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Abstract 
 

The Baltic sea has multiple environmental problems, such as over-fertilization and high concentration 

of certain heavy metals, caused by human activity. Yearly, beach-cast is washed up on the shores of 

Gotland and this biomass is today not utilised to a considerable extent. This report aims to assess the 

suitability of producing biochar from the left over beach-cast. During this study a visit to Gotland, 

interviews and a literature study has been completed, which has laid the groundwork for calculations of 

energy and material balances regarding algae-based biochar production. 

 

The beach-cast contains approximately 0.9 mg cadmium per kg and consists of 80 % water, in which 

common species found are eelgrass and furcellaria, among others. For the calculations of energy- and 

material balances, two different pretreatment alternatives were used before the pyrolysis. Alternative A 

simply uses preheating and alternative B consist of a composting step before a finishing preheating 

session. The most energy efficient was alternative B as the power consumption per kilo produced 

biochar was 14,5 MJ/kg compared to 29,8 MJ/kg. 

 

The use of beach-cast for manufacturing biochar has benefits as well as disadvantages. Beach-cast is an 

unexploited resource that could be used for biochar production, but on the other hand the process is 

demanding energy-wise due to the high amount of water in the biomass. The utilisation of cadmium 

rich biochar is also problematic due to the risk of the heavy metal leaching. Based on the results it is 

therefore complicated to estimate the suitability of a beach-cast based biochar. 
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Sammanfattning 

 

Östersjön har flertalet regionala miljöproblem, exempelvis övergödning samt höga halter av 

tungmetaller vilka beror på mänsklig påverkan. På Gotland spolas det årligen upp stora mängder släke, 

alger och vattenlevande växter på stränderna, som idag inte nyttjas i större utsträckning. Denna rapport 

syftar att bedöma lämpligheten att använda det gotländska släket för produktion av biokol. Under denna 

studie har ett studiebesök till Gotland, flertalet intervjuer samt en litteraturstudie genomförts vilka lagt 

grund för beräkningar av energi- och materialbalanser kopplat till släkesbaserad biokolsproduktion.  

 

Släket har ett kadmiuminnehåll på cirka 0,9 mg/kg och består till 80 % av vatten, där vanligt 

förekommande arter är bland annat bandtång och kräkel. För beräkningar av energi- och 

materialbalanser nyttjades två olika förbehandlingsalternativ av släket, där alternativ A var en 

värmebehandling och alternativ B innefattar en kompostering samt avlsutande värmebehandling. 

Alternativ B är mer energieffektiv sett till energiförbrukning per kilo producerat biokol vilket var 14,5 

MJ/kg jämfört med 29,8 MJ/kg. 

 

Det finns både för- och nackdelar med användning av släke för biokolsproduktion. Släke är en 

outnyttjad resurs som kan ingå i biokolsframställning, dock är processen energikrävande på grund av 

det höga vatteninnehållet i biomassan. Användningen av ett kadmiumrikt biokol är även problematiskt 

i och med risken för utlakning av denna tungmetall. Utifrån resultatet är det därmed svårt att bedöma 

lämpligheten av ett släkesbaserat biokol.   
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Nomenklatur 
 

Variabler Storheter 

 

ηx  Verkningsgrad för process x. 

ΔHx  Ångbildningsvärme för ämne x.  

a  Vatteninnehållet i den våta biomassan. 

b  Vatteninnehållet i biomassan innan pyrolysen. 

c  Den procentuella vikten av sand och grus i biomassan 

Cpx  Specifik värmekapaciteten för ämne x. 

d  Vatteninnehåll efter kompostering. 

dTx  Temperaturförändring för process x.  

Ex  Energin tillförd process/bunden till ämne x. 

fx  Procentuellt utbyte för produkt x. 

Hx  Energi per kg för ämne x. 

mx   Massan för alger när de rensas från stränderna, bortsett från sand och sten. 

Qx  Energi för handling x som förflyttas i form av värme.  

 

A  Den biokolsprocess med endast värmebehandling. 

B  Den biokolsprocess som består av både kompostering och värmebehandling. 

Släke  Gotländskt begrepp för alger och vattenlevande växter som spolats upp  

på stränder. 

TS  Torrsubstans. 

 

 

Enheter 

 
kg  kilogram 

kJ/kg  kilojoule per kilogram 

mg/kg  milligram per kilogram 

MJ  megajoule 

GJ  gigajoule 
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1 Introduktion 

Östersjön ligger omgiven av nio länder i de nordligare delarna av Europa och denna geografiska 

placering påverkar dess marina miljö. Inte bara orsakar detta att havsområdet har bräckt vatten, årligen 

släpps även stora mängder näringsämnen, tungmetaller och miljöfarliga ämnen direkt ut i Östersjön från 

närliggande jordbruk, industrier och avlopp (Havet.nu, 2017). Havets mående är väl diskuterat i media, 

inom den svenska politiken och ända upp på EU-nivå. För att förbättra situationen i regionen kring 

Östersjön har en strategi från EU kallad EUSBSR arbetats fram. Denna strategi strävar efter att rädda 

havet och dess ekosystem, förbättra samarbetet mellan närliggande länder samt öka välståndet. Alla 

länder runt om Östersjön medverkar i detta gemensamma arbete för att möjliggöra en förbättring av den 

rådande situationen (EUSBSR, 2019). Problemen i havet idag påverkar fler aspekter än endast de 

miljömässiga, där övergödning är ett tydligt exempel på detta. En socialt pressad situation uppstår under 

sommarhalvåret i och med den årliga algblomningen som orsakar negativa hälsoeffekter på de som 

besöker stränderna (Giftinformationscentralen, 2014). Ett sinande fiskbestånden i Östersjön kan även 

medföra ekonomiska problem för fiskeindustrin. Ovanför vattenytan är det främst från den angränsande 

kustlinjen som situationen i havsområdet gör sig påmind.  

 

Gotland ligger centralt i Östersjön och förbindningar med det svenska och europeiska fastlandet sker 

via färja och flyg. Under högsäsongen fylls gator, torg och det stora antalet stränder av semestrande 

turister som uppskattar öns unika natur. En av de mest attraktiva upplevelserna är den långa kustlinje 

med sandstränder av olika storlek som Gotland blivit känt för (Nationalencyklopedin, u.å. a). Under 

våren bildas dock ett lager av släke i och med de tusentals ton som med hjälp av vågornas kraft spolas 

upp på land. Släke är ett gotländskt begrepp som beskriver de alger och vattenlevande växter som 

ansamlas på stränderna. Då släke tillåts ligga kvar vid strandkanten påbörjas en nedbrytning, vilket 

producerar illaluktande gaser (Smedberg, 2019). Vid skördning av algerna och växterna kan en ökad 

trivsel uppnås för Gotlands lokalbefolkning och turister. Det årligen återkommande släket brukades förr 

i tiden som gödsel inom jordbruket, vilket idag till stora delar har bytts ut mot konstgödsel (Fernholm 

& Hellström, 2016). Släke kan på så sätt idag anses vara en biomassa utan egentligt användningsområde 

- en outnyttjad resurs.  

 

Det är av intresse att finna ett lämpligt användningsområde för att ta tillvara på gotländskt släke. Ett 

potentiell sådant område skulle kunna vara produktionen av biokol. Vid framställning av biokol utsätts 

en valfri biomassa för termokemisk omvandling under höga temperaturer (Lindskog, 2013). Det finns 

olika sorters biokol från olika typer av organiskt material men gemensamt är att biokolet har ett högt 

kolinnehåll och porositet samt en stor specifik yta (Weber & Quicker, 2018). Både historiskt sett och i 

nutid tillverkas biokol främst från en biomassa bestående av trä, kan då för träkol. I andra länder, 

huvudsakligen utvecklingsländer, är träkol en av de viktigaste energiråvarorna medan det i Sverige förr 

nyttjades inom järnindustrin (Nationalencyklopedin, u.å. b). Dock kan många olika typer av biomassa 

nyttjas för biokolsproduktion, något som har en inverkan på dess kvalitet och likvida vilka applikationer 

som är lämpligt. Några exempel på dessa är användning som jordförbättring i odlingsmarker, rening av 

luft- och vattenflöden samt som kolsänka för att binda atmosfäriskt i marken (Weber & Quicker, 2018). 

Det finns ingen konkurrens för att skörda släke för att utvinna biomassa, samtidigt som framställning 

av biokol kan genomföras på alla olika typer av biomassa.  
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1.1 Syfte 

Rapporten ämnar bedöma lämpligheten att producera biokol av den årliga mängd släke som spolas upp 

på Gotlands stränder. 

1.2 Mål 

Arbetet har följande mål: 

1. Genom en fallstudie påvisa den ekologiska lämpligheten att producera biokol från det släke 

som spolas upp på Gotlands stränder från Östersjön.  

2. Utifrån energi- och materialbalanser få en uppfattning av flödet av energi och massa i en 

biokolsproduktion från gotländskt släke för att kunna avgöra dess energi- och miljömässiga 

lämplighet. 

3. För maximerad produktion av biokol avgöra passande inställningar och påverkande faktorer för 

behandling och producering av biokol med släke som biomassa.  

4. Identifiera potentiell problematik som den höga halten av kadmium i Östersjön kan medföra på 

det producerade biokolet.  

1.3 Avgränsningar  

De avgränsningar som gjort för hela arbetet: 

- Gällande produktion av biokol avgränsas rapporten till att enbart bedöma själva 

tillverkningsprocessen av biokol, och inkludera därmed inte exempelvis transporter och 

efterbehandling. 

- Rapporten tar inte hänsyn till hur olika teknologier kan ha en inverkan på pyrolysen, däribland 

produkterna. De beräkningar som genomförs är gjorda utifrån en teoretisk reaktor vars inverkan 

antas vara obefintlig. Inga absoluta eller relativa fel beräknas. 

- Följaktligen är energi- och materialbalanserna rent teoretiska och tar inte i beräkning faktorer 

likt produceras aska eller påverkande väderförhållanden vid kompostering.  

2 Metod 

För att uppfylla rapportens syfte och mål användes fyra olika metoder för att ge ett nyansera resultat.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie som bygger främst på publicerad forskning och relevanta rapporter genomfördes. 

Litteraturen samlades in och valdes ut från flera vetenskapliga litteraturdatabaser, exempelvis Science 

Direct, Scopus och Google Scholar. När artiklar och rapporter valde har först abstract studerats i syfte 

att få ett helhetsperspektiv om källans omfattning, för att urskilja huruvida den kunde nyttjas som 

litteraturunderlag. En rad nyckelord och fraser användes vid litteratursökningen för att enbart få med 

litteratur med relevans till rapporten. De mest frekvent använda: Beach-cast biochar, Biochar 

production, Sustainable biochar, Biochar Cadmium. Utöver detta nyttjades kurslitteratur från tidigare 

kurser samt information från relevanta hemsidor och informationssidor.  
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2.2 Intervjuer 

Det genomfördes intervjuer med olika intressenter kopplade till produktionen och jordbruksanvändning 

av biokol från släke. Ett möte anordnades med Daniel Franzén, en forskare på KTH, där frågor kopplade 

till släke på Gotland ställdes. Det hölls en telefonintervju med Markus Paulsson som är kontaktperson 

för projektet Rest till Bäst. Utöver detta utfördes två intervjuer under ett studiebesök på Gotland, en 

med Ulf Smedberg från Smedbergs Gård & Bevattning AB samt en med Sebastian och Anne Meyer 

från Waila AB.  

 

Inför varje intervju genomfördes följande metodik: 

1. Bakgrundsinformation kring det aktuella ämnet samt intervjuperson(er) samlas in.  

2. Intervjufrågor komponeras (Se bilaga A, B, C, D). 

3. En beskrivning med syfte samt mål som intervjun ämnar bidra till tas fram, samt en 

personbeskrivning av intervjupersonen i fråga skrivs (Se bilaga A, B, C, D).  

