artiklar m.m. är Scopus, 
Web of Science, Libris och Academic search premier. Exempel på sökord är microalgea, 
macrophytes, nutrient intake, wastewater treatment och suspended particles. Beräkningar har 
utförts på näringsreducering, tillväxt av biomassa, BOD-tillförsel och även på de insatser som 
krävs för att uppnå reningseffekterna. Då många av de värden på ammonium och fosforupptag 
hos alger som hittats varit beskrivna i mg/L/d har dessa multiplicerats med en faktor på 100 
för att få fram ett hypotetiskt värde på mg/m2/d, så att en jämförelse mellan algernas och 
flytbladsväxternas upptagningsförmåga kan göras. Faktorn är bestämd utifrån en tabell som 
finns beskriven i Richmond (2004) där det framgår att 10 % av infallande ljus av grön 
våglängd (580-600 nm) når ca 10 cm ned i ett medium med en algkoncentration på 2g/L, samt 
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enligt principen att ljusinstrålningen normalt sätt inte når längre ner än 10 cm under 
vattenytan vid algkultivering i öppna dammsystem(Oilgae2010). Som verktyg för vissa 
beräkningar har Microsoft Excel använts. 
 
 
 
 
5 Resultat 
 
 
 
5.1 Rejektvatten 
Rejektvattnet från biogasanläggningen på Loudden innehåller mycket höga halter av kväve 
och suspenderade partiklar. Då man vill ha en liten vattenanvändning sker en återcirkulering 
av näringsämnen vilket resulterar i de höga koncentrationerna. Som jämförelse kan den 
undersökning med högst näringsinsats som hittats i denna studie användas. Den behandlade 
restvatten från grisuppfödning och innehöll 2 250 mg/L NH4

+ samt 166 mg/L PO4
3-. För 

rening av restvattnet krävdes dock 2x spädning och en daglig justering av pH-värdet till 7. 
(Gonzalez et al 2008a) 
 
 

 

Tabell 1. Uträknade medelvärden på suspenderade partiklar, totalkväve, ammonium, totalt 

kjeldahlkväve och totalfosfor utifrån 6 mätningar gjorda under juli, juni, november och 

december 2009 samt februari och mars 2010 från biogasanläggningen 

 
 
 
 
5.2 Växter för upptag av näringsämnen och biomassatillväxt 
 
 
 
5.2.1 Vattenhyacint 
Vattenhyacint (Eichhornia crassipes) är en växt som har sitt ursprung i det tropiska och 
subtropiska Amerika. Därifrån har den spridits runt om i världen och används ibland som 
prydnadsväxt, även om den anses vara en invasiv art på vissa platser. Det är en typisk 
flytbladsväxt med rosettväxande flyt- och undervattensblad och dess lavendelblå blommor 
sitter i små klasar. Den är väl undersökt och använd för rening av avloppsvatten i AMATS, 
som är ett behandlingssystem baserat på makrofyter (Reddy och DeBusk, 1987). Många 
studier gjorda på arten har utförts i utomhusbassänger i just tropiska områden.         
  
Vattenhyacint har en snabb tillväxt och en god potential att bilda stora mängder biomassa. Ett 
högt maxvärde, 64g/m2/d, för producerad biomassa uppnåddes under juni månad, med en 
medeltillväxt på 53g/m2/d, under en studie som gjordes en sommar i Florida (Reddy och 
DeBusk 1984). En annan undersökning som också resulterade i en hög produktivitet hos arten 
gjordes på utspätt restvatten från kogödsel. Vid odling i detta substrat fick man en 
biomassaavkastning på 51,9g/m2/d (Sooknah och Wilkie 2004).  

 Susp. (mg/L) TN (mg/L) NH4+ (mg/L) TKN (mg/L) TP (mg/L) 
Medelvärde 16933 6100 3583 5683 151 
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Förmågan till lyxupptag av näringsämnen är en egenskap som vattenhyacint besitter. Detta 
gör den lämplig till att minska näringsbelastningen i vatten med ett högt innehåll av N och P 
(Mees et al 2009). Vid en undersökning på makrofyters förmåga att uppta näringsämnen fick 
man ett högt resultat gällande kväveupptag hos vattenhyacint på 1950-5850 kg/ha/år, vilket 
ger ett ungefärligt värde på 534-1602mg/m2/d (Reddy och DeBusk 1987). Andra studier 
stödjer artens goda förmåga till reducering av näringsämnen, till exempel så uppnådde Reddy 
och Tucker(1983) vid ett försök ett upptag av kväve på 1465mg/m2/d samt ett upptag av 
fosfor på 345mg/m2/d. För att bibehålla ett högt näringsupptag krävs det att man skördar med 
jämna mellanrum (Reddy och DeBusk, 1987). Det är också viktigt om man vill uppnå ett 
tillstånd av maximal tillväxtshastighet. När biomassaavkastningen är som störst har man en 
optimal produktionsdensitet, vilket hos vattenhyacint ligger på ett intervall mellan 500-
2000g/m2/ (Reddy och DeBusk, 1985). Den maximala densiteten, som leder till ett 
avstannande i tillväxten, är ca 2300g/m2. När densiteten är högre än det optimala så hämmas 
tillväxten p.g.a. självskuggning och för det motsatta gäller att solinstrålningen inte tas tillvara 
av växterna på ett effektivt sätt (Debusk och Ryther, 1980). För att man ska kunna nå en 
betydande tillväxt får det inte heller finnas för mycket ammonium i mediet.  Halter över 
200mg/L NH4

+ kan ha en inhiberande effekt på tillväxten (Reddy et al 1983). Konduktiviteten 
är också en betydande parameter då högre värden än 4039µS/cm² har en toxisk inverkan på 
vattenhyacint (Sooknah och Wilkie, 2004).  
 
En annan faktor som är viktig att kontrollera för att näringsupptaget och tillväxten ska hållas 
på en hög nivå är temperaturen. Vattenhyacintens optimala temperatur för 
biomassaproduktion ligger mellan 20 – 30 °C (Mees et al, 2009; Gustavo et al, 2008). Alltför 
stora temperaturfluktuationer skulle försämra de fysiologiska aktiviteterna hos växten, och vid 
en temperatur under 0°C skulle den inte kunna överleva längre än i något dygn (Sooknah och 
Wilkie, 2004). 
 

 

 

Tabell 2. Förutsättningar för att odla vattenhyacint och gränsvärden som hämmar tillväxt. 

Krav på ljus, NH4
+ 

– koncentration som hämmar tillväxt samt den densitet som ger maximal 

biomassaproduktion. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusinsats 
(µmoL/m2/s) 

 
(Sooknah och 
Wilkie 2004) 

Ljus/mörker 
dygn (t) 

 

Optimal 
temperatur ˚C 

 
(Gustavo et al, 
2008; Mees et 

al 2009) 

NH4
+ inhibering 
(mg/L) 

 
(Sooknah och 
Wilkie 2004) 

Optimal 
prod.densitet(g/m2) 

 
(Reddy och 

DeBusk 1984) 

346-145 - 20-30 > 200 500-2000 



 

5 
 

Tabell 3. Intervall mellan olika tillväxter och genomsnittlig tillväxt av vattenhyacint 

(g/m
2
/dag) samt intervall mellan olika upptag av näring (mg/m

2
/dag) och genomsnittsvärdet 

av dessa 

 
 
 
5.2.2 Andmat 
Andmatsväxter (Lemnaceae) är små vattenlevande örter med sammansmälta blad och 
stammar. Blommor kan förekomma men det är sällsynt, och förökning sker mestadels 
vegetativt. Växterna flyter under årets sommarmånader runt i stora bestånd på vattenytan, 
medan de under vintern kommer att ha sin vistelse på botten. De 30 arter som finns inom 
familjen är utbredda över stora delar av världen, dock finns endast två av släktena, Lemna och 
Spirudela, i Sverige. 
Vid behandling av avloppsvatten används växtsläktet i DBS, Duckweed based system, ett 
flitigt använt system som bidrar till att skörd kan ske på ett billigt och enkelt sätt (Caicedo et 
al 2000). 
 
Andmat tillväxer horisontellt i ett snabbt tempo vilket gör att det finns en risk att plantorna 
överlappar varandra och ger upphov till självskuggning. Det är därför viktigt att man håller en 
jämn densitet hos växterna för att man ska få en kontinuerlig tillväxt. 
Den optimala tillväxtdensiteten för andmat ligger någonstans mellan 10-120g torrvikt/m2 
(Reddy och DeBusk, 1985). För arten Lemna minor så har den fastställts till 38g torrvikt/m2 
DeBusk och Ryther (1980). En god biomassatillväxt med andmat kan uppnås, t.ex. så har man 
uppnått ett resultat med en maximal biomassaavkastning på 4.7 - 6.0g torrvikt/m2

/d vid en 
undersökning som utförts i Florida under optimala tillväxtsförhållanden (Reddy och DeBusk 
1985). Studier visar dock att det är möjligt att åstadkomma en produktion på 30g torrvikt/m2/d 
med andmatsväxter (Cheng och Stomp, 2009). 
  
Andmat har en god förmåga att ta upp kväve, och då främst i den föredragna formen 
ammonium. Den är också bra på att lagra näringsämnen, som annars skulle frisläppts, då 
växten består av en hög andel proteiner (Caicedo et al, 2000). Dessa faktorer samt den snabba 
reproduktionen som andmat har gör växten till en potentiellt bra kandidat för rening av 
rejektvatten från biogasanläggningen. Enligt en undersökning av Cheng och Stomp (2009) 
visade sig arterna Spirudela punctata, Lemna gibba och Lemna minor vara de mest lämpliga 
andmatsväxterna för tillväxt och upptag av näringsämnen vid behandling av restvatten från 
grisuppfödning. De tre växterna presterade ett likvärdigt resultat när det gäller näringsupptag, 
1300mg/m2/d kväve samt 180mg/m2/d fosfor . 
Ett betydligt mer varierat upptag av kväve, 95,9 - 328 mg/m2/d, och fosfor, 31,8 - 109,6, via 
andmat finns dock beskrivet i Reddy och DeBusk (1987). 

Intervall tillväxt 
(g/m2/d) 

 
 

(DeBusk och 
Ryther 1980; 
Sooknah och 
Wilkie 2004) 

Genomsnittlig 
tillväxt (g/m2/d) 

n=5 
 

(Reddy och 
DeBusk 1987; 
DeBusk och 
Ryther 1980; 
Sooknah och 
Wilkie 2004; 
Reddy och 

Debusk 1984) 

Intervall 
upptag N 
(mg/m2/d) 

 
(Reddy och 

DeBusk 1987) 

Genomsnittligt 
upptag N 

(mg/m2/d) n=5 
 

(Reddy och 
DeBusk 1987; 
Lu et al 2008) 

 

Intervall upptag 
P (mg/m2/d) 

 
 

(Lu et al 2008) 

Genomsnittligt 
upptag P 

(mg/m2/d) n=5 
 

(Reddy och 
DeBusk 1987; 
Lu et al 2008) 

 

24-60 45,4 534,0-1600 966 88,0-345 205,9 
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Även om andmat passar bra till rening av vatten rika på närsalter så är för höga halter av NH3 
och NH4

+ inte bra för andmatsväxter då det hämmar tillväxten (Caicedo et al, 2000). NH3-
molekylen är fettlöslig och kan störa växtcellernas metabolism om den diffunderar in över 
cellmembranet. En förhöjd NH4

+- koncentration leder till depolarisering av membranet som i 
sin tur försvårar jontransporten som orsakar en reducerad tillväxt (Ingermarsson et al, 1987). 
När mängden NH4

+ blir så hög som 200mg/L har den en negativ påverkan på t.ex. Lemna 

gibba. Studier har dock gjorts där det framkommit att andmatsväxter kan tolerera NH4
+-halter 

på upp till 375mg/L (Wildschut, 1984). Den avgörande faktorn för hur mängden NH4
+och 

NH3 distribueras är pH-värdet i mediet och korrelationen mellan dem är betydande för 
växtens prestationsförmåga. 
 
Vid kvävehalter på 50-100mg/L bör inte pH-värdet vara högre än 7 för att inhiberande 
effekter ska kunna undvikas. Vid lägre kvävehalter kan ett pH-intervall på mellan 6-8 
användas utan att det ger någon märkbar negativ påverkan på tillväxten (Caicedo et al, 2000).   
Andra faktorer såsom ljustillförsel och temperaturen på vattnet som andmat odlas i är sådant 
man också måste tänka på för att maximera näringsupptag och biomassatillväxt. 
Temperaturerna som i allmänhet används för andmat ligger mellan 20 – 27 °C (Uysal och 
Zeren, 2004; Caicedo et al, 2000; Cheng och Stomp A-M, 2009). Fotoperioden som använts 
under dessa temperaturförutsättningar är vanligtvis 16 timmar med en ljusinstrålning på 
mellan 40 och 700 µmoL/m2/s (Cheng och Stomp, 2009; Caicedo et al, 2000). 
 

 

 

Tabell 4. Förutsättningar för att odla Andmat och gränsvärden som hämmar tillväxt. Krav på  

ljus, optimal temperatur, gränsvärde för NH4 -koncentration som hämmar tillväxt samt den  

densitet som ger maximal biomassaproduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ljusinsats 
(µmoL/m2/s)  
 
(Cheng och 
Stomp, 2009; 
Caicedo et al, 
2000) 
 

Ljus/mörker 
dygn (t)  
 
(Cheng och 
Stomp, 2009; 
Caicedo et al, 
2000) 

Optimal 
temperatur (˚C) 
 
(Uysal och 
Zeren, 2004; 
Caicedo et al, 
2000; Cheng 
och Stomp A-
M, 2009) 

NH4
+ inhibering 

(mg/L) 
 
(Wildschut 
1984)  

Optimal 
prod.densitet(g/m2) 
 
(Reddy och 
DeBusk 1985) 

40-700 16/8 20-27 > 200 10-120 
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Tabell 5. Intervall mellan olika tillväxter och genomsnittlig tillväxt av Andmat (g/m
2
/dag) 

samt intervall mellan olika upptag av näring (mg/m
2
/dag) och genomsnittsvärdet av dessa 

 
 
 
5.2.3 Chlorella 
Chlorella är en encellig grönalg med en diameter på 2-10 µm. Den har många 
användningsområden och förutom till avloppsvattenrening används den också bland annat 
som födokälla i länder som Japan, USA och Tyskland. Cellerna har ett högt innehåll av 
vitaminer, lipider och proteiner.  
 
Chlorellas encellighet och mycket snabba celldelning är bra egenskaper för tillväxt, men hur 
mycket biomassa man lyckas producera och hur bra näringsupptag man får beror till stor del 
på vilket odlingssystem man använder och hur väl man lyckas kontrollera de insatser som 
valts. Chlorella kan t.ex. under goda omständigheter i öppna dammsystem uppnå en hög 
biomassatillväxt på 10-25g/m2/d(Brennan & Owende 2010). Vad som också är viktigt för att 
få en god biomassatillväxt är vilken startdensitet man har på algpopulationen. I ett experiment 
gällande näringsborttag kopplade till olika startkoncentrationer på Chlorella togs den 
optimala startdensiteten fram till 1 x 107celler/ml. Vid tillväxt från denna startdensitet skedde 
ingen självskuggning, vilket annars brukar vara ett problem som man måste ta hänsyn till om 
man vill odla alger i större skala (Wang et al 2010). En annan undersökning utförd av Lau et 

al (1995) stödjer detta resultat där fyra olika startdensiteter på Chlorella vulgaris användes för 
att avgöra hur de påverkade effekten på näringsborttaget. Även här var algkulturen med 
startdensiteten 1 x 107 celler/ml den mest lämpade för upptag av näringsämnen. Under de 10 
dagar långa experimentet ökade algpopulationen gradvis de första dagarna och övergick sedan 
till en linjär tillväxt utan att någon lagfas påträffades. Även andra faktorer som pH, 
ljusintensitet, näringsinsats och temperatur bör beaktas om man vill producera stora mängder 
algbiomassa(Travieso et al 2006). Att ha rätt temperatur i mediet man odlar i är viktigt för 
algernas överlevnad. Vill man odla Chlorella bör temperaturen ligga någonstans mellan 20-
30° C. Lyckas man optimera alla de här faktorerna kan man uppnå en god biomassatillväxt 
och ett riktigt högt näringsupptag. Detta är något som man försöker åstadkomma i slutna 
algodlingssystem. Exempelvis så har man vid försök att behandla avloppsvatten från 
grisfarmar med hög startkoncentration (spädning 4x) av NH4

+  i ett slutet odlingssystem med 

Chlorella fått ett genomsnittligt upptag på 109mg/L/d, vilket vid beräkning blir10900mg/m2/d 
(Gonzalez et al 2008a). Andra tester på just avloppsvatten från grisfarmar med ett högt 
näringsinnehåll gav ett fosfatupptag på 12.9mg/L/d, vilket ger 1290mg/m2/d efter beräkning 
(Gonzalez et al 2008b). 
 