4. Intervjupersoner kontaktas i förväg och meddelas kortfattat i vilket syfte intervjun hålls. 

5. Intervjun genomförs och spelas in enbart ifall ett uttryckt godkännande från intervjupersoner 

erhölls. 

6. Avslutningsvis genomförs en sammanställning av intervjuerna (Se bilaga A, B, C, D). 

 

Alla intervjuer resulterade i bilagorna A, B, C och D vilka alla skickades till respektive intervjuperson 

för godkännande och eventuell korrigering innan dessa lades in i rapporten. De intervjuer som spelades 

in har i de flesta fall enbart använts som stöd vid sammanfattning av svar och ej transkriberats. Enbart 

relevant information och teori som intervjuerna medförde implementeras direkt i resultatet och refereras 

där till respektive bilaga med korrekt källhänvisning. Den information som inte direkt nyttjades i 

resultatet har dock bidragit till ett helhetsperspektiv och inspiration.  En del av energi- och 

materialbalansens relevanta variabler är hämtade från intervjuerna, vilka presenteras i tabell 4.  

2.3 Studiebesök 

Mellan datumen 16/4–19 till 16/4–19 så genomfördes ett studiebesök på Gotland där två intervjuer och 

rundvandringar gjordes. En av intervjuerna hölls med Ulf Smedberg från Smedbergs Gård & Bevattning 

AB, där det tillkom en rundvandring på Lausviken vilket är en av de stränderna där hans verksamhet 

utförs på. Den andra intervjun var med Sebastian och Anne Meyer från Waila AB vilket inkluderade ett 

besök på en sparrisodling där ett av företagens projekt utförs idag.  

2.4 Energi- och materialbalanser 

Efter genomförd litteraturstudie kring biokolsproduktion ställdes energi- och materialbalanser upp. 

Insamlad data och information sammanställdes och lade grunden för dessa beräkningar kopplat till 

framställningen av biokol. Det genomfördes energi- och materialbalanser för två separata metoder av 

förbehandling vilka betecknades som förbehandlingsalternativ A respektive B. För uppställningen av 

balanserna följdes en projektanpassad utformning av den strategi som presenteras i Felder’s Elementary 

Principles of Chemical Processes (Felder et al., 2017), och som även inspirerades av metodiken i en 

studie av Salman (2014). 

 



4 

 

2.4.1 Projektanpassad strategi 

I syfte att kunna genomföra energi- och materialbalanser har en bearbetad och projektanpassad strategi 

tagits fram: 

1. Rita upp ett flödesschema för hela processen inklusive dess delprocesser. Markera ut i 

flödesschemat alla kända storheter med en variabel samt alla parametrar. Sedan skall de okända 

variabler samt processfaktorer/parametrar markeras.  

- Ange alla kända samband och relationer kopplade till processen och dess variabler. 

2. Sammanställ alla värden insamlade från litteraturstudien samt intervjuer i en tabell och ange 

dessa med lämpliga variabler.  

3. Ställ upp de problem som skall beräknas i med de markerade variablerna i flödesschemat för 

att konkretisera vilka okända storheter och variabler som är relevanta för beräkningarna. 

4. Om värden anges i olika enheter, omvandla alla variabler till en gemensam enhetsbas som 

möjliggör kommande beräkningar. 

5. Skriv in alla givna ekvationer, samband och variabler i Excel för beräkningar.  

6. Om det finns ekvationer eller samband som inte används, sätt in ett uträknat värde från steg 

fem och kontrollera att det stämmer överens.  

2.4.2 Grundläggande ekvationer 

För att beräkna den specifika värmekapaciteten hos vatten i flytande- och gasfas nyttjades följande 

ekvation tagen från. Konstanterna a, b, c, d är givna för olika ämnen och beräknas för en given 

temperatur (Felders et al., 2017. s.473).  

 

Cpx= ax + bxT + cxT2 + dxT3  

(Ekv. 1) 

 

Energin som krävs för fasövergång för ämne x: 

EFasövergång = mx × ΔHx 

(Ekv. 2) 

 

Energin som krävs för temperaturförändring av ämne x:  

ETemperatförändring = mx × Cpx × ΔT  

(Ekv. 3) 

 

Verkningsgrad:  

η = ENyttiggjord ÷ ETillförd 

(Ekv.4) 

 

Bunden energi för ämne x:  

E = mx × Hx 

(Ekv. 5) 

 

Processens termiska effektivitet:  

PTE = Bunden energi i produkterna ÷ Tillförd energi i processen 

(Ekv. 6) 
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Energiförbrukning per massa producerat biokol: 

EMB = ETot (för hela processen) ÷ mBiokol 

(Ekv. 7) 

3 Bakgrund 

I rapportens bakgrundsdel presenteras relevant information som ämnar att öka förståelsen för projektet, 

men som inte direkt bidrar till resultatet. Bakgrunden syftar att skapa en viss grundläggande förståelse 

för pyrolys, biokol och dess användningsområden. Utöver detta genomförs en mer djupgående 

beskrivning av Östersjöns regionala miljöproblem och den nuvarande situationen på Gotland kopplat 

till släke. All information är även sammanställd i syfte att berika och möjliggöra välgrundade 

diskussioner och slutsatser. 

3.1 Regionala miljöproblem i Östersjön 

Östersjön är ett inlandshav som ligger väl isolerat och är endast förbundet med Nordsjön via Öresund 

och de danska sunden. Via alla floder, älvar och bäckar runt Östersjön tillförs sötvatten som blandas 

med Nordsjöns salta vatten. Detta resulterar i havsområdets unika marina klimat bestående av bräckt 

vatten, med en salthalt som ligger emellan söt- och saltvatten (Naturskyddsföreningen, 2018). Det 

bräckta vattnet är påfrestande för alla vattenlevande organismer vilka främst är anpassade för ett liv i 

söt- eller saltvatten. Organismerna är under konstant stress på grund av detta vilket bidra till ökad 

känslighet för ytterligare miljöpåverkning (Bohm, 2006). 

3.1.1 Övergödning  

Östersjön är recipienten av kväve och fosfor från nio omgivande länderna som släpper ut dessa 

näringsämnen via exempelvis jordbruk, avlopp och transport. Årligen tillförs drygt 30 000 ton fosfor 

och en miljon ton kväve till inlandshavet (WWF, 2019). Den ökade mängden kväve och fosfor leder till 

en kraftig tillväxt av alger och vattenlevande växter, vilket medför till flertalet konsekvenser. Östersjön 

drabbas bland annat av igenvuxna havsvikar, årligt förekommande algblomningar och minskat djupsikt 

(Bohm, 2006). En problematik direkt kopplad till övergödningen är syrebrist till följd av de stora 

volymerna biomassa som ansamlas i Östersjön. Nedbrytningen av organiskt material är en syrekrävande 

process som bakterier och mikroorganismer sköter. Vid ökade volymer biomassa kan följden bli en 

påtaglig brist på syre, vilket kan leda till bottendöd (Gröndahl & Svanström, 2011).  

3.1.2 Tungmetaller och miljögifter 

Som recipienten av flertalet utsläpp, däribland näringsämnen men även miljögifter och andra 

föroreningar, så exponeras och ansamlas miljöfarliga ämnen i Östersjön. Dessa ämnen kan medföra 

direkta konsekvenser på ekosystem och biodiversiteten samt leda till omfattande bioackumulation och 

bioamplifikation. Hos djur och växter kan ämnena leda till sterilitet, förgiftning och rubbningar på 

arvsmassan (BSAG, u.å.). Flertalet metaller tillhör dessa farliga ämnen, vilka delas upp i essentiella och 

icke-essentiella metaller. Klassificering baseras på huruvida organismer har ett behov av en metall för 

sin överlevnad eller ej, där de essentiella är livsnödvändiga i små mängder. För höga halter av dessa 

metaller är dock skadliga för organismer, vilket beror på att alla metaller är onedbrytbara och därmed 

snabbt kan nå toxiska koncentrationer (Gröndahl & Svanström, 2011).  
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Tungmetaller är en kategorisering av metallerna med högre densitet, atomnummer och atomvikt vilka 

inkluderar bland annat kvicksilver, bly, koppar och kadmium (Nationalencyklopedin, u.å. c). De 

ovannämnda tungmetallerna tillförs vattnets kretslopp via bland annat konstgödsel och avfall. 

Kadmiumhalten i Östersjön är idag en av de omtalade tungmetallerna och många studier samt forskning 

genomförs på detta (Franzén et al., 2019). Kadmium lagras i däggdjurs njurarna och vid tillräckligt höga 

halter kan tungmetallen leda till njurskador. Generellt så beräknas 200 μg kadmium per kilo njurvävnad 

orsaka denna typ av skador (Gröndahl & Svanström, 2011). 

3.2 Alger och vattenlevande växter 

Alger är ett samlingsbegrepp för eukaryota- och prokaryota organismer som nyttjar fotosyntes för att 

utvinna energi. Då begreppet alger är omfattande, är det många arter som har liknande egenskaper trots 

att de inte är närbesläktade eller har samma ursprung. Specifikt för en alg är att de saknar ett utvecklat 

rotsystem, kärlsystem och stjälkar för att cirkulera näringsämnen och vatten vilket skiljer dem från 

gröna växter. Utöver detta förekommer alger i både makro- och mikroskopisk storlek samt kan vara en- 

eller flercelliga (Vidyasagar, 2016).  

 

Gemensamt för alger och vattenlevande växter är deras förmåga att ackumulera en rad olika ämnen som 

finns i den direkta omgivningen. Följaktligen kan dessa utnyttjas som en indikator på olika 

miljöproblem för den vattenmiljö de lever i, exempelvis förhöjda halter tungmetaller (Schlacher & 

Schlacher-Hoenlinger, 1997). Dessa organismer kan agera indikator på två olika sätt. Antingen genom 

direkta tester och analyser av den ackumulerade mängden av ett specifikt ämne. Ett annat 

tillvägagångssätt för att identifiera miljöförändringar är att utföra en studie av arter i ett aktuellt 

ekosystem. En del arter kan komma att frodas och känsligare arter försvinner vilket möjliggör för en 

analys av vattenmiljön (Govers et al., 2014). 

3.3 Gotland  

Gotland är Sveriges största ö till ytan och hade år 2017 ett invånarantal på cirka 58 000 personer. Inom 

regionen är livsmedelsindustri och jordbruk en viktig del av det lokala näringslivet och den ekonomiska 

verksamheten. Den totala markytan upptas till ca 70% av jord- och skogsbruk, vilket motsvarar ca 2 

200 km2. Av det som produceras på ön exporteras ungefär 80–85% av den totala produktionen till det 

svenska fastlandet (Region Gotland, u.å.).  

3.3.1 Gotlands geologi 

Gotland är låglänt landområde med endast små variationer i höjdskillnad och har en högsta punkt på 82 

meter över havet (Region Gotland, u.å.). Öns berggrund är från den geologiska perioden silur och består 

av de sedimentära bergarterna kalk- och märgelsten (Djurberg, 2016). Jordtäcket på Gotland är tunt och 

består främst av jordarterna moränlera och lerig morän, på några platser förekommer dock sand och 

grovmo (Michael, 2002).  

 

Gotland har en kalkrik berggrund och tunt jordlager vilket påverkar landområdets hydrologi. Öns 

vattenmagasin finns främst i sprick- och karstakvifer, det vill säga geologiska bildningar med förmågan 

att lagra grundvatten. På Gotland är det få ställen som har god förmåga att samla vatten vilket är en av 

faktorerna till de generellt låga grundvattennivåerna på ön. Utöver detta så bidrar det tunna jordlagret 

till förhållandevis skyndsam infiltration till grundvattnet. Detta i sin tur medför att Gotlands grundvatten 
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har en högre föroreningsrisk, av exempelvis tungmetaller och miljögifter, då markens reningskapacitet 

är låg (Djurberg, 2016). 