Intervall tillväxt 
(g/m2/d) 

 
 

(DeBusk och 
Ryther 1980; 
Cheng och 

Stomp 2009) 

Genomsnittlig 
tillväxt 

(g/m2/dag) n=5 
 

(DeBusk och 
Ryther 1980; 
Cheng och 

Stomp 2009; 
Uysal och 

Zeren 2004; 
Reddy och 

DeBusk 1985) 

Intervall 
upptag N 
(mg/m2/d) 

 
(Cheng och 

Stomp 2009; 
Reddy och 

DeBusk 1987) 

Genomsnittligt 
upptag N 

(mg/m2/d) n=5 
 

(Uysal och 
Zeren 2004; 
Cheng och 

Stomp 2009; 
Reddy och 

DeBusk 1987) 

Intervall upptag 
P (mg/m2/d) 

 
 

(Cheng och 
Stomp 2009; 
Reddy och 

DeBusk 1987) 

Genomsnittligt 
upptag P 

(mg/m2/d) n=5 
 

(Uysal och 
Zeren 2004; 
Cheng och 

Stomp 2009; 
Reddy och 

DeBusk 1987) 

3,5- 30 9,8 108-1300 392 31,8-180 78,7 
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Höga näringskoncentrationer, som i rejektvattnet från biogasanläggningen, kan ha en 
hämmande effekt på algernas tillväxt och näringsupptag och kan leda till att algpopulationen 
inte överlever. Tester visar dock att Chlorella skulle kunna utföra behandling av medium i 
slutna alg-bakteriesystem med så höga halter ammonium som 1180mg/L. För att en 
behandling av mediet ska kunna ske krävs det emellertid en daglig justering av pH-värdet till 
7 (Gonzalez et al 2008a). Arten Chlorella sorokiniana har visat sig växa till bra i syntetiskt 
avloppsvatten med ammoniumhalter på 400mg/L (Olguín 2003). 
 
 
 
Tabell 6. Förutsättningar för att odla Chlorella och gränsvärden som hämmar tillväxt. Krav 

på ljus, ljus/mörker, optimal temperatur NH4 
+
-koncentration som hämmar tillväxt samt den 

startdensitet som ger högst näringsupptag.  

 
 
 

Tabell 7. Intervall mellan olika tillväxter och genomsnittlig tillväxt av Chlorella (g/m
2
/dag) 

samt intervall mellan olika upptag av näring (mg/m
2
/dag) och genomsnittet av dessa 

     
 
 

5.2.4 Scenedesmus 

Scenedesmus är en kolonibildande grönalg. Antalet celler per koloni är fixerade i jämna antal, 
4,8,16,32 eller fler, och sitter fästa i varandra oftast arrangerade på ett linjärt sätt. Cellerna är 
avlånga och/eller spetsiga med eller utan långa taggar i kanterna. 
 
Scenedesmus är en av de mer välstuderade mikroalgerna när det gäller borttag av kväve och 
fosfor från näringsrika medium (Shi et al 2007). Släktet har påvisats vara livskraftigt i 
avloppsvatten, och där ha en liknande tillväxttakt som i helt syntetiska medium. Algen 

Ljusinsats 
(µmoL/m2/s) 

 
 

(Olguin 2003; Shi 
et al 2007) 

Ljus/mörker dygn 
(t) 
 
 

(Lau et al 1994) 

Optimal temperatur 
(˚C) 

 
 

(Lian wang et al 
2010; Brennan och 

Owende 2010; 
Valderrama et al 
2010; Lau et al 

1994; Gonzalez et 
al 2008a) 

NH4
+ inhibering 
(mg/L) 

 
 

(Gonzalez et al 
2008a) 

Optimal 
startdensitet 
(celler/ml) 

 
(Lian wang et al 
2010; Lau et al 

1994) 

20-1800 16/8 20-30 >1180 1x107 

Intervall tillväxt 
(g/m2/d) 

 
 

(Brennan och 
Owende 2010; 
Lau et al 1994) 

Genomsnittlig 
tillväxt (g/m2/d) 

n=6 
 

(Brenan och 
Owende 2010; 
Valderrama et 
al 2010; Lau et 
al 1994; Sressai 

och Pakpain 
2007) 

Intervall 
upptag N 
(mg/m2/d) 

 
(Valderrama et 

al 2010; 
Gonzalez et al 

2008a) 

Genomsnittligt 
upptag N 

(mg/m2/d) n=11 
 

(Valderrama et 
al 2010; Lau et 

al 1994; 
Gonzalez et al 
2008a; Garcia 

et al 2000; 
Gonzalez et al 

2008b; Shi et al 
2007) 

Intervall upptag 
P (mg/m2/d) 

 
 

(Valderrama et 
al 2010; 

Gonzalez et al 
2008b) 

Genomsnittligt 
upptag P 

(mg/m2/d) n=7 
 

(Valderrama et 
al 2010; Lau et 

al 1994; 
Gonzalez et al 

2008b; Shi et al 
2007) 

0,01-25 7,55 173-10900 3434 75,0 -1290 364 
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tolererar ett stort intervall av pH-värden vilket gör den passande till rening (Kessler 1991). 
Den har också egenskapen att kunna tillväxa i ett brett temperaturspann, från 10°C till 40°C 
beroende på vilken art det rör sig om (Patentdocs 2010). Vid undersökningar gjorda på arten 
Scenedesmus obliquus fann man att den optimala temperaturen för högsta mängden 
biomassaavkastning var 20° C, medan tillväxttakten var som högst vid 30° C. Vid 
temperaturökningen från 20-30° C så hade fosforn en inhiberande effekt på tillväxttakten. 
Denna avtog dock när temperaturen steg över 30° (Travieso et al 2006). I en annan 
undersökning av Lembi & Waaland (1988) fastställdes den optimala temperaturen för att nå 
maximal tillväxt med Scenedesmus till 30° C. 
 
Att Scenedesmus verkar vara motståndskraftig i allmänhet kan vara en av orsakerna till att den 
ofta använts som testorganism i öppna dammar, där levnadsförhållandena är mer 
fluktuerande. Enligt Lembi & Waaland (1988) så kan Scenedesmus under ideala 
omständigheter uppnå en så hög biomassaproduktion som 36g torrvikt/m2/d i just öppna 
dammar. För att erhålla en bra tillväxt bör man, precis som för Chlorella, tänka på vilken 
startdensitet på algkulturen man har. För Scenedesmus har den optimala startdensiteten  
2 x 108 celler/ml tagits fram vid försök på rening av kommunalt avloppsvatten i bioreaktorer 
(Zhang et al 2008). 
 
Vid odling av Scenedesmus för upptag av näringsämnen och produktion av biomassa är 
fosformängden i mediet en betydande faktor som spelar en stor roll för vilket utfall man får. 
Enligt (Reynolds 2006) så kräver Scenedesmus relativt höga fosforhalter för att kunna växa 
optimalt. Undersökningar, gjorda i Mona Lake, Michigan, U.S.A, gällande olika 
fytoplanktons respons på lägre (10µmoL/m²/s, [P]=0.7mg/L) och högre (250µmoL/m²/s, 
[P]=2.45mg/L) ljus- och fosfornivåer visar att så är fallet. Scenedesmus var den dominerande 
arten när det gäller biovolym, upp till 32 % av totala mängden, i undersökningen med högre 
fosforvärden, men stod bara för en mindre del av den totala biovolymen, 10-23%, i den med 
lägre värden. (Cymbola et al 2006).  En annan studie med Scenedesmus där algcellerna 
immobiliserades i ett ”twin-layersystem”, en metod som undersökts för att uppnå ett högre 
upptag av näringsämnen, gav ett högsta fosforupptag på 270mg/m2/d (Shi et al 2007). 
 

Den begränsande N/P- kvoten för Scenedesmus  när det gäller tillväxt är 
13,5mgN/mgP(Kunikane et al 1984). Om fosformängden är en begränsande faktor påverkar 
det inte nödvändigtvis upptaget av ammonium. Det beror delvis på att alger har ett högt 
fosforinnehåll i allmänhet (Zhang et al 2008). 
Scenedsesmus har visat sig ha en bra förmåga att reducera ammonium från avloppsvatten. 
Studier gjorda på effektiviteten hos öppna dammsystem, i Barcelona, Spanien, när det gäller 
näringsborttag, under ett års tid resulterade i ett ammoniumupptag på 500-666mg/m2/d vid 
användandet av Scenedesmus som testorganism (Garcia et al 2000). 
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Tabell 8. Förutsättningar för att odla Scenedesmus och gränsvärden som hämmar tillväxt. 

Ljusinsatsljus, ljus/mörker, optimal temperatur NH4 
+
-koncentration som hämmar tillväxt 

samt den startdensitet som ger maximal biomassatillväxt.  

 

 

 

Tabell 9. Intervall mellan olika tillväxter och genomsnittlig tillväxt av Scenedesmus 

(g/m
2
/dag) samt intervall mellan olika upptag av näring (mg/m

2
/dag) och genomsnittet av 

dessa 

 
 
 
 

Tabell 10. Insatser och hämmande värden för samtliga växter  

 

 

 

Tabell 11. Tillväxt och upptag för samtliga växter 

 

Ljusinsats 
(µmoL/m2/s) 

 
 

(Voltolina et al 
2005) 

Ljus/mörker dygn 
(t) 
 
 

(Voltolina et al 
2005;  Shi et al 

2007) 

Optimal temperatur 
(˚C) 

 
 

(Travieso et al 
2006; Voltolina et 

al 2005; Martinez et 
al 1999; Lembi och 

Waaland 1988) 

NH4
+ inhibering 
(mg/L) 

 

Optimal 
startdensitet 
(celler/ml) 

 
(Voltolina et al 

2005) 

365 14/10 20-30 - 2x108 

Intervall tillväxt 
(g/m2/d) 

 
 

(Kim et al 2007; 
Lembi och 

Waaland 1988) 

Genomsnittlig 
tillväxt (g/m2/d) 

n=6 
 

(Voltolina et al 
2005; Kim et al 

2007; Lembi 
och Waaland 

1988) 

Intervall 
upptag N 
(mg/m2/d) 

 
(Garcia et al 

2000; Martinez 
et al 1999) 

Genomsnittligt 
upptag N 

(mg/m2/d) n=6 
 

(Garcia et al 
2000; Martinez 

et al 1999) 

Intervall upptag 
P (mg/m2/d) 

 
 

(Shi et al 2007; 
Martinez et al 

1999) 

Genomsnittligt 
upptag P 

(mg/m2/d) n=7 
 

(Shi et al 2007; 
Martinez et al 

1999) 

0,11-36 7,16 209-666 360 83-270 151 

 Ljusinsats 
(µmoL/m2/s) 

Ljus/mörker 
dygn (t) 

Optimal 
temp. 
(°C) 

NH4
+ 

inhibering 
(mg/L) 

Optimal 
produktions- 
densitet 
 (g/m2) 

Optimal 
startdensitet 
(celler/ml) 

Vattenhyacint 346-145 - 20-30 >200 500-2000 - 
Andmat 40-700 16/8 20-27 >200 10-120 - 
Chlorella 20-1800 16/8 20-30 >1180 - 1x107 
Scenedesmus 365 14/10 20-30 - - 2x108 

 Intervall 
tillväxt 
(g/m2/d) 

Genomsnittlig 
tillväxt 
(g/m2/d) 

Intervall 
upptag N 
(mg/m2/d) 
 

Genomsnittligt 
upptag N 
(mg/m2/d) 

Intervall 
upptag P 
(mg/m2/d) 
 

Genomsnittligt 
upptag P 
(mg/m2/d) 

Vattenhyacint 24 - 60 45 534-1600 966 88,0-345 206 
Andmat 3,5 - 30 10 108-1300 392 31.8-180 78,7 
Chlorella 0,01-25 7,6 173-10900 3430 75,0-1290 363 
Scenedesmus 0,11-36 7,2 209-666 360 83,0-270 151 
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5.3 Öppna algodlingssystem  
Odling av alger i öppna system är en väl beprövad och studerad metod för rening av 
avloppsvatten.  Det kan vara dammar, naturligt utformade eller konstruerade, eller olika typer 
av ”öppna” behållare som algkulturen odlas i. Det finns lite olika utformningar av systemen 
men de bygger alla på samma princip. Dammarna som algerna vanligtvis odlas i kallas för 
”Raceway ponds”, då de är utformade som banor. Där cirkulerar vattnet runt tillsammans med 
alger och näringsämnen med hjälp av ett skovelhjul. Skovelhjulet ser även till att algerna hålls 
svävande i vattnet och varken sjunker för djupt eller håller sig för nära ytan. En brist på, eller 
överexponering, av ljus är inte bra för algtillväxten. Viktigt är också att flödeshastigheten på 
vattnet hålls låg och jämn. För att tillräckligt med solljus ska kunna nyttjas av algerna krävs 
det att dammen inte är för djup, då annars självskuggning lätt inträffar. I de flesta öppna 
algodlingssystem når normalt sätt inte instrålningen längre ner än 10 cm under vattenytan när 
algkultiveringen tagit fart (Oilgae 2010). Generellt sätt brukar ett djup på 0.2-0.5m användas 
(Brennan & Owende 2010). För att öka algproduktionen brukar man ha en konstant tillförsel 
av CO2 och näringsämnen i ena änden och ett utflöde av vatten med alger i den andra (Oilgae 
2010). Vid tillämpning av öppna dammar med algkulturer för behandling av avloppsvatten 
tillför man, då produktionen av biomassa inte ligger i fokus, normalt sätt inte CO2.  Därför 
sker det sällan heller någon skörd av algerna (Avfall Sverige).  
Öppna system är enkelt utformade och har en låg produktions- och driftskostnad (Oilgae 
2010) De är även lätta att underhålla och renhålla på regelbunden basis (Brennan & Owende 
2010). Det är teoretiskt möjligt att uppnå en god produktion i dessa dammar men en stor del 
av energin går åt till att homogenisera näringsämnen. Ljus är den huvudsakliga begränsande 
faktorn och för att algerna ska få tillräckligt med ljusenergi för att kunna tillväxa får inte 
vattennivån understiga 150 L/m2(Mata et al 2009). Ett annat problem är att den inre och yttre 
miljön är svår att kontrollera. Om systemet hålls utomhus påverkas effektiviteten av ojämn 
solinstrålning och temperatur. Problem med att odlingen kontamineras av andra alger eller 
protozoer förekommer ibland (Brennan & Owende 2010). Det är också vanligt att oönskade 
bakteriestammar etablerar sig och slår ut algkulturen (Oilgae 2010). Detta gör att kraven på 
miljön där dammen upprättas är höga, och därför är bara ett fåtal algstammar lämpliga att 
använda (Brennan & Owende 2010). 
 

Då man upprättar öppna algodlingssystem utomhus utan att tillföra kol i någon form till 
systemet kommer algerna att vara beroende av bakterier för att få sitt behov av kol uppfyllt. 
Det beror på att det enda kol som finns tillängligt för upptag är det atmosfäriska, i form av 
CO2. CO2-koncentrationen i atmosfären är lägre än vad som krävs för optimal absorption av 
tillväxande algkulturer. Utan CO2-berikning blir biomassanivån sällan högre än 3000mg/L.  
Studier gjorda på tillväxt i algsystem med CO2-tillförsel och konstant ljusinstrålning i ett 
medium med 10ggr högre koncentration än avloppsvatten från hushåll gav en biomassatillväxt 
på 6000mg/L. För maximal algproduktivitet i öppna system i utomhusmiljö bör solljuset vara 
den begränsande faktorn (Lembi och Waaland 1988). Ifall kol och näringsämnen ej är 
begränsade och uppehållstiden är 2-3 dagar lång kan formeln: Cc= 6000 d-1 tillämpas, där Cc= 
algtorrvikt mg/L, d= dammdjup (cm) och 6 000= experimentellt bestämd konstant för 
ljusabsorption av alg/bakteriekukturer. 
  
Enligt denna ekvation kan man odla alger till önskad koncentration genom justering av djup 
och avstånd till ljuskällan. 
Detta skulle likväl kunna tillämpas på odling i bassänger inomhus då ljusinstrålningen hålls 
konstant. Även om bakterier inte utnyttjas till att frigöra kol, bundet i organiskt material, som 
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då hade gjorts tillgängligt för mikroalgerna, kan tjänsten ersättas om höga halter av kol finns i 
rejektvattnet från biogasanläggningen. 
 