3.3.2 Släke på Gotlands stränder 

En av de effekterna som övergödningen i Östersjön bidragit till är ökad omfattningen av den årliga 

algblomningen. Det biologiska materialet i form av alger och växter som spolas upp på stränder kan 

sammanfattas med det gotländska begreppet släke. Mängden släke ökar ständigt världen över, där 

Gotland inte är ett undantag. På stränderna skapar det en problematisk situation då det påverkar 

turistnäringen och lokal vistelse i området. En vanlig strategi vid släkeshantering är att det samlas ihop 

i högar för att i ett senare skede dumpas till havs (Michael, 2002).  

 

På Gotland utnyttjas en mindre del av det redan hanterade släket som ligger samlade på hög. Syftet för 

släket är då att agera jordförbättrare och substituera konstgödsel (Nilsson, 2019). Bortforsling och 

rensning av släke från gotländska stränder har pågått sedan 2014 vid flertalet platser på Gotland. Det 

finns möjlighet för icke-vinstdrivande organisationer att ansöka ekonomiskt stöd för släkeshanteringen 

via ett så kallat LOVA-bidrag (Martinsson, 2016). En del av släkeshanteringen på Gotland sköts av 

Smedbergs Gård och Bevattning AB. Företaget rensar årligen tusentals ton på uppdrag av olika 

intressenter, som i stor utsträckning är LOVA-finansierade (Margenberg, 2015).  

3.4 Biokol  

När biomassa utsätts för extrem hetta under anaeroba förhållanden skapas produkter i olika 

aggregationstillstånd. Från en sådan process erhålls flertalet gaser, bioolja samt biokol, se figur 1. Gaser 

som bildas är exempelvis metan, vätgas, kolmonoxid och koldioxid (Weber & Quicker, 2018). Biokolet 

är i detta avseende den produkt som är av värde och anses vara anledningen till pyrolysprocessen.  

 

 
Figur 1: Produkter som skapas vid en pyrolysprocess. 

3.4.1 Pyrolys 

Pyrolys är benämningen på den process då biomassa utsätts för extern hetta i en reaktor under syrefattiga 

förhållanden. Denna kombination av förutsättningar orsakar en nedbrytning av de kemiska 

bindningarna i den inmatade biomassan, vilket generellt är en endoterm reaktion. Biokol är den fasta 

produkt som utvinns från en pyrolysprocess, vars innehåll av kol varierar beroende valet av biomassa. 
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De fysikaliska egenskaperna hos olika biokol kan till viss del likt kolinnehållet kopplas till den inmatade 

biomassan (Weber & Quicker, 2018).  

 

Det finns olika typer av pyrolysprocesser, vilka alla genererar biokol, bioolja och pyrolysgas, men i 

olika kvantitet och kvalitet. Vid långsam pyrolys kommer de påverkande faktorer att maximera 

mängden producerad biokol med hög kvalitet. Generellt kan biomassa som genomgår långsam pyrolys 

binder upp till 50% av den ursprungliga kolhalten i en stabil struktur (Yu et al., 2017). Uppehållstiden 

för processen är lång och uppvärmningshastigheten långsam. Då vattnet i biomassan vaporiseras och 

förs bort tillsammans med andra molekyler under en längre tid ökar halten av bundet kol i biokolet 

(Weber & Quicker, 2018). Biooljan och pyrolysgasen som produceras i processen ses endast som 

biprodukter varav gasen kan klassas som miljöfarlig i vissa avseenden (Laxmar, 2017).   

 

I kontrast till detta står sig snabb pyrolys som nyttjas i syftet att producera bioolja för olika 

användningsområden, bland annat direkt till förbränning eller att förädlas till drivmedel. Biokol och 

pyrolysgas är i detta sammanhang restprodukter av den snabba pyrolysen. Framför allt biokol når under 

denna process inte samma standard som vid långsam pyrolys och kan därmed vara svår att utnyttja 

(Laxmar, 2017). Biomassan upphettas under väldigt kort tid och genomgår en snabb pyrolysprocess. 

Detta orsakar att flyktiga ämnen avges från den fasta massan vilka sedan kondenseras för att undgår 

följdreaktioner. Hela processen sker under ytterst kort tid, vanligtvis några få sekunder (Weber & 

Quicker, 2018).  

 

3.4.2 Användningsområden 

Biokol har en mängd användningsområden, där lämpligheten att nyttja dessa inom ett specifikt område 

beror på materialets fysikaliska egenskaper, se figur 2. (Weber & Quicker 2018).  

 
Figur 2: Några skilda användningsområden för biokol. 

 

Biokol kan användas som en markförbättrande åtgärd inom jordbruk, där olika effekter av tillförseln 

beror på valet av biokol samt förutsättningarna för jorden. För att minska utlakning av näringsämnen 

kan biokol tillsättas, samtidigt som en viss höjning av växttillgänglig näring uppstår (Woolf et al., 2010). 

Vid kombination av biokol och gödsel så kan en förbättring av kväveeffektivitet nås och skörden kan 

öka. Det går även att nyttja biokol för att öka vattenhållningsförmågan i en jordbruksmark, på grund av 

materialets stora specifika yta. I marken är nedbrytningsprocessen av kolet lång vilket beror på den 



9 

 

polycykliska och aromatiska strukturen som medför att materialet är svårnedbrytbart, både kemiskt och 

biologiskt (Laxmar, 2017).  

 

Ett användningsområde är att nyttja biokol som en kolsänka, vilket kan ske då den grävs ned i mark. 

Vid nedgrävning av biokol kan det bundna kolet i biomassan från fotosyntesen förvaras, därmed sker 

en sänkning av koldioxidhalten i atmosfären. Då biokol har en lång halveringstid på över tusen år finns 

goda förutsättningar att binda atmosfäriskt kol till marken via biokol (Laxmar, 2017). Genom 

undersökningar och forskning har även resultat på att biokol är en mycket mer kol-effektivt sätt att 

binda koldioxid till marken relativ traditionella kolsänkor (Hagemann et al., 2018). Att nyttja biokol 

som kolsänka kan kombineras med andra tillämpningsområden, exempelvis vid jordförbättring och 

byggnadsmaterial. 

 

Utöver dessa ovannämnda tillämpningar av biokol finns fler användningsområden. Inom vattenrening 

används biokol till exempelvis för filtrering av bekämpningsmedel (Laxmar, 2017). Biokol kan även 

användas som tillskott i utfodring av boskapsdjur, framför allt för att minska lukten från avföring. Det 

finns även potential att använda biokol vid konstruktion av vägar för att minska användandet av cement 

och sand då biokol är stabilt och dessutom kan gynna närliggande växtlighet (Hagemann et al., 2018).  

3.4.3 Biokol från alger  

Det finns många andra projekt och studier som undersöker hela eller delar av processen att utnyttja alger 

för produktion av biokol. Mikroalger nyttjas idag främst för att producera algolja samt biobränsle på 

grund av dess höga innehåll av lipider, vilket gör dem passande för denna applikation. Makroalger har 

ett relativt lågt kolinnehåll jämfört med andra sorters biomassa som traditionellt sett används för att 

framställa biokol. Däremot är halterna av fosfor och kväve höga vilket gör makroalger attraktiva för 

biokolsproduktion. Dock varierar näringsinnehållet beroende på art och geografiskt ursprung (Bird et 

al., 2010).  

3.4.4 Rest till Bäst 

Rest till Bäst är ett projekt med syfte att undersöka kvalitén hos biokol som är producerat från olika 

typer av restprodukter. Den biomassa som omfattas av projektet är från olika typer av restavfall, 

exempelvis alger och tång från Östersjön, park- och trädgårdsavfall samt avloppsslam (Rest till Bäst, 

u.å.). Projektet inkluderar en analys av en specifikt pyrolysmetod som ämnar att minska halten kadmium 

bundet i biokol. Arbetet omfattar biokolsproduktion men även utvärdering, tester av 

användningsområden och applikationer samt framtagning av en affärsmodell. Projektet är ett samarbete 

mellan flera olika verksamheter och företag, vilka tillsammans utgör en komplett kedja av aktörer: från 

resthantering via biokolsproduktion till applikationer av biokol, se bilaga B (Paulsson, 2019).  

3.4.5 Waila AB 

Waila AB är ett företag som erbjuder diverse tjänster kopplade till klimatskydd, naturvård och hållbar 

utveckling. De är involverade i flertalet projekt och samarbetar med olika organisationer, företag och 

myndigheter inom fyra affärsenheter: vindkraft, solenergi, jordbruk och naturvård (Waila, u.å.). I 

oktober år 2018 så startades leaderprojektet “E-kol-logiskt” i samarbete med t.ex. Sveriges 

Lantbruksuniversitet och Stenhuse Gård. Projektet innefattar ett fältförsök som pågår under ett års tid, 

där biokol sprids ut på en sparrisodling. Det genomförs i syfte att undersöka biokolets potentiellt 

gynnsamma effekter på en jordbruksmarks förmåga samt kapacitet att hålla kvar vatten och 

näringsämnen, se bilaga D (Meyer & Meyer, 2019). 
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4 Resultat 

Resultatet delas upp i två huvudområden: 4.1 Släke som biomassa och lämpliga inställningar samt 4.2 

Energi- och materialbalanser. I respektive del presenteras relevant information från litteraturstudien, 

intervjuer och studiebesök i text samt diverse tabeller och figurer. 

4.1 Släke som biomassa och lämpliga processinställningar 

Denna del i resultatet innefattar information som anses vara relevant för att kunna ta fram en teoretisk 

biokolsprocess kopplat till släke och de faktorer som påverkar den.  

4.1.1 Identifierade arter i släke samt dess kadmiuminnehåll 

Släke som spolats upp på gotländska stränder kan delas in i fyra indelningsgrupper, framtagna utefter 

den mängd som spolats upp av en enskild art eller undergrupp. För varje indelningsgrupp så skiljer sig 

kadmiuminnehållet åt (Franzén et al., 2019).  

 

Tabell 1: Indelningsgrupper som registrerats på gotländska stränder samt respektive kadmiuminnehåll. 

Indelningsgrupp Grupp Undergrupp Kadmiuminnehåll 
[mg/kg TS] 

Bandtång  
(Zostera marina) 

Växter Kärlväxter 
(Tracheophyta) 

2,1  

Kräkel 
(Furcellaria lumbricalis) 

Alger Rödalger 
(Rhodophyta) 

0,25  

Rödslickssläktet (Polysiphonia) 

och Släkesläktet (Ceranium) 

Alger Rödalger 
(Rhodophyta) 

~0,3* 

Övriga alger och växter som 

registrerat i mindre utsträckning  
(ex. Blåstång, Grönslick och Borstnate) 

Alger och växter - ~0,5* 

Källa: Franzén, D., Gröndahl, F., Infantes, E., 2018. 

*Avläst värde. 

 

Den indelningsgrupp med högsta kadmiuminnehåll är bandtång med median på 2,1 mg/kg TS. Lägst 

kadmiuminnehåll hade kräkel där medianen var 0,25 mg/kg TS. Följaktligen kan tabellen påvisa att 

olika arter, grupper samt undergrupper ackumulerar olika mängder kadmium. Även Greger et al. (2007) 

redogör i en studie för en variation i kadmiuminnehåll för olika arter och undergrupperingar.  

4.1.2 Kadmium kopplat till biokol 

Inom jordbruket tillförs idag kadmium i stor utsträckning till odlingsmarker via konstgödsel. Detta på 

grund av att det i mineralgödsel finns fosfor som naturligt innehåller kadmium. Följaktligen ökar halten 

av denna tungmetall i åkermark i samband med kontinuerlig användning av gödsel 

(Kemikalieinspektionen, 2018). Även om ämnet finns i dagens jordbrukssystem är det en icke-essentiell 

metall vars effekter är skadliga på den biologiska aktiviteten. Ökade halter av kadmium är ett växande 

problem, då odlade grödor binder kadmium i olika utsträckning (Roberts, 2014). Vid vetskap om höga 

halter av tungmetaller i en odlingsmark blir valet av gröda därmed intressant.  
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Generellt så har biokol inom markanvändning en förmåga att ta upp tungmetaller från omgivningen. En 

förorenad jordbruksmark kan renas från växttillgängligt kadmium vid tillsättning av biokol, vilket 

resulterar i att kadmiuminnehållet minskar i de grödor som odlas (Cui et al., 2019). Genom adsorption 

och nybildandet av stabila molekyler och joner binds kadmium i marken när biokol tillsätts. Vid 

markanvändning så medför biokol till en höjning av pH-värdet vilket i slutändan minskar det 

växttillgängligt kadmiumet (Namgay, 2006). Med en kadmiumrik biomassa som utgångspunkt kommer 

biokolsproduktion resultera i ett biokol med hög kadmiumhalt, vilket kan ha konsekvenser på 

omgivningen. Dock kommer inte allt kadmium i biokolet att utlakas utan det finns flertalet faktorer som 

påverkar detta. Utlakningspotentialen för tungmetaller påverkas blanda annat av omgivningens aciditet, 

där en mer basisk miljö är att föredra (Devi & Saroha, 2014).  

 

Enligt en studie från 2014 utförd av Devi och Saroha, undersöktes biotillgängligheten av olika 

tungmetaller hos biokol producerat av slam från pappersindustrin. Det oprocessesade slammet har en 

utlakningspotential på 20% och undersökningen redogör för sambandet att en hög pyrolystemperatur 

medför en låg utlakningspotential hos biokol. För en pyrolys med en temperatur mellan 400–700 grader 

Celsius blir biokolets förmåga att avge kadmium som lägst, motsvarande 7–10%. Studien visar att 

framförallt en hög pyrolystemperatur medför att utlakningspotentialen blir som minst omfattande. Detta 

stämmer överens med den process som projektet Rest till Bäst utnyttjar för att minska kadmium i sitt 

biokol. De använder sig av höga pyrolystemperatur, upp mot 800 grader Celsius, med syftet att förånga 

stora delar av tungmetallen, se bilaga B (Paulsson, 2019).  

 

Släket har som det går att urskilja i tabell 1 en problematik kopplat till vissa arters 

ackumuleringsförmåga av kadmium. Ett biokol som produceras från detta organiska material kommer 

således innehålla kadmium vilket vid markanvändning kan utlakas till omgivande mark. Utifrån den 

pyrolystemperatur som Devi och Saroha (2014) presenterar kommer det i rapportens kommande 

beräkningar användas en temperatur på 450 grader Celsius.  

4.1.3 Näringsinnehåll i olika biomassa 

Olika typer av biomassa innehåller olika mängder av näringsämnen. I släket återfinns halter av kadmium 

som ursprungligen tagits upp av algerna och växterna i Östersjön (Franzén et al., 2019). För andra typer 

av biomassa, t.ex. tall, bark och sockerrör, presenteras inte kadmiuminnehåll alternativt så är innehållet 

obefintligt.  

 

Tabell 2: Innehåll av kol, fosfor, kväve och kadmium för olika typer av biomassa.  

Biomassa C (kol) 

[vikt% TS] 
P (fosfor) 

[vikt% TS] 
N (kväve) 

[vikt% TS] 
Cd (kadmium) 

[mg/kg TS] 

Källa 

Släke 25,2* 

 

0,1* 2,0* 0,89*  
 

Bilaga F 

(Smedberg, 2019) 

Tall 49,3 - 0,5 - (Vigouroux, 2001) 

Bark 47,2 - 0,3 - (Vigouroux) 

Sockerrör 49,5 - 0,5 - (Vigouroux) 

*Beräknade medelvärden samt omvandling av enhet från värden presenterade i Bilaga F. 
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I tabell 2 går det att urskilja att kol- och kvävehalten i olika biomassa skiljer sig åt. Släke har det lägsta 

uppmätta mängd kol på 25,2 vikt% jämfört med det högst uppmätta värdet för sockerrör på 49,5 vikt%. 

Släkets kväveinnehåll är 2,0 vikt% medan det för övrig biomassa är 0,5 respektive 0,3 vikt%.  

4.1.4 Inställningar för hög biokolsproduktion  

Vid pyrolysprocessen finns det en rad faktorer som påverkar förhållandet mellan producerat biokol, 

bioolja samt pyrolysgas. För att maximera andelen bikol som produceras så bör temperaturen vara 

relativt låg och ha en lång uppehållstid (Brownsort, 2009). Följaktligen bör långsam pyrolys användas. 

En annan faktor som påverkar mängden biokol som produceras är partikelstorleken hos den inmatade 

biomassan. Vid högt utbyte av biokol bör partikelstorleken befinna sig inom storleksspannet 5-50 mm. 

För att få en välfungerande pyrolys bör biomassans vatteninnehåll ligga mellan cirka 5-15% (Salman, 

2014). Processen delas följaktligen upp i två huvudsakliga delprocesser; förbehandling och pyrolys. 

Förbehandling har tagits fram för att innefatta sortering av sand och sten från släket, finfördelning samt 

torkas till önskar vatteninnehåll innan pyrolysprocessen kan påbörjas.  

 

Gällande utförandet av förbehandlingen har två tillvägagångssätt tagits fram:  

- Alternativ A: Släket sorteras och finfördelas för att sedan genomgå en värmebehandling där 

släket torkas till önskat vatteninnehåll.  

- Alternativ B: Kompostering av släket med en uppehållstid på cirka en månad som sker innan 

sorteringen och finfördelning genomförs. En längre komposteringstid bidrar inte till ett lägre 

vatteninnehåll hos släket, vilket efter en månad kommer att ha stabiliserats vid 50-60 vikt%, se 

bilaga C (Smedberg, 2019). Efter sortering och finfördelning krävs vidare värmebehandling för 

att uppnå önskat vatteninnehåll i biomassan.  

 

Tabell 3: Inställningar för att maximera av utbytet av biokol. 

Faktor Värde Enhet Källa 

Uppehållstid för 

kompostering av släke 

~1 Månad Se bilaga C 

(Smedberg, 2019) 

Temperatur för 

värmebehandling  

100 °C (Bird et al., 2010) 

(Franzen et al., 2019) 

Uppehållstid för 

värmebehandling 

>24 h (Franzen et al.) 

Uppehållstid för 

pyrolys 

~60 minuter (Bird et al.) 

Temperatur för 

pyrolysen  

450 °C (Bird et al.) 

 

I tabell 3 sammanställs de inställningar och storheter som utifrån litteraturstudie och intervjuer ansågs 

vara passande för hög biokolsproduktion med släke som biomassa. Det som presenteras är inställningar 

kopplade till uppehållstid samt temperatur vilka är kopplade till utbytet av biokol. Partikelstorleken för 

den inmatade biomassan tas ej i hänsyn vid vidare beräkningar. 
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4.2 Energi- och materialbalanser 

Genomförandet av energi- och materialbalanser följde den projektanpassad strategin (se 2.4.1) och 

samtliga beräkningar finns presenterade i bilaga E. De avgränsningar i arbetet som har en påverkan på 

energi- och materialbalanserna har bidragit till flertalet systemgränser, vilka finns markerade i de 

schematiska bilderna i avsnitten 4.2.2 och 4.2.3. Samtliga beräkningarna har en initial räknebas på 

15000 ton vilket är den uppskattade massa släket som skördas på Gotland årligen, se bilaga C 

(Smedberg, 2019).  

4.2.1 Sammanställning av siffror för energi- och materialbalanser 

En del värden har samlats in och sammanställts från litteraturstudien, intervjuerna och studiebesöken. 

Det finns även värden som är uppskattade, några medelvärden samt andra som har beräknats.  

 

Tabell 4: Sammanställning av viktiga variabler och storheter för biokolsframställning.  

Variabel Storhet Värde Enhet Källa 

a Vatteninnehåll i färskt släke 80 vikt% (Franzén et al., 2019) 

b Vatteninnehåll i biomassa för optimal 

pyrolys  

10 vikt% (Salman, 2014) 

c Innehåll av sand och sten i biomassan  5 vikt% Uppskattat värde 

d Vatteninnehåll i biomassan efter 

kompostering 

55 vikt% Se bilaga C 

(Smedberg, 2019) 

e Andel TS släke efter kompostering  95 vikt% Uppskattat värde 

CpSläke Specifik värmekapacitet för släke 1,6 kJ/kg*K (Zhang et al., 2017) 

CpVatten Specifik värmekapacitet uträknad för 

vatten i vätskeform 

4,185 kJ/kg*°C  Uträknad enligt Ekv. 1 

CpÅnga Specifik värmekapacitet uträknad för 

vattenånga vid 450 grader Celsius 

2,096 kJ/kg*°C  Uträknad enligt Ekv. 1 

fBiokol Utbyte av biokol 50–60 vikt% (Yu et al., 2017) 

(Laxmar, 2017) 

fBioolja Utbyte av bioolja 20–25 vikt% (Salman, 2014), 

(Laxmar) 
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fPyrolysgas Utbyte av Pyrolysgas 20–25 vikt% (Salman) (Laxmar) 

HBiokol Värmevärde för biokol  25000 kJ/kg (Salman) 

HBioolja Värmevärde för bioolja  20000 kJ/kg (Salman) 

HPyrolysgas

  

Värmevärde för pyrolysgas  10000 kJ/kg (Salman) 

HSläke  Värmevärde för släke  18700 kJ/kg (Davis, 2013) 

k Kadmiuminnehåll i släke vid TS 0,89 mg/kg TS Se bilaga F 

(Smedberg) 

mBiomassa Obearbetat släke totalt från Gotland ca 15000  ton/år Se bilaga C 

(Smedberg) 

s 

  

Energiåtgången för sortering och 

finfördelning av materialflöde 

12 kWh/ton (WTEnergy, u.å.) 

ηFörb. Verkningsgrad för förbehandlingen 0,7 - Uppskattat värde 

ηTork  Verkningsgrad för torkning 0,7 - (Salman) 

ηPyr. Verkningsgrad för pyrolysen 0,9 - (Gustafsson, 2013) 

∆HVap Ångbildningsvärme 2257 kJ/kg (Felders et al., 2017) 

 

De storheter som är kopplade till energi- och materialbalanserna sammanställdes i tabell 4. För varje 

värde som tagits fram anges en variabel som skall nyttjas i beräkningar av energi- och materialbalanser. 

4.2.2 Alternativ A - Torkning 

Resultat från beräkningar av material- respektive energibalans när förbehandlingsalternativ A används. 

Torkningsprocessen innefattar en värmebehandling vid en temperatur på 100 grader Celsius tills 10 

vikt% vatteninnehåll uppnåtts.  

 

Materialbalans: 

 
Figur 3: Schematisk bild över materialbalans när förbehandlingsalternativ A nyttjas. 

 

Biomassan förs in i förbehandlingen där sand och sten sorteras bort, markerat med mSand+Sten i figur 3. 

Sedan mals biomassan till en mindre partikelstorlek och en del av vattnet förångas vilket motsvarar 

mVatten,Förb.A. Det torkade släket antas sedan föras in i pyrolysen direkt, utan någon transport, därav utsatta 
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systemgränser. I pyrolysen förångas det resterande vattnet, markerat mVatten,Pyr.A i figur 3, och den torra 

substansen av släket pyrolyseras. De slutgiltiga produkterna blir pyrolysgas, bioolja och biokol vilka 

kan avläsas i figur 3. Vattnet i pyrolysen avges i gasform men antas vid genomförda beräkningar inte 

ingå i pyrolysgasen. 