En generell regel gällande mikroalgers tillväxtpotential, om endast koncentrationen av 
näringsämnen är begränsad, är att en torrvikt på 2.5 x C, 12 x N, och 100 x P-koncentrationen 
kan uppnås i avloppsvatten(Lembi och Waaland 1988). 
 
 
 
5.4 Slutna algodlingssystem 
När man talar om slutna algodlingssystem är det normalt sätt fotobioreaktorer man menar. 
 
Fotobioraktorsystemen består av en samling glas- eller plasttuber som arrangeras på olika sätt 
för att en så bra volymetrisk spridning och hög instrålning av ljus som möjligt ska bli 
tillgänglig för algerna. Pumpar, för cirkulation av alger m.m., och luftbrosystem används för 
att ett effektivt utbyte av CO2 och O2 ska kunna ske mellan mediet och luften som tillsätts 
(Brennan & Owende 2010). Eftersom fotobioreaktorsystemet är slutet så måste allt som 
algkulturen behöver för att växa tillföras och/eller kontrolleras, exempelvis temperatur, CO2, 
pH, omblandning och ljus/mörker-cykler (Oilgae 2010). Detta gör det också möjligt att 
producera stora mängder biomassa. Fotobioreaktorerna passar för användningen av en större 
bredd av algstammar, framförallt för sådana arter som är känsliga för kontaminering. 
Kontrollering av eventuella angrepp är lätt att utföra i slutna system (Brennan & Owende 
2010). 
 
 
Det är i huvudsak tre olika fotobioreaktorsystem som används: 
 
1) ”Tubular photobioreactors” består av tuber av glas eller plast som är raka, krökta eller 
spiralformade och arrangerade på ett sätt så att ljusupptaget ska maximeras. Algkulturen och 
mediet cirkulerar runt inuti med hjälp av en pump eller ett luftbrosystem.  
Användningsområdet är oftast massodling av alger utomhus, då tuberna har stor ytarea så att 
så mycket solinstrålning som möjligt kan tas upp (Oilgae 2010). De största anläggningarna 
för algodlingar i slutna system är uppbyggda av ”Tubular photobioreactors” som t.ex. 
anläggningen i Klötze, Tyskland, som är 700m3 (Brennan & Owende 2010). 
 
Längden på tuberna begränsas av CO2 -uttömning och syreackumulering (Brennan & Owende 
2010). Höga halter av löst syre uppnås lätt i detta system (Oilgae 2010). Vill man skala upp 
fotoreaktorerna blir också fotoinhibering ett problem, som sker när man ökar diametern på 
tuberna. Då blir yta/volym-ration för ljusinstrålning mindre vilket lätt leder till att vissa delar 
av algkulturen inte får tillgång till något ljus p.g.a. självskuggning (Oilgae 2010). Storskaliga 
Tubular photobioreactor-anläggningar brukar därför vara uppbyggda av integrerade mindre 
reaktorenheter (Brennan & Owende 2010). 
 
2) ”Column photobioractors” arrangeras ofta vertikalt i rader med en ljussättning genom 
transparenta väggar och lufttillförsel i botten. De har den mest effektiva omblandningen av de 
olika fotobioraktorerna, den högsta volymetriska massöverföringsnivån och de bästa 
tillväxtförhållandena (Brennan& Owende 2010) De är också energisnåla och har bra 
skalbarhet. De kräver dock en del ur materialsynpunkt och har en liten ytarea, jämfört med de 
andra två systemen, för ljusinstrålning. (Oilgae 2010) 
 



 

13 
 

3) ”Flat-plate photobioreactors” är ett av de tidigaste framtagna slutna systemen. Reaktorerna 
har en stor platta av genomskinligt material för att nå maximal solinstrålning. En tunt lager 
bestående av algkultur flyter tvärs över plattan vilket tillåter absorption av ljus för de första 
millimetrarna av lagret (Brennan & Owende 2010). Systemet ackumulerar inte några 
nämnvärda nivåer av löst syre och har en hög fotosyntetisk effektivitet (Oilgae 2010).  
 
 
 

5.5 Skördemetoder 
När man skördar alger separerar man dem ifrån mediet de kultiverats i. För att göra detta 
måste man avlägsna vatteninnehållet i algerna. Vilken skördemetod som används beror till 
stor del på vilken art man använder. Då det som regel är energikrävande och dyrt att utföra 
skördeprocessen är det viktigt att välja algstammar som är enkla att skörda för att hålla 
kostnaderna nere (Oilgae 2010). Huvudsakligen så används tre metoder för skörd av alger: 
”Gravity sedimentation”, centrifugering och filtrering. 
 
1) ”Gravity sedimentation” är den vanligaste skördemetoden för borttag av mikroalgbiomassa 
från avloppsvatten. Det beror på att vattenvolymen är hög i förhållande till den mängd 
algbiomassa som genereras. Metoden bygger på Stoke´s lag där fällningen av suspenderade 
partiklar bestäms utifrån sedimentationshastigheten och algcellens radie. Just algens radie 
spelar en avgörande roll för om metoden går att använda eller ej eftersom tekniken bara är 
passande för skörd av stora alger, minst 70 µm (Brennan & Owende 2010). 
 
2) Vid centrifugering separerar man mikroalgerna från mediet via en centrifug som gör att  
algerna ansamlas i botten av behållaren. Kontinuerligt flöde-centrifugering med en foerst-
rotor är en väl använd metod som anses vara effektiv. Nackdelen är dock att metoden inte är 
selektiv utan den ansamlar allt som överstiger ett visst gränsvärde för sedimentation. Känsliga 
algceller kan också lätt skadas vid kontakt med rotorväggen (Oilgae 2010). 
3) Filtrering sker under tryck eller sug med hjälp av en pump på membran av modifierad 
cellulosa (Brennan & Owende 2010; Oilgae 2010). Metoden är bäst lämpad för skörd av stora 
mikroalger, >70µm, och passar därför inte till skörd av arter som är mindre än 30µm, t.ex. 
Chlorella och Scenedesmus. För mindre arter är istället mikro- och ultrafiltrering, där 
hydrostatiskt tryck används, ett passande alternativ.  
 
Filtrering är ett mer kostnadseffektivt sätt än centrifugering att skörda mikroalger på, förutsatt 
att volymen av mediet som behandlas är mindre 2m3/d (Brennan & Owende 2010). 
Anledningen till att filtreringsmetoden bara är gynnsam för skörd av algkulturer med låg 
densitet är att filtret lätt packas av algceller och täpps igen när vakuum tillförs. Metoder har 
dock utvecklats för att försöka motverka dessa problem bl.a. med ett vakuum som sugs bakåt 
uppifrån och skapar ett tryck ovanpå för att motverka att algcellerna packas i filtret. Ett annat 
sätt som undersökts, med vakuum, är användandet av ett rotorblad i behållaren strax över 
filtret vilket förhindrar igentäppning (Oilgae 2010). 
 
Skörd av flytbladsväxter sker vanligtvis manuellt genom att man lyfter upp dem ur mediet. 
För att upprätta en bra strategi för när det är lämpligt att skörda bör man dokumentera hur tätt 
flytbladsväxten man odlar tillväxer och hur det förändrar sig över tid. Detta för att optimera 
tillväxttakten så att man får en hög biomassaavkastning. Enligt Reddy & Debusk(1984) kan 
man under ickebegränsade näringsförhållanden tillåta vattenhyacint växa till en densitet på 
2kg/m2 innan man skördar. Om man kontinuerligt reducerar biomassamängden till 0.5kg/m2 
varje gång växtmassan når en vikt på 2kg/m2 påverkar man inte tillväxthastigheten.   
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5.6 Sedimentation 
Det är viktigt att man reducerar koncentrationen av suspenderade partiklar i rejektvattnet så 
att det blir möjligt att odla alger och växter i det. Genom sedimentation, som är en vanligt 
förekommande metod, kan man åstadkomma detta. Dammarna som sedimentationen ska 
utföras i och uppehållstiden för rejektvattnet bör vid ett ständigt flöde av vatten utformas efter 
en bestämd fallhastighet hos partiklarna, så att dessa helt sjunker ner och lägger sig på botten. 
De partiklar som faller långsammare än den bestämda fallhastigheten kommer då inte att 
fullkomligt sedimenteras. När mängden suspenderat material är väldigt hög, som i det här 
fallet, sker komprimeringssedimentation i bassängens nedre delar. För att ytterligare 
sedimentering då ska ske måste partikelstrukturen komprimeras. Zon-sedimentering är något 
som också ofta inträffar vid höga koncentrationer av suspenderade partiklar. Då är partiklarna 
jämnt fördelade i vattnet och krafter dem emellan gör att de faller till botten av dammen på ett 
enhetligt sätt.(Metcalf och eddy inc 1991) 
 
Eftersom uppgifter om rejektvattnets densitet, samt storlek och densitet på partiklar, saknas 
går fallhastigheten inte att beräkna. Inflödet på 70m3rejektvatten per dag är lågt i jämförelse 
med mängden hos andra svenska reningsverk. Till exempel så har reningsverket i Henriksdal 
ett inflöde på 241 000m3 per dag. Det ska dock poängteras att det är ett av Europas största 
(Stockholms vatten). Då volymen rejektvatten från Loudden är så pass låg kan man räkna med 
att den inte kommer att ha någon negativ effekt på sedimentationen.  
 