 

Tabell 5: Resultat från materialbalans där biomassan värmebehandlas, för beräkningar se bilaga E. 

Variabel Storhet  Värde Enhet 

mBiokolA Massa av producerad biokol 1710 ton 

mBiooljaA Massa av producerad bioolja 570 ton 

mPyrolysgasA Massa av producerad pyrolysgas 570 ton 

mKadmiumA Massa av kadmium i biokolet som 

producerats 

2,54 kg 

- Kadmiumhalten i producerad biokol 1,48 mg/kg 

 

Från tabell 5 går det att avläsa att 1710 ton biokol produceras, samt 570 ton bioolja respektive 

pyrolysgas. Det kadmium som finns i den torra substansen av släke är 2,54 kg vilket antas ackumuleras 

i biokolet, kadmiumhalten ligger på 1,48 mg/kg. 

 

Energibalans 

 
Figur 4: Schematisk bild över energibalans när förbehandlingsalterativ B nyttjas. 

 

Den totala energin som tillsätts till hela pyrolysprocessen delas upp i tre delar. Sortering och 

finfördelning av biomassan är det första steget i processen som kräver energi, vilket betecknas med 

EFörb.A i figur 4. Under torkningen krävs energi för upphettningen, ETorkA, av biomassan till 100 grader 

Celsius för att sedan föras vidare direkt till pyrolysen, vilket även den kräver energitillförsel betecknad 

EProcessA i figur 4. De utsatta systemgränserna är till för att förtydliga att ingen energi går till spillo mellan 

delstegen torkning och pyrolys. Förluster kopplade till förbehandlingen är alla markerad med QFörluster,XA 

där X hänvisar till vilket delsteg i processen och A för vilken förbehandlingsmetod som använts. 
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Tabell 6: Resultat från beräkningar av energibalansen där biomassan värmebehandlas. För beräkningar 

se bilaga E. 

Variabel Storhet Värde Enhet 

EBiokolA Energi bunden i biokol 42750 GJ 

EBiooljaA Energi bunden i bioolja 11400 GJ 

EPyrolysgasA Energi bunden i pyrolysgas 5700 GJ 

ESläkeA Energi bunden i släke 53300 GJ 

EFörb.+TorkA Energin som krävdes för alla steg av 

förbehandlingen av biomassan 

(Sortering, finfördelning, torkning) 

42640 GJ 

ETotA Total energi som tillförs hela 

pyrolysprocessen 

50970 GJ 

QFörlust,TotA Totala förlusten, i form av värme, för 

hela biokolsproduktionen 

13620 GJ 

PTE.A Processens termiska effektivitet 57,4 % 

EMB.A Den totala förbrukningen energi per 

producerad massa biokol 

29,8 MJ/kg 

 

De resultat som beräknas via Excel (se bilaga E) för energibalansen vid förbehandlingsalternativ A, 

presenteras i tabell 6. För produkterna från pyrolysen är majoriteten av energin bunden i biokolet 

motsvarande 43750 GJ, medan pyrolysgasen har lägst energiinnehåll motsvarande 5700 GJ. I släket är 

53300 GJ bunden och tillförs till pyrolysen. För hela förbehandlingsprocessen bestående av sortering, 

finfördelning samt torkning krävs 42640 GJ medan den totala energin för hela pyrolysprocessen är 

50970 GJ. De totala förlusterna för hela pyrolysprocessen ligger på 13620 GJ. Pyrolysen termiska 

effektivitet, vilket motsvara den energi som är bunden i produkterna dividerat med den tillförda energin 

till pyrolysen, ligger på 57,4%. 
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Figur 5: En illustration av energin i pyrolysprocessen då förbehandlingsalternativ A nyttjas. 

 

I Figur 5 illustreras energiflödet för biokolsproduktion innehållande förbehandlingsalternativ A. Den 

tillförda externa energin ligger på 50970 GJ, vilket är något mindre än den energin som är kemiskt 

bunden i släket. Energiförlusten vid förbehandlingen är 12790 GJ medan energiförlusten vid själva 

pyrolysprocessen är 834 GJ, vilket kan avläsas i figur 5.   

4.2.3 Alternativ B - Kompostering 

Resultat från beräkningar av material- respektive energibalans för förbehandlingsalternativ B. 

Kompostering av biomassan under cirka en månad medför till ett vatteninnehåll på 50–60 vikt%. Nästa 

steg är en värmebehandling som sänker vatteninnehållet till 10 vikt%. Vid kompostering kan en viss 

utlakning av näringsämnen från biomassan ske, i beräkningarna antas därmed en 5 vikt% förlust av TS. 

 

Materialbalans: 

 
Figur 6: Schematisk bild över materialbalans när förbehandlingsalternativ B nyttjas. 

 

Biomassan tillåts först att kompostera under cirka en månad, vilket bidrar till att mVatten,Kompost avdunstar 

och en massförlust motsvarande mFörlust,Kompost, vilket kan urskiljas i figur 6. Den komposterad biomassan 

förbehandlas och mSand+Sten sorteras bort, biomassan finfördelas sedan. Sista steget i förbehandlingen är 

en värmebehandling där biomassan torkas och mVatten,TorkB förångas. I pyrolysen förångas det resterande 

vattnet i släket, markerat mVatten,Pyr.B i figur 6, och produkterna i form av biokol, bioolja och pyrolysgas 

går att avläsa i den schematiska bilden. Vattnet i pyrolysen avges i gasform men antas inte ingå i 

pyrolysgasen vid genomförda beräkningar. 
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Tabell 7: Resultat från materialbalans för förbehandlingsalternativ B. För beräkningar se bilaga E. 

Variabel Storhet  Värde Enhet 

mBiokolB Massa av producerad biokol 1625 ton 

mBiooljaB Massa av producerad bioolja 542 ton 

mPyrolysgasB Massa av producerad pyrolysgas 542 ton 

mKadmiumB Massa av kadmium i biokolet som 

producerats 

2,41 kg 

- Kadmiumhalten i producerad biokol 1,48 mg/kg 

 

Ur tabell 7 går det att avläsa den producerade biokolen till 1625 ton och biooljan samt pyrolysgasen 

motsvarar 542 ton vardera. I den torra substansen släke finns 2,41 kg kadmium vilket direkt överförs 

till biokolet och medför att kadmiumhalten är 1,48 mg/kg. 

 

Energibalans 

 
Figur 7: Schematisk bild över energibalans när förbehandlingsalternativ B nyttjas. 

 

Ur figur 7 går det att urskilja att energi först måste tillföras till sortering och finfördelning, markerat 

EFörb.B, och vid torkningen tillsätts sedan ETorkB. Vid det sista steget i hela pyrolysprocessen krävs en 

tillförsel av energi motsvarande EProcessB för att pyrolysera den torra substansen släke samt förånga den 

kvarvarande vattenmängden. Den bundna energin i produkterna från pyrolysen markeras i figur 7. 

Förlusterna från vardera delsteg markeras med QFörlust,XB där X motsvarar vilket delsteg i processen 

förlusten uppstår och B motsvarar att det är förbehandlingsalternativ B.  

 

Tabell 8: Resultat för beräkningar av energibalansen där biomassan komposteras innan 

värmebehandling. För beräkningar se bilaga E. 

Variabel Storhet Värde Enhet 

EBiokolB Energi bunden i biokol 40613 GJ 

EBiooljaB Energi bunden i bioolja 10830 GJ 

EPyrolysgasB Energi bunden i pyrolysgas 5415 GJ 

ESläkeB Energi bunden i släke 50630 GJ 
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EFörb.+TorkB Energin som krävdes i för alla steg av 

förbehandlingen av biomassan. 

15650 GJ 

ETotB Total energi som tillförs hela 

pyrolysprocessen 

23560 GJ 

QFörlust,TotB Totala förlusten, i form av värme, för hela 

biokolsproduktionen 

5486 GJ 

PTE.B Processens termiska effektivitet 76,6 % 

EMB.B Den totala förbrukningen energi per 

producerad massa biokol 

14,5 MJ/kg 

 

De resultat som beräknas för energibalansen vid förbehandlingsalternativ B, presenteras i tabell 8. I 

produkterna från pyrolysen är majoriteten av energin bunden i biokolet, vilket är 40613 GJ, lägst 

energiinnehåll återfinns i pyrolysgasen vilket motsvara 5415 GJ. I släket är 50630 GJ bunden och tillförs 

till pyrolysen. Den energin som krävs vid hela förbehandlingen, inklusive sortering, finfördelning samt 

torkning av biomassan är 15650 GJ. Den totala energin som krävs är 23560 GJ och de totala förlusterna 

är 5486 GJ, vilket kan avläsas i tabell 8. Den termiska effektiviteten hos processen, som motsvarar den 

energin bunden i produkterna dividerat med den inmatade energin i processen, ligger på 76,6 %.  

 

 
Figur 8: En illustration av energin i pyrolysprocessen då förbehandlingsalternativ B nyttjas. 

 

Den energiåtgång vid produktionsprocess av biokol som innefattar förbehandlingsalternativ B 

illustreras i figur 8. Av den energi som är tillförd processen är 23560 GJ från en extern energikälla och 

resterande finns kemiskt bundet i biomassan. Under förbehandlingen, som inkluderar kompostering och 

värmebehandling, är förlusterna 4694 GJ samt vid pyrolysprocessen är energiförlusten 792 GJ, se figur 

8.  
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5 Diskussion 

Analysen och vidare diskussion av resultatet är uppdelat i fyra underrubriker. Denna uppdelning är till 

för att tydliggöra vad som diskuteras i varje stycke. I första delen presenteras en sammanfattning av 

resultatet och i den andra delen förs en diskussion kopplat till släkets närings- och kadmiuminnehåll 

och hur detta påverkar släkesbaserad biokolsproduktion. Sedan diskuteras energi- och materialbalanser 

från avsnitt 4.2 och avslutningsvis så introduceras alternativ på framtida forskning inom detta 

forskningsområde baserat på denna rapport.  

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Några vanligt förekommande arter i gotländskt släke är bandtång och kräkel, där en variation i 

kadmiumhalt påvisar olika arters ackumulationsförmåga av tungmetaller. För det teoretiskt producerade 

biokolet med en processtemperatur på 450 grader Celsius skulle utlakningspotentialen vid 

markanvändning ligga på 7–10% om den teori presenterad i 4.1.2 appliceras. Med syfte att minimera 

utlakning av tungmetaller i marken är även ett pH-värde på 8–10 att föredra. Ett högre pH-värde i jorden 

medför att mängden växttillgängligt kadmium är lågt, jämfört med en mer sur miljö. Släket har ett 

kolinnehåll på 25,2 vikt% TS som motsvarar hälften av det kolinnehåll hos exempelvis trämassa. Dock 

är näringsinnehållet av bland annat kväve nästintill fyra gånger högre hos släket relativt annan biomassa. 

Vid produktion av biokol enligt förbehandlingsalternativ A är den termisk effektivitet för processen 

57,4% och energiförbrukningen per kilogram producerad biokol är 29,8 MJ/kg. För alternativ B är den 

termiska effektivitet 76,6 % vilket medför till en energiförbrukning per kilogram biokol motsvarande 

14,5 MJ/kg. Därmed är förbehandlingsalternativ B mer energieffektivt än alternativ A.  

5.2 Närings- samt kadmiuminnehåll i släkesbaserat biokol 

Det är relevant att föra en diskussion om släkets innehåll av näringsämnen samt kadmium som släket 

för att bedöma lämpligheten att producera biokol från denna biomassa.  

5.2.1 Näringsinnehåll i olika biomassa 

De skillnader i kolinnehåll som jämförd biomassa har, se tabell 2, har en inverkan på lämpligheten att 

producera biokol från gotländskt släke. Ett högt kolinnehåll i den inmatade biomassan resulterar i ett 

mer kolrikt biokol vilket är att föredra i olika användningsområden. Att föra en diskussion kring 

huruvida släke är användbart som kolsänka är därmed aktuellt. För att tillverkning av biokol från släke 

ska anses vara applicerbart som kolsänka måste det ske en minskning av koldioxid i atmosfären. Detta 

innebär att biokolsproduktion inte genererar högre utsläpp av koldioxid än vad som slutligen binds 

stabilt i den färdig produkten. I rapporten har inga siffror kopplat till koldioxidutsläpp som 

tillverkningsprocessen skulle medföra tagits fram. Utifrån detta är det inte möjligt att fastställa om det 

släkesbaserade biokolet skulle medföra en nettobindning av kol till marken eller ej. För att avgöra detta 

skulle det krävas att exempelvis en livscykelanalys (LCA) genomförs, något som inte omfattas i denna 

rapport. Dock går det utifrån kolinnehållet i släke att diskutera om biomassa från exempelvis tall eller 

bark är att föredra vid framställning av biokol i syfte att använda som kolsänka. För att få en effektiv 

kolsänka är kolinnehållet i biokolet en avgörande faktor. Att släke därmed har ett så pass mycket lägre 

kolinnehåll på 25,2 vikt% TS gentemot det nästa lägsta värdet på 47,2 vikt% TS talar emot 

släkesbaserad biokol som kolsänka. Denna produktion kan därmed anses endast lämpa sig då 

kolinnehållet i biokolet är irrelevant för användningen.  
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5.2.2 Gotlands geologi kopplat till biokol och markanvändning 

Den kalkrika berggrunden som återfinns på Gotland bidrar med stor sannolikhet att öns odlingsmarker 

är av en mer basisk natur. Att den släkesbaserade biokolen är kadmiumrik skulle eventuellt inte behöva 

vara lika problematiskt i och med antagandet att marken har ett högre pH-värde. Det teoretiskt 

producerade biokolet i denna rapport har en processtemperatur på 450 grader Celsius vilket enligt 

avsnitt 4.1.2 skulle kunna medföra att utlakningspotentialen ligger runt 7-10%. Det högre pH-värde i 

marken minimerar utlakningen av tungmetaller vilket medför att biokolet potentiell kan nyttjas på 

Gotland med mindre omfattande konsekvenser. Det tunna jordlagret kan dock vara en aspekt som 

motsätter biokolsanvändning inom jordbruket, på grund av den låga reningskapaciteten. Att nyttja ett 

släkesbaserat biokol i ett sådant område skulle därmed leda till ökad risk för kadmiuminfiltrering till 

grundvatten. Detta har inte fastställts i denna rapport, men det är av stor relevans att ta kadmiumhalten 

i beaktning då det kan påverka grödors innehåll av kadmium. Att kadmiumupptaget skiljer sig mellan 

olika grödor medför dock att släkesbaserat biokol kan nyttjas vid vissa typer av odlingar. För att avgöra 

om en gröda lämpar sig för odling i en mark där biokolet tillsats krävs följaktligen att en grundlig 

undersökning genomförs.  

5.2.3 Kadmium i släkesbaserat biokol 

Släket har ett genomsnittligt kadmiuminnehåll på omkring 0,89 mg/kg TS vilket ger en indikation på 

problemet med förhöjda halter av tungmetaller i Östersjön. Vid biokolsproduktion av släke från 

Gotlands stränder kommer biokolet oundvikligen att innehålla kadmium. Det uträknade värdet från 

materialbalanserna ligger på 1,48 mg/kg oavsett förbehandlingsalternativ, vilket baseras på antagandet 

att allt kadmium binds i biokolet. Då upptaget av tungmetaller varierar mellan de olika arterna som 

släket innehåller kan en direkt åtgärd vara en sortering av ingående biomassa. Med målsättningen att 

minska mängden kadmium i biokolet skulle arter med höga halter av tungmetallen avlägsnas, 

exempelvis bandtång. En annan metod för att producera biokol med lägre koncentrationer av kadmium 

är användningen av en kadmiumavlägnsande pyrolysprocess. Detta har utnyttjats inom andra projekt 

där biokol produceras från annat biologiskt material, se 4.1.2. Dessa kadmiumreducerande metoder 

medför dock logistiska problem som skulle bidra till ökad energiförbrukning och krav på specifik 

utrustning. Att kadmium är giftigt även i små mängder bidrar till att ett kadmiumrik biokol inte är 

lämpligt att appliceras inom alla användningsområden. Ett sådan användningsområde kan exempelvis 

vara vattenrening där risken för kadmiumförgiftning hos människor väger tungt. 

5.2.4 Släkesbaserat biokol relativt användning som gödsel 

Idag klassificeras släket på Gotland som restavfall, på grund av att materialet efter bortforsling inte 

hanteras utan ansamlas på hög. Följaktligen finns det potential att utnyttja denna resurs som biomassa 

vid biokolsproduktion. Om släket däremot används som jordförbättrande åtgärd utan att genomgå 

pyrolys påbörjas en förmultning av det organiska materialet omgående. Detta medför att näringsämnen 

avges till marken och en del blir växttillgängligt. Att släke därmed har ett kväveinnehåll motsvarande 

2,0 vikt% TS och ett fosforinnehåll på 0,1 vikt% TS, gör denna typ av biomassa lämplig som gödsel. 

Biokol har gentemot direkt användning av släke fördelar som exempelvis ökad vattenhållningsförmåga. 

Det är även så att kadmium är bundet starkare i biokol vilket medför att utlakning bör vara lägre än vid 

direkt användning som gödsel. Andra näringsämnen som exempelvis kväve och fosfor är troligen även 

de starkare bundet i biokol vilket medför att en mindre mängd blir växttillgängligt. Detta skulle medföra 

att biokol inte är lika effektiv gentemot direkt användning av släke då näringstillförsel efterfrågas. Att 

producera biokol från släke för markanvändning har därmed både för- och nackdelar.  
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5.3 Analys av energi- och materialbalanser 

Baserat på resultaten av energi- och materialbalanserna i avsnitt 4.2 så krävs en analys av respektive 

förbehandlingsalternativ. De skillnader i energiförbrukning samt effektivitet är väsentligt vid 

bedömningen av biokolsproduktionens lämplighet. Att även diskutera huruvida förlusten av massa vid 

kompostering har en relevant påverkan på processen är av intresse. 

5.3.1 Jämförelse av förbehandlingsalternativ A och B 

För att nyttja släke som biomassa vid biokolstillverkning krävs förbehandling i form av torkning, i och 

med ett vatteninnehåll på 80 vikt%. Denna rapport har tagit fram och beräknat energi- och materialflödet 

för två produktionsprocesser av biokol; alternativ A respektive B. Alternativ A påvisar en högre 

energiförbrukning gentemot alternativ B, vilket står i direkt koppling till den större volym av vatten 

som processen måste vaporisera via värmebehandling. Att kompostera biomassan innan 

förbehandlingsteget medför till att energiåtgång per kilogram producerad biokol minskar från 29,8 

MJ/kg till 14,5 MJ/kg, det vill säga en reducering på 51,3%. Detta trots att en del av massan antas 

försvinna under komposteringen, en förlust som i denna rapport är satt till 5 vikt% TS. Detta påvisas 

även vid jämförelse av de olika processernas termiska effektivitet. För alternativ A är denna effektivitet 

57,4% medan motsvarande värde för alternativ B är 76,6%. Om minimering av energiåtgång är 

efterfrågat skulle därmed alternativ B vara den förbehandlingsmetod som är att föredra. Dock är det 

stora mängder energi som krävs för hela processen oavsett förbehandling. Att  

5.3.2 Släkets vatteninnehåll kopplat till energiförbrukning 

Det höga vatteninnehållet i släke är en av de bidragande faktorerna till att energiförbrukningen för de 

båda biokolsprocesserna blir så pass höga. Från de 15000 ton biomassa som tillförs är 12000 ton vatten, 

som kräver en energi för vaporisering. Den energi som tillförs i syfte att förånga vatten kan därmed ses 

som en direkt förlust av energi. Vattenångan innehåller främst värmeenergi vilket är ett energislag av 

låg kvalitet vilken är svårt utnyttja. Eventuellt skulle denna ånga kunna användas inom ett 

fjärrvärmesystem. Detta kräver dock flertalet logistiska och tekniska lösningar för att kunna 

genomföras, vilket inte ingår i denna rapports omfattning. Med ett känt vatteninnehåll på 80 vikt% kan 

det diskuteras ifall släke är ett lämpligt val av biomassa jämfört med andra material med lägre 

vatteninnehåll. Det går att urskilja vattnets påverkan för hur energikrävande processen blir utifrån en 

jämförelse av förbehandlingsalternativen. För alternativ A har den inmatade biomassan ett 

vatteninnehåll på 80 vikt% vilket kräver 42640 GJ för sortering, finfördelning och torkning, vilket det 

för alternativ B krävs 15650 GJ då vatteninnehållet är 55 vikt%. Att nyttja en biomassa innehållande 

lägre mängder vatten är det därmed ytterst relevant för att minska energiåtgången för en pyrolysprocess.  

5.3.3 Massförlust vid kompostering 

Vid kompostering, som ingår i förbehandlingsalternativ B, antas det ske en massförlust av släkets 

torrsubstans på 5 vikt%. Detta är dock ett rent hypotetiskt värde som inte undersökts närgående, utan är 

ett uppskattat värde. Den massa som teoretiskt försvinner står i direkt förhållande till den fördelning av 

ämnen som biomassan har. Dock kan det finnas en skillnad i utlakningspotential mellan olika ämnen i 

släket. Denna utgående massa skulle därmed kunna innehålla ett annat förhållande mellan näringsämnen 

samt kadmium än de som används i beräkningarna. Om komposteringen medför en utlakning av kväve 

eller fosfor talar detta mot alternativ B. En av fördelarna med biokol producerat från släke är de höga 

koncentrationerna av näringsämnen per massenhet. Å andra sidan skulle denna typ av 

förbehandlingsmetod istället kunna medföra en minskning av kadmium i den inmatade biomassan, 
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vilket skulle minska mängden kadmium i biokolet. Detta skulle kunna vara ett argument för användning 

av förbehandlingsalternativ B framför alternativ A. 

5.4 Framtida forskning  

Rapporten är utförd på ett rent teoretiskt tillvägagångssätt utifrån uppställda begränsningar, vilka nämns 

i 1.4 Avgränsningar. Följaktligen skulle denna studie kunna lägga grund för vidare forskning med 

möjlighet att omfatta fler faktorer och andra aspekter. En vidare teoretisk undersökning i form av en 

livscykelanalys, skulle kunna bidra till en mer verklighetsbaserad analys av biokolsproduktion från 

gotländskt släke. För att bidra till en ny hållbarhetsdimension på biokolsproduktionen skulle exempelvis 

ekonomiska och sociala aspekter kunna undersökas genom bland annat willingness-to-pay (WTP). För 

att identifiera släkets lämplighet ur ett fullständigt hållbarhetsperspektiv är det av stort intresse med 

vidare forskning. Att utföra ett projekt där biokolsproduktion från gotländskt släke genomförs med 

konkreta tester och analyser är relevant för framtida projekt. Även en empirisk undersökning av biokolet 

effekter på gotländsk jordbruksmark är väsentlig för verklig tillämpning inom jordbruket.  

6 Slutsats 

Utifrån detta arbete finns det belägg för både för- och nackdelar med biokolsproduktion baserat på 

gotländskt släke. Då släke är en outnyttjad resurs skulle det kunna medföra till att biokolsproduktionen 

kan anses vara relativt hållbar, eftersom inga intressekonflikter uppstår. Det som dock talar emot detta 

biokol är att det vid användning finns potentiell risk för kadmiumutsläpp till exempelvis odlingsmarker. 