 
 
5.7 Filtrering 
Vanliga sätt att filtrera suspenderade partiklar på är via tillämpning av konventionell 
sandfilterbädd eller djupbädd. Med ett konventionellt sandfilter kan man också använda ett 
eller flera olika filtermedium. Partiklar som filtreras ut ur vätskan kommer att förvaras inuti 
filtermediet och för att en effektiv rening ska kunna ske måste bädden var minst 91 cm djup. 
Flödet i ett konventionellt sandfilter riktas nedåt och filtermediet anpassas ofta till den 
reningsvariant som är aktuell.  Har man en filterlösning med en kontinuerlig rening av 
filterbädden kan man även backspola filtret utan att behöva stoppa reningsprocessen. 
 
I djupbädden har man sand enskilt eller tillsammans med annat finkornigt material fungerande 
som filtermedium. Ett konstant inflöde går bra att använda till djupbädden, och de 
bortfiltrerade partiklarna lagras inuti. Istället för nedflöde används uppflöde, där vattnet förs 
uppåt från botten av bädden. Ett lämpligt djup att ha är 183 cm. 
  
De partiklar som ska filtreras styr vilket filtermaterial som kommer till användning. Bruk av 
ett för grovt material kan leda till att oönskade partiklar passerar rak igenom filtret. Om man 
istället har ett för fint material ökar friktionskrafterna i bädden och en större mängd energi 
måste förbrukas för att å bukt med detta problem. Filteranpassningar efter hur höga 
flödestoppar som uppkommer och vilken vattenhastighet som finns måste göras. Vid alldeles 
för höga flöden tar partiklarna sig även då igenom filtret. (Metcalf och eddy inc 1991) 
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5.8 Nitrifikation 
Nitrifikationsprocessen består av två steg. Först oxideras ammonium till nitrit (NO2

-), som är 
en intermediär form till nitrat, och sedan omvandlas nitrit(NO2

-), genom neutral oxidation, till 
nitrat(NO3

-).  För att nitrifikation överhuvudtaget ska ske krävs det att två typer av bakterier är 
involverade. Notrosomonas utför oxideringen av ammonium till nitrit och Nitrobacter 

oxiderar nitrit till nitrat. Det åtgår mycket syre i konverteringsprocessen. 4.3 mg O2 krävs för 
att omvandla 1 mg ammonium till nitrat. Då dessa bakteriesläkten är känsliga för höga halter 
av ammoniak måste pH-värdet vara mellan 7.5 – 8.6  för att processen inte ska inhiberas. 
(Metcalf och eddy inc 1991)  
 
En frekvent använd metod för nitrifikation är att låta bakterierna, fastsittandes, växa till i ett 
substrat i ett nitrifikationstorn. Man tillför vatten underifrån och låter det rinna igenom 
substratet samtidigt som man tillsätter syre via ventiler i botten på tornet. För att 
nitrifikationen ska vara effektiv krävs det att syrehalterna hålls höga. En stor yta för 
bakterierna att utföra nitrifikationen på är bra att ha, och det har visat sig att plast av den 
anledningen är ett effektivt material att använda som filtersubstrat. Nitrifikationstorn har 
förmågan att nitrifiera över 90 % av NH3-innehållet i avloppsvatten vid ett tillflöde på 20 
L/m2 och med en temperatur på 18–21 °C. Ökas temperaturen samtidigt som flödet 
underskrider det tidigarenämnda värdet försämras effektiviteten hos tornet. (Metcalf och eddy 
inc 1991) 
 
 
 
5.9 Denitrifikation 
Vid denitrifikation omvandlas nitrat(NO3

-) till kvävgas (N2) och reaktionen sker under 
anoxiska förhållanden.  Detta för att enzymsystemet hos bakterierna som utför processen 
inhiberas om det finns löst syre i vattnet, och då utförs inte denitrifikationen. 
 
Processen sker i följande steg: NO3

- →NO2
-→ NO- →N2O

   
Det optimala pH-värdet för denitrifikation är mellan 7-8 men det beror lite på vilken bakterie 
det handlar om. För en effektiv denitrifikation behöver bakterierna, utöver energin de får från 
processen, också en kolkälla för celluppbyggnad (Metcalf och eddy inc 1991) Ett nitratborttag 
på 12-16kg/m3/d kan uppnås i en reaktor med bädd av finkornigt material. Dessa reaktorer är 
lätthanterliga och tar inte mycket plats. Bakterierna fäster sig i det finkorniga materialet och 
vatten tillsätts underifrån och stiger sedan uppåt igenom materialet. I reaktorerna bör en 
temperatur på 20°C hållas.  
(Metcalf och eddy inc 1991) 
 
 
 
5.10 BOD-behov för denitrifikation 
För att bakteriernas omvandling av nitrat till kvävgas ska vara effektiv behövs organiskt 
material i form av någon kolkälla. BOD (Biochemical oxygen demand) är ett mått på 
organiskt nedbrytbart material i vattnet och beskriver hur mycket syre det åtgår för att bryta 
ner en viss mängd. (Metcalf och Eddy inc 1991) Avloppsvatten från Stockholmsstad skulle 
kunna användas som BOD i reningssystemet. 
 
För att denitrifiera 1g NO3 krävs det 2.3g BOD.  BOD-halten i det inkommande avloppsvatten 
hos reningsverket Nykvarn i Linköping var 0.3g/L under år 2009. Detta värde kan antas vara 
typiskt för BOD-halten i avloppsvattnet i en större svensk stad.  



 

16 
 

 

 

 

Tabell 12. Nitratinnehållet i rejektvattnet om 100, 75, 50 respektive 25 % av totala mängden 

kväve omvandlas till nitrat, samt en motsvarande siffra för den mängd BOD som behövs för 

att denitrifiera den mängden nitrat. 

 
 
 
6 Diskussion 
Avsikten med denna studie har i första hand varit att ta reda på om det med biologiska 
reningsmetoder, via odling av mikroalger och flytbladsväxter, är möjligt att reducera 
näringsinnehållet i rejektvattnet från biogasanläggningen. Syftet är också att hitta ett bästa 
behandlingsalternativ för rening av vattnet med minimal spädning av det och i mindre grad 
hur mycket biomassa växterna kan producera.  
 
När flytbladsväxter används som behandlingsmetod för rening av avloppsvatten är skörden en 
mycket viktig faktor att ta hänsyn till. För att ett snabbt och fullgott näringsupptag ska kunna 
uppnås måste en regelbunden skördning av växterna utföras. (Reddy och DeBusk 1987; 
Cheng och Stomp 2009). Det högsta värdet för upptag av kväve i denna studie hittades hos 
vattenhyacint med 1600 mg/N/m2/d. Andmat har också visat sig utföra ett effektivt 
näringsborttag med 1300mg/N/m2/d som maximala upptag. När det gäller 
genomsnittsupptaget visar dock resultatet att vattenhyacint skulle vara betydligt bättre på att 
reducera näringsämnen än andmat då en skillnad på 60 % skiljer dem åt. Troligtvis beror det 
på att vattenhyacint är bättre på att producera biomassa, och generellt sätt så ökar 
näringsupptaget med en ökad tillväxt. Vattenhyacint har även förmågan att ta upp mer 
näringsämnen än den behöver för tillväxt. En koncentration på över 200mg/L NH4

+ har dock 
visat sig vara hämmande för tillväxten. Andmat klarar sig något bättre med ungefärliga 
inhiberande värden på 200-375 mg/L ammonium. Tillväxthastigheten hos andmat är högre än 
hos vattenhyacint, vilket stödjer teorin att småbladiga flytbladsväxter växer till fortare än 
sådana med stora blad. Dock är totala biomassaproduktionen som är möjlig att få ut per area 
och tidsenhet större hos vattenhyacint (Reddy och DeBusk, 1984). Dess tillväxt kan ge en 
avkastning på upp till 2000g/m2 innan den avtar. Då växtsättet är vertikalt, till skillnad från 
andmat som växer horisontellt, utesluts problemet med självskuggning och därför kan arten 
växa till en höjd på 0.5m.  För att få en riktigt hög tillväxt bör man tillsätta spårämnen till 
vattnet t.ex. så kan en tillsats på Fe-EDTA motverka klorofyllbrist. Aquatic macrophyte-based 
treatment systems (AMATS) är det huvudsakliga sättet man odlar flytbladsväxter på. Även 
om upptag av näringsämnen genom växter och ökad reducering via skörd leder till en drastisk 
minskning av kväve och fosfor sker den största minskningen av kväve från nitrifikation-
denitrifikationsprocesser. Vid en syresatt zon på växternas rötter kan nitrifikation av 
ammonium ske och det nitrat som sedan bildas kan sedan lämna systemet genom omvandling 
till kvävgas via denitrifikationsbakterier. (Reddy och DeBusk 1987). 
 
När det gäller upptag av näringsämnen via alger visar resultatet att Chlorella har en avsevärt 
bättre förmåga att ta upp NH4

+ än vad Scenedesmus har. Den stora skillnaden på 
genomsnittligt ammoniumupptag, 3434mg/m2/d för Chlorella och 359mg/m2/d för 

Totalkväve i form 
av nitrat (%) 

100 75 50 25 

NO3
- (g/L) 6,1 4,6 3,0 1,5 

BOD (g/L) 14 10,5 7,0 3,5 
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Scenedesmus, beror troligtvis på att fler artiklar med olika typer av undersökningar gjorda på 
Chlorella har hittats, och därför har fler värden kunnats ta fram för just det släktet. 
Resultat från odling av Chlorella vulgaris och Scenedsemus obliquus i syntetiskt och 
autentiskt avloppsvatten, lagrade i fotobioreaktorer, motsäger att Chlorella skulle vara bättre 
på att ta upp näringsämnen än Scenedesmus. I båda avloppsvattenstyperna reducerade 
Scenedesmus NH4

+-halten med 100 %. Chlorella hade ett upptag av NH4
+ på 74.3% i det 

syntetiska avloppsvattnet och 60.1% i det autentiska. Fosforhalterna var alltjämt låga och 
upptaget var litet hos de båda arterna. Scenedesmus presterade dock något bättre än Chlorella. 
Det autentiska avloppsvattnet hade en NH4

+-koncentration på 34 - 48mg/L (Ruiz-Malin et al 
2009). I ett annat försök vid behandling av syntetiskt restvatten med lågt näringsinnehåll, 
3.5mg/L NH4

+ och 1.5 - 3.5 mg/L PO4
-3, användes de båda släktena som testorganismer och 

utfallet visade att de var jämbördiga när det gällde NH4
+-borttag (96-99%). Fosforupptag(27 

%) skedde däremot endast av Chlorella (Valderrama et al 2010). Att fosforupptaget uteblev 
hos Scenedesmus kan bero på att släktet har en högre N/P-kvot, 13,5mgN/mgP, än 
genomsnittet (Zhang et al 2008). Då den optimala N/P-kvoten för tillväxt hos mikroalger är 
10, (Tam & Wong 1995) visar detta att Scenedesmus behöver mycket kväve för att växa till. 
Enligt Reynolds (2006) kräver Scenedesmus också höga halter av fosfor för att uppnå en 
maximal tillväxttakt. Har släktet då i ett näringsrikt medium, som rejektvattnet från 
biogasanläggningen, möjlighet att ta upp mer näringsämnen, vilket de två ovannämnda 
undersökningarna tyder på, och etablera en god tillväxt under en längre tid?  Troligtvis inte, 
studier visar att ammoniumhalter högre än 50mg/L har en inhiberande effekt på mikroalger i 
allmänhet, och i experiment utförda på Scenedesmus förmåga att tillväxa och reducera 
näringsämnen med ammonium som kvävekälla hämmades både upptaget och tillväxten hos 
Scenedesmus  p.g.a. att för mycket vätejoner frisläpptes vid ett ökat NH4+-upptag. Detta ledde 
i sin tur till att pH-värdet sänktes och livsmiljön blev sur (Xin et al 2010). Då experiment har 
visat att Chlorella kan växa till bra i syntetiskt avloppsvatten med en ammoniumhalt på 
400mg/L och eventuellt kunna behandla restvatten med så höga halter av NH4

+ som 
1180mg/L, om pH-värde justeras till 7 dagligen, tyder detta på att Chlorella skulle vara mer 
lämplig till att rena rejektvattnet på näringsämnen (Olguín 2003; Gonzalez et al 2008a).  
De erhållna värdena på tillväxt för Chlorella och Scenedesmus har tagits fram ur 
undersökningar gjorda i både slutna och öppna odlingssystem. Näringsinsatserna i försöken 
har varit väldigt varierade och de genomsnittliga värdena på tillväxt visar att potentialen till 
biomassaproduktion kan antas vara ungefär lika bra för de båda algsläktena.  
 
 
 
Om man tittar på de fyra olika växternas maxvärden för upptag av kväve och fosfor och 
jämför dem med varandra så framstår Chlorella som den självklara kandidaten för rening av 
rejektvattnet från biogasanläggningen, men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. 
De höga maxvärdena på N- och P-upptag; 10900mg/m2/d respektive 1290mg/m2/d, för arten 
har båda erhållits från småskaliga försök med slutna alg-bakteriesystem för behandling av 
restvatten från grisfarmar. Det måste poängteras att volymen substrat som algen odlats i är 
betydligt mindre än flytbladsväxternas, som ofta odlas i större skala i konstruerade dammar, 
och en multiplicering av det faktiska värdet har gjorts för att få en liknande yta för upptag hos 
algerna. Det är inte troligt att man skulle kunna hålla insatserna optimala, som i 
fotobioreaktorer, på samma sätt vid kultivering av alger i större skala. Detta gör det svårt att 
bedöma ifall den ena av de två undersökta grupperna, alger och flytbladsväxter, är bättre än 
den andra på att ta upp näringsämnen vid odling i de bassänger som skulle kunna användas i 
reningsverket. 
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För att få en helhetsbild över hur bra växterna kan prestera individuellt och i jämförelse med 
varandra under dessa förhållanden är det också viktigt att inkludera abiotiska faktorer som kan 
tänkas påverka resultatet. De höga halterna av suspenderade partiklar som finns i rejektvattnet 
kommer med största sannolikhet att hämma mikroalgernas tillväxt och näringsupptag.  
Ljusinstrålningen i bassängen kommer att blockeras av partiklarna och tillgången på ljus 
minskar då drastiskt .  Flytbladsväxterna är inte lika påverkade av detta eftersom en stor del 
av plantan finns ovanför vattenytan och de får på det viset tillräckligt med ljus. Vattenhyacint 
och andmat kan även fånga in små partiklar via rotsystemen och på det viset minska susp-
halten i rejektvattnet, men troligtvis är det inte möjligt att utföra någon behandling med någon 
av växterna om inte halten suspenderade partiklar reduceras först. Med tanke på det höga 
genomsnittliga värdet på suspenderade partiklar, 16933mg/L, kan det utöver en 
sedimenteringsbassäng vara nödvändigt att använda sig av en sandfilterbädd för att inte 
riskera en dålig tillväxt hos växterna. 
 
Temperatur och ljus är sådana faktorer som också är viktiga för tillväxten och 
näringsborttaget hos testorganismerna. Då de bassänger som står till förfogande för rening är 
placerade inomhus kan t e x ljusinsatsen optimeras, och förhållanden som framkommer under 
högsäsong utomhus kan återskapas och upprätthållas kontinuerligt. De värden på ljusinsatser 
som visas i resultatdelen är inte på något sätt de optimala för respektive art. De är istället 
exempel på vanligt förekommande insatser som använts i många av de experiment som finns 
beskrivna i de artiklar som har genomsökts i denna studie. För att uppnå riktigt hög tillväxt av 
alger är det vanligt att man använder sig av ljus/mörker-cykler där man frekvent skiftar 
mellan ljus och mörker med en oftast kort ljusperiod åtföljd av en längre mörkerperiod. Detta 
för att maximera algernas fotosyntes (Richmond 2004). Dessa faktorer till trots så är den mest 
väsentliga, och avgörande, parametern att ta hänsyn till i den här undersökningen den höga 
ammoniak/ammoniumhalten i rejektvattnet. 
 