Utöver detta så är släke rikt på vatten vilket bidrar till en energikrävande framställningsprocessen. 

Sammanfattningsvis så är svårt att bedöma lämpligheten att genomföra en släkesbaserad 

biokolsproduktion utifrån resultatet, vilket öppnar upp för vidare forskning.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Möte med Daniel Franzén, KTH 

 

Daniel Franzén - Möte 
Datum och tid: Måndag den 15/4 kl. 10.00-10.30 

Typ av intervju: Möte 

Mötet är ej ljudinspelat men anteckningar fördes  

 

Syfte och mål med mötet: 

Mötet med Daniel Franzén hålls i det syfte att kunna ställa frågor kring artikeln Beach-cast as 

biofertiliser in the Baltic Sea region-potential limitations due to cadmium-content. Detta ämnar att öka 

förståelsen för de siffror och värden från artikeln som är väsentliga för beräkningarna av energi- och 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:8949/FULLTEXT01.pdf
https://waila.se/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236117316216?via%3Dihub
http://www.wt-energy.com/wte-solutions/municipal-solid-waste/system-technology/
https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/overgodning-och-algblomning/
https://pdfs.semanticscholar.org/5388/f156b413bae740a124f0abb5739ee8a1decc.pdf


28 

 

materialbalanser. Finns även möjlighet att Daniel kan hänvisa oss till andra artiklar, projekt eller 

personer med relevant information och kunskap för detta projekt. 

 

Artikelbeskrivning: 

Artikeln är en fältstudie som genomförts på Gotland i Burgsviken där det vid fyra olika platser tagits 

prover av alger, samt även två referensprover för att möjliggöra jämförelser. De variabler som artikeln 

berör är fosfor-, kväve- och kadmiumhalten i de skördade algerna. En del av proven påvisar höga halter 

av kadmium gentemot fosfor och detta kan bidra till att algerna inte kan nyttjas som biogödsel.  

 

Personbeskrivning: 

Daniel Franzén är forskare vid ABE-skolan på Kungliga Tekniska Högskolan och ingår i undergruppen 

för vatten- och miljöteknik. Han är en av författarna till artikeln Beach-cast as biofertiliser in the Baltic 

Sea region-potential limitations due to cadmium-content, som rapporten använder som en källa för 

information.    

 

Mötesfrågor och sammanfattade svar: 

Varför är förhållandet mellan kadmium och fosfor viktig? 

Sammanfattning: Ur ett historiskt perspektiv har förhållandet mellan kadmium och fosfor varit av 

intresse då den fosfor som brutits för gödsel innehåller relativt höga halter av kadmium. Den kväven 

som framställts genom Haber-Bosch-processen har inte haft problem med tungmetaller, vilket medfört 

att kväve och kadmium-förhållandet inte varit intressant. Det finns restriktioner för hur högt detta 

förhållande får vara och dessa ämnas att bli lägre.   

 

Vad betyder “Dry matter” i tabell 1? 

Svar: Det är den procentuella vikten av de torkade algerna gentemot hur mycket algerna vägde innan 

torkning.  

 

För att producera biokol måste vatteninnehållet i algerna vara lägre vilket gör att dessa måste 

torkas. Om dessa skulle tillåtas att lufttorka under en längre period, skulle detta påverka t.ex. 

innehållet av fosfor, kväve och kadmium? 

Sammanfattning: Kvävet kommer att påverkas då kompostering medför till nitrifikation, denitrifikation 

ect. där kvävet avges i olika former. Detta närsalt är ett mer flyktigt ämne vilket gör att kväveinnehållet 

i algerna kommer att påverkas, dock finns det frågor kring hur snabbt det går, hur mycket som avges 

samt hur omgivningen påverkar detta.   

 

Finns det något annat i alger som eventuellt kan vara giftigt utöver kadmium som du anser är 

viktigt? 

Svar: Arsenik, bly och kvicksilver kan vara av intresse. Tungmetallerna lär stanna kvar i biokolet efter 

pyrolysen. Dock är kvicksilver lite speciellt, men de andra kommer nog vara kvar i den färdiga 

produkten, men är inte riktigt något jag är en expert på, så vet ej säkert.  

 

Vad tror du angående biokol från alger, med tanke på Gotlands och Östersjöns tillstånd? Med 

tanke på den höga halten av kadmium osv. som finns i Östersjön, både utifrån havets perspektiv 

men även om kadmium då kan sprida sig vidare.  

Sammanfattning: De historiska utsläppen av kadmium till Östersjön påverkas troligtvis idag 

lämpligheten att nyttja algerna som t.ex. biogödsel. Det medför alltså till att det kan vara svårt att veta 

om biokol lämpligen kan nyttjas för biokol eller ej.  
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Generella tips samt information som Daniel sade under mötet: 

- Det är få som använder släket till någonting idag.  

- Länsstyrelsen ger ut ett bidrag för att hålla stränderna renare. 

- Man skulle kunna se produktionen som biokol som något positivt ur den synpunkt att alger är 

ett farligt avfall om detta inte behandlas vilket det gör vid pyrolys.  

- Även vid höga halter kadmium i jorden behöver inte grödor ha förhöjda halter. Detta medför 

en diskussion kring hur detta skall förhållas till.  

 

Bilaga B: Intervju med Markus Paulsson, Rest till Bäst 
 

Markus Paulsson - Rest till Bäst 
Datum: Tisdag den 16/4 kl. 14.00 

Typ av intervju: Telefonintervju 

Inspelat samtal och sedan transkriberat  

 

Syfte och mål med intervjun: 

Intervjun hålls för att öka förståelsen och bidra med information om det aktuella projekt om biokol, 

Rest till Bäst. Ett mål är att få insikt i olika projekt om biokol vilket ämnar att få en bild av hur biokol 

idag kan produceras från organiskt restmaterial samt hur projektet undersöker biokolets egenskaper och 

konkreta tillämpningar, för att kunna applicera det enligt rapportens teori.  

 

Projektbeskrivning: 

Projektet Rest till Bäst ämnar att producera biokol från restprodukter såsom alger från stränder, slam 

från VA-verk samt park- och trädgårdsavfall. Hela projektet omfattar pyrolysprocessen, utvärderingar, 

tester av användningsområden/applikationer samt framtagningen av en affärsmodell. Den tolkas beröra 

flertalet hållbarhetsaspekter såsom förädling av restprodukter, cirkulärt samhälle samt flertalet 

hållbarhetsmål.  

 

En finansiärerna är Vinnova och andra aktörer i Rest till bäst är verksamheter från  

Lund, Trelleborg och Uppsala kommun, Malmö stad, SLU, organisationerna Sustainable Business Hub 

och Scandinavian Green Roof Institute samt företagen Bara mineraler, Belyazid Consulting & 

Communication (BCC), Ecoera, Ekobalans, RISE och Skånefrö AB (Biokol.org, u. å.).  

 

Intervjufrågor samt transkriberade svar: 

Generellt och övergripande, vad är och hur utförs projektet Rest till Bäst?  

“Vi tittar både på vilka restprodukter som kan användas och vilka kvaliteter som fås och vilka 

användningsområden som passar bäst. Plus att vi har med en metod för att ta bort kadmium från 

materialet. Detta är väldigt kortfattat vad vi tittar på.” 

 

Vad har du för roll i projektet Rest till Bäst? Vad är din del? 

“Jag är projektledare för alltihop. Grunden är egentligen att vi var två olika grupper, jag hade jobbat 

tidigare med samma projekt kring avloppsrening, plus att jag hade jobbat med projekt kring 

trädgårdsavfall, och även samarbetat med Trelleborgs kommun, som har problem med alger på sina 

stränder, tång och alger. Så vi hade vissa restprodukter som vi inte hade riktigt bra behandling för. Vi 

kände till biokol på så sätt kunde möjlighet som en behandlingsmetod. Så det var det som inriktade oss 
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på biokol. Sen samtidigt träffade vi på en annan grupp som håller på med gröna tak, växtodling och 

liknande och som ville använda biokol till de här applikationerna. Så när vi då slog ihop oss så fick vi 

en komplett kedja av aktörer från restuppföljare via biokolsproducenter till biokolsanvändning. Ni kan 

tänka hela rörelsekedjan inom projektet.”  

  

Så själva drivkraften är att ta hand om avfall av olika slag?  

“Från kommunens sida var det det. Och det finns även andra som vill använda biokol. Vilket även där 

är kommunen men andra avdelningar inom kommunen. “ 

 

Så det var från båda håll, om man säger så, användning och ta hand om avfall?  

“Ja.”  

 

Ni har ganska många samarbetspartners, hur har ni delat upp arbetet?  

“Vi har fem arbetspaket, som det kallas, och då har man då fokus från olika arbetspaket. Arbetspaket 

ett är projektledning. Två är kommunikation. Tre är affärsutveckling. Fyra är tester, alltså rena tekniska 

tester, då är det test av utveckling och då ingår både materialet men också av utrustning och metoder. 

Och femman, då gör vi analyser av det hela, vilka samhällsvinster som fås av detta, hur relevant är detta. 

Vi analyserar resultatet alltså. Så de är de fem arbetspaketen är det alltså.”   

 

Så hur ser det ut just nu? I vilket skede ligger ni nu? 

“Vi började i Mars förra året och då var det rätt så teoretiskt arbete och sen dess har utrustningen, själva 

pyrolysutrustningen, kommit på plats. Så nu ska vi påbörja testerna, i och med att det behövs lite tid att 

få undan saker och ting. Sen kommer vi köra nu under sommaren och hösten och början på nästa år för 

att se hur materialet uppför sig, hur man ska göra och hur man ska hantera det på bästa sätt. Sedan pågår 

även odlingstester med biokol, på olika ytor, på marker och tak och så. Och vi har odlingstester i 

växthus, för att testa de olika kvaliteterna av biokol.”  

 

Är det alla olika sorters växter ni odlar då? 

“Vilka växter det vet jag inte... man måste begränsa sig, man kan inte göra hur mycket som helst.” 

 

Har ni stött på några förhinder? Något ni behövt anpassa er efter?  

“Vi har inte stött på något som får oss att stanna helt men visst vi måste anpassa oss, så är det ju. Det 

finns en verklighet som man behöver förhålla sig till. All utrustning måste vara på plats och även vara 

tillgängliga alltid. Det finns begränsningar i hur mycket man kan hantera, vi har även lärt oss att det 

finns begränsningar på storlek på materialet man hanterar. Det skall ligga och torka, det materialet 

behöver torkar innan, vilket vi inte gjorde från början. Så att det är mycket sådant.” 

 

Hur ser det ut med efterfrågan på biokol? Du nämnde kommunen innan, finns det några fler? Är 

det ur ett odlingsperspektiv?  

“Ja det är det ju. Det är ju en tidsfråga egentligen. Man pratar om eftefrågan något oändligt men sätter 

man ett pris på det så minskar ju efterfrågan, vart någonstans skärningspunkten egentligen går för 

tillgång och efterfrågan kan vi inte svara på idag. Men klart är ju att tillgången ökar nu i och med att det 

kommer upp nya produktionsanläggningen. Frågan är ju om efterfrågan följer så att priset kan hållas 

uppe.” 

 

Hur ser det processen som ni tagit fram för tillverkningen av biokol ut?  
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“Vi har inte tagit fram någon process för att tillverka biokol, det finns tillverkare av utrustning. Det vi 

har lagt till är torkmetodik och ett sätt att ta bort kadmium i samband med pyrolysen.” 

 

Just kadmium är något som vi tycker är spännande, för precis som ni kollar vi på alger från 

Östersjön.   