Om man beslutar att odla någon av växterna för att reducera näringsämnen från rejektvattnet 
krävs det att man späder det först. För att ammoniumhalten ska ligga på en acceptabel nivå  
för odling av Chlorella krävs det att den inte överstiger 1180mg/L. Detta innebär att vattnet 
skulle behöva spädas ca 3ggr först. För de båda flytbladsväxterna är den inhiberande 
ammoniumhalten 200mg/L. Andmat är möjligtvis något mer motståndskraftig då vissa studier 
visar att den kan tolerera upp till 375mg/L ammonium, men huruvida den klarar av att 
behandla ett medium med sådan halt är ovisst. En spädning på ca 18 ggr av rejektvattnet är 
nödvändig om man vill behandla det med vattenhyacint eller andmat.   
Då inget specifikt högsta ammoniumvärde för att undvika inhibering av tillväxt och 
näringsupptag har hittats för Scenedesmus måste släktet tyvärr uteslutas. Utifrån de material 
som undersökts tyder det mesta på att Scenedesmus inte är lika tolerant som Chlorella mot 
höga ammoniumhalter.  
Utgår man ifrån respektive växts högsta värde för upptag av kväve/ammonium kan hur stor 
odlingssyta som skulle behövas för att ta bort allt ammonium efter spädning räknas ut.  
Odlingsytan som krävs för rening av ammonium från det högsta inflödet av rejektvatten per 
dag, 70m3, med Chlorella är 7578m2, 8750m2 för vattenhyacint samt 10769m2 för andmat.  
För att odling av Chlorella skulle vara gynnsam hade antagligen en pH-justering fått utföras i 
täta intervall för att motverka ett försämrat näringsupptag och en sämre tillväxt p.g.a. de höga 
ammoniumhalterna 
 
 
De mer konventionella metoderna för kväveborttag via nitrifikationstorn och 
denitrifikationsreaktorer är ett mer säkert alternativ och bör vara mer effektivt att använda vid 
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rening av rejektvattnet. Medelhalten för nitrat och ammonium i rejektvattnet från 
biogasanläggningen på Loudden är: NO3

-= 417mg/L respektive NH4
+=3583mg/L 

 
Om man antar att nitrifikationstornet arbetar optimalt och klarar av att nitrifiera 90 % av det 
totala inkommande ammoniumkvävet blir den totala mängden nitrat 3641g/m3 och den 
resterade mängden ammonium 358,3mg/L. I denitrifikationsreaktorn, som har en maximal 
kapacitet på 16kg/m3/d gällande nitratborttag, kan sedan allt nitrat som bildats i 
nitrifikationstornet efter en dags inflöde på 70m3 helt denitrifieras. För detta krävs det att en 
yta på 16m3 avsätts till en eller flera reaktorer med bäddar av finkornigt material. 
Det förutsätts då också att man tillsätter den mängd BOD som erfordras för att hålla nere 
syrenivåerna i reaktorn. 1954m3 avloppsvatten med en BOD-halt på 0,3g/L måste tillsättas per 
dag för att göra det möjligt att erhålla en fullgod denitrifikation. 
Efter behandling med de konventionella metoderna återstår endast 358,3mg/L ammonium, 
och detta utan att någon spädning krävs.  
Metoderna med nitrifikationstorn och denitrifikatioinsreaktorer uppvisar ett bättre alternativ 
än växterna, men vill man ha bort fosforn och den återstående mängden ammonium bör fler 
reningsmöjligheter utnyttjas. 
  
Då ammoniumhalten i rejektvattnet efter rening med de konventionella metoderna är väl 
under inhiberingsvärdet, 1180mg/L, för Chlorella, som också kan växa till bra i medium 
innehållandes 400 mg/L ammonium, skulle algen kunna användas till att ta bort de resterande 
näringsämnena. En odlingsyta på 2301m2 för behandling med Chlorella behövs i sådant fall 
för att rena 70m3 rejektvatten helt på ammonium och fosfor förutsatt att näringsupptaget är 
optimalt. Om detta är möjligt återstår det fortfarande ett problem gällande skörden av algerna. 
För att skördemetoderna ”Gravity sedimentation” och centrifugering ska vara möjliga att 
utföra måste algens storlek vara minst 70µm. Cellerna hos Chlorella är 2-10µm i diameter 
vilket visar att dessa metoder inte är tillämpbara. Den enda potentiella kandidaten av de 
vanligast förekommande metoderna för skörd är filtrering. Ett alternativ som hade varit mer 
kostnadseffektivt än de andra och väl genomförbart om volymen av algmediet som ska 
filtreras inte hade överstigit 2m3/d. Då så inte är fallet måste filtrering som skördemetod också 
uteslutas om man inte är villig att avsätta mycket plats och ekonomiska medel för att skörda 
de alger i 20-70m3 rejektvatten som tillförs per dag. Det bästa alternativa sättet att lösa 
skördeproblematiken på och undvika de höga kostnaderna med är att efter reningssteget med 
Chlorella använda en bassäng till att odla vattenhyacint, som ska användas till att ta upp 
mikroalgerna. Resultat från undersökningar av Sooknah och Wilkie (2004) visar att 
flytbladsväxter och speciellt vattenhyacint har en god förmåga att fånga in och ta upp 
suspenderade partiklar via sina rotsystem. Att Chlorella är liten och encellig är passande för 
just sådan infångning. Dessutom innehåller algen mycket proteiner, lipider m.m. som 
eventuellt kan gynna tillväxten hos vattenhyacint. Det kan även vara lämpligt att låta 
flytbladsväxten ta upp en del av näringsämnena så att en så stor yta för behandling via 
Chlorella inte behöver användas. Med sin förmåga till lyxupptag kan vattenhyacint bidra med 
både näringsreducering och upptag av alger och samtidigt bidra med en viss 
biomassaavkastning. Hur effektiv vattenhyacint är på att ta upp algbiomassa är något som 
vidare bör undersökas för att fastställa hur väl metoden kan tillämpas i realiteten. 
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7 Slutsats 
För att en så effektiv rening som möjligt av rejektvattnet ska kunna utföras med hänsyn till 
avskiljning av suspenderade partiklar och reducering av näringsämnen föreslås följande 
alternativ:  
 
Första steget blir att reducera den stora mängden suspenderade partiklar. Till detta kommer en 
sedimenteringsbassäng användas påföljande av ett sandfilter för att ytterligare förstärka 
borttagseffektiviteten. I nästa steg kan användandet av ett nitrifikationstorn vara lämpligt för 
att minska kvävemängden, och då i första hand i form av ammoniak och ammonium. Om 
förhållandena inte gör att bakteriepopulationerna kan hållas livskraftiga kan en spädning av 
det sedimenterade vattnet göras först. För att vidare driva reningsprocessen framåt ska nitrat 
omvandlas till kvävgas i en denitrifikationsreaktor. Det är viktigt att detta sker i en miljö med 
så låga halter av syre som möjligt, därför kan det vara aktuellt att tillföra BOD till systemet 
från Stockholm stad. De partiklar som finns i avloppsvattnet som i sådant fall skulle tillsättas 
kommer inte att ge ett högre nettoutflöde av partiklar. Tekniker finns där bädden rengörs 
kontinuerligt för att lösa det eventuella problemet. Efter detta stadium är ammoniumhalten så 
låg att Chlorella kan odlas i en bassäng i nästa steg. Reduceringen av kväve kommer då att 
fortsätta och borttaget av fosfor kommer att öka avsevärt. För att motverka användandet av 
dyra skördemetoder för skörd av algerna odlas sedan vattenhyacint som tar upp algbiomassa 
och suspenderade partiklar samtidigt som den bidrar med en god biomassaavkastning och ett 
upptag av näringsämnen. Som avslutning bör det nämnas att de konventionella metoderna för 
nitrifikation och denitrifikation genom bäddar och reaktorer troligtvis, under rätt dimensioner, 
har en mycket större kapacitet i genomförandet av sina processer i jämförelse med alger och 
flytbladsväxter. 
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