“Där är ju kadmium ett problem, som har ett överupptag av kadmium, iallafall röda alger. Det är framför 

allt rödalgerna. Men det är lite säsongsberoende, men generellt sett, så är det för mycket kadmium. “ 

 

Så hur ser den här processen ut för att minska kadmium i biokolet? 

“Kadmiumet förångas vid en temperatur någonstans på 800-850 grader. Så att det innebär att man måste 

köra en pyrolysprocess som är lite varmare än vad man brukar göra. Så därmed fånga kadmiumet i 

pyrolysgasen. Och sen tar vi rökgasen och för det förbi ett sorts filter som gör att det kan fånga 

kadmiumet sen, i gasfasen.” 

 

Och det här filtret, hur hanteras det efteråt?   

“Det blir farligt avfall.”  

 

Vet du ungefär hur mycket kadmium som fås bort, om det är kvar något i biokolet? 

“Vi pratar om nanogram här, per kilo. Så det ska ju köras många ton innan det blir något av det. Så det 

blir väldigt små mängder. Kadmium är ju rätt farligt, så behövs ganska små mängder för att det ska bli 

något problem. Men vi kommer inte ens att få gram av kadmium.”   

 

Enligt eran hemsida använder ni biomassa såsom trädgårdsavfall, slam, alger och tång. Blandas 

det i en och samma massa?  

“Det vet vi inte än. Vi har inte kommit så långt. Vi har funderat på det, med vi har inte bestämt, eller vi 

ska testa och se vad som ger bäst resultat.”  

 

Är tanken att få fram någon “perfekt mix”?  

“Vi måste testa oss fram. För vi vet inte det än. Men tanken har slagit oss.”  

 

Kommer det här avfallet från samma ställe ungefär varje gång?  

“Bulken av avfallet kommer från Skånefrö, det är de som har stora mängder. Men själva testerna 

kommer från olika platser, testmaterialet. Framförallt de inblandade kommunerna, Lund, Malmö, 

Trelleborg.”   

 

Ni hade tillfört process att ta bort kadmium, men så var det också en torkningsprocess. Hur ser 

det ut? Är det i en ugn?  

“Nej. Det är klart att det är någon form av behållare där man tillför värme, men jag kan inte detaljerna 

för detta.”  

 

Då får ni er teknik från någon underleverantör?  

“Ja, en av parterna.” 

 

Och vilka är det?  

“Ekobalans.”  

Biokolets egenskaper som kolsänka, hur kan man utvärdera det?  
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“Ja det är ju först andel kol, tittar man på. Man tittar på hur stor yta du har per gram. Man tittar på 

katjonutbyteskapacitet. Man tittar på vätehalten, den spelar en viss roll för nedbrytbarheten. Vad tittar 

man mer på? Det är några till men jag har dem inte i huvudet.”     

 

Och då är det olika tester för detta?  

“Ja, det kan jag tyvärr inte svara på, det är de forskarna på SLU (Sveriges LantbruksUniversitet) som 

kollar på detta. Så det skickas iväg till analyslab.”   

 

Och detta kommer ni göra för ert producerade kol? Eller finns det någon form av referens?  

“Ja, det finns ju European Biochar Certifikat, de har ju vissa kriterier som de ställer upp. Det är en 

frivillig testning, ett frivilligt sorteringssystem. Så där kan man jämföra med vilka kriterier de har satt 

upp. Sen kan man visserligen titta på andra kriterier, men det är det som finns idag.”   

 

Det står även på Sustainable Business Hub’s hemsida att ni utvärderar biokols egenskaper som 

växtsubstrat. Vad menas med det och hur går det till?  

“Växtsubstrat är alltså den jord som växterna växer i. Blandar man in det som en del, jag kallar det för 

odlingstester, de kallar det för test av växtsubstrat för att se hur bra de växer, och hur det påverkar 

tillväxt och vitalitet. Då blandar man i olika mängd biokol och så ser man på skottlängd och färg och 

sådana saker. Det är det vi gör i växthus.” 

 

Vilket användningsområde för biokol ser du främst vara realistiskt idag?  

“Stockholm stad har ju redan börjat använda biokol i stor skala, när man har planteringar och vägar nära 

varandra. När man vill ha grönt nära vägarna. Då gör man en jordblandning som både är stabil och där 

biokolet hjälper till att hålla vatten och näringsämnen, så att växterna ändå trivs. Tidigare har det varit 

en konkurrens, om att antingen har man hårdgjort ytan så att vägen skall bli stabil eller så har man gjort 

så att växterna kan växa där och då blir inte vägen stabil. Och då har de ju sorterat fram en lösning.”  

 

Hur tror du personligen att framtiden för biokol ser ut?  

“Jag tror att det kommer få mycket större bredd i arbete, det finns många potentiella 

användningsområden. Så vi får väl se, men jag tror att i största hand kommer det vara nischprodukter, 

till exempel på gröna tak kan det vara bra, för det är ganska lätt, väger inte så mycket. Sen kan man 

förbättra befintlig trädplantering eller det skall vi utvärdera om man kan. Då så i stadsmiljöer, tror vi, 

det är där det kommer användas först innan det sprider sig i samhället.”  

 

Gällande den affärsplan ni ska ta fram för biokol, återigen är detta enligt Sustainable Business 

hub, undersöks då endast de ekonomiska aspekterna?  

“Ja, vi gör även en samhällsanalys.” 

 

Då kommer ni även ta med sociala och ekologiska perspektiv?  

“Ja.”   

 

Vad är den största svårigheten som ni har stött på i projektet?  

“Mycket man vill göra som tar mycket tid, men förutom det. Alltså vi har en ambition om att bara 

använda restprodukter eller sekundära material och inte primära råvaror för produktion av biokol, det 

tycker vi kan användas till annat, som flis tycker vi är bättre att användas till el- och värmeproduktion. 

Så vi riktar in oss på restprodukter för att inte konkurrera med andra råvaror. Det finns ju andra som 

tillverkar biokol från skogsmaterial, för där blir det en konkurrenssituation.”   
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Bortsett från att biokol förhoppningsvis kommer bli mer efterfrågat, finns det något annat som 

gör att biokol är någonting att satsa på inför framtiden enligt dig?  

“Det är nog att metoderna ger negativa koldioxidutsläpp, man kan alltså binda kol i marken, och man 

kan göra det väldigt lokalt. Varje kommun kan få bättre kontroll så att säga, negativa kolkällor helt 

enkelt på så sätt. Där man ska sätta ner koldioxid i marken igen. Det är ju lika stort som oljeindustrin, 

men mycket mer lokalt. Därför kan man få en mycket mer lokal kontroll över det hela.”  

 

Hur ser framtiden ut för projektet, ni har börjat med tester och så? 

“Ja, precis.” 

 

Hur ser det ut framöver? 

“Vi bygger upp vår hemsida kontinuerligt, mer och mer material. Jag vet inte om ni har sett 

informationsfilmerna vi har börjat lägga upp. Små minilektioner om biokol. Så vi fortsätter sprida vår 

kunskap. Sen, detta är ju ett steg två som vi fått av Vinnova. Vi gjorde en förstudie först innan vi började 

med detta projekt. Och sen finns det en möjlighet att söka för steg tre, men det får vi se, det blir 

framtiden.” 

 

Och steg tre blir då...? 

“Det blir då att arbeta vidare, vi kommer inte att lösa alla frågor från de här två föregående stegen.”  

 

Bilaga C: Intervju med Ulf Smedberg, Smedbergs Gård och Bevattning AB 

 

Ulf Smedberg - Smedbergs Gård och Bevattning AB 
Datum: 17/4-2019 

Typ av intervju: Studiebesök, Lausvik. 

Inspelning av ljud förekom inte, anteckningar fördes.  

 

Syfte och mål med intervjun: 

Intervjuns syfte är att få inblick i verksamheten hos Smedbergs Gård och Bevattning AB, då de är en 

av de största organisationerna som sköter omhändertaganden av släke på Gotland. En viktig del av 

besöket är att får konkreta siffror på t.ex. hur stor mängd släke det är som verksamheten tar hand om 

per år, i syfte att kunna applicera detta i rapportens energi- och materialbalans. Ett annat mål med 

besöket är att öka förståelsen för situationen på Gotland gällande släke som finns på stränder och hur 

det hanteras idag. Det bygger en lokal förankring till den geografiska placering som arbetet begränsats 

till.   

 

Företagsbeskrivning: 

Smedbergs Gård och Bevattning AB är ett företag som anlitas för att renas bort släke från ett antal 

stränder på Gotland. Företaget ägs och drivs av entreprenörer Ulf Smedberg och Anna Smedberg. Det 

är en bred verksamhet som värnar om vattenområden och har olika verksamheter utöver 

släkesskördningen. 

 

Personbeskrivning:  

Ulf Smedberg är entreprenör och företagare som inom företaget driver den huvudsakliga verksamheten 

för strandrensning och hantering av släke.   
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Intervjufrågor samt sammanfattade svar: 

Hur fungerar er verksamhet? Vad är er huvudsakliga uppgift/projekt? 

Svar: Ulf arbetar alltså med att samla ihop och föra bort släke från stränder. Detta utförs med hjälp av 

en modern traktor, som är relativt lätt och går rätt snabbt (drygt 50 km/h) och har stora hjul för att kunna 

köra på stranden utan att fastna. Till detta finns det specialbyggda och modifierade verktyg som Ulf 

själv har konstruerat och använder för att rensa stränderna på släke. Att föra bort släke är 

huvuduppgiften men arbetet plattar även till stränderna (om det görs på rätt sätt) och gör de fina och 

attraktiva för turister. Det underlättar även till nästa gång släken ska rensas bort då marken är jämn och 

tillplattad. Om stränderna inte städas årligen läggs sand och släke i lager på varandra vilket medför till 

att underlaget bli väldigt mjukt. Det är därför viktigt att underhålla stränderna årligen och det är först 

efter ett visst antal år som det blir ett klart och tydligt resultat. Ägarna av stränderna brukar höra av sig 

till Ulf när dessa är i behov av släkesrensning. Detta underlättar Ulfs arbete då att han inte behöver åka 

runt och se efter varje strand själv regelbundet, vilket skulle ta onödig tid och resurser.    

 

Varför började du med denna verksamhet 

Svar: En del av motivationen finner han i att folk blir väldigt glada när stränderna rensas vilket medför 

att Ulf vill fortsätta sitt arbete. Tidigare har Ulf jobbat med vattendirektiv i Bryssel och behandlat många 

vattenfrågor. Nu sitter han även som ordförande för vattenråd på Gotland samtidigt som han jobbar med 

strandrensning, vilket han har hållit på med sedan 8 år tillbaka.  

 

Finns det någon problematik i ert arbete?  

Svar: Det handlar främst om långa transportsträckor ut till stränderna. Smedbergs Gård och Bevattning 

AB är belägen mitt på Gotland, men det är långa sträckor det handlar om för att ta maskinerna till 

stränderna. Finns alltså en del logistiska problem för tillfället. Gällande att rensa stränderna så finns det 

sankmark som försvårar det och vid häckningstiden finns det fågelbon och ruvande fåglar i 

markvegetationen som ej får störas. 

 

Vem är uppdragsgivare?  

Svar: De har 12 stycken skilda områden som de idag har anställts för att rensa. De som vill få stränderna 

fritt från släke kan söka bidrag, men de måste vara behöriga och icke-vinstdrivande föreningar. Dock 

är detta enligt Ulf extremt krångliga blanketter som måste fyllas i och processen tar lång tid och är 

komplex. Detta medför att en del av Ulfs arbetstid går ut på att hjälpa strandägare att fylla i dessa 

blanketter. Finns dock fåtalet privata strandägare som betalar utan stödet - främst för att slippa söka 

stöd enligt honom.  

 

Hur många anställda är ni som arbetar med släke?   

Svar: Det är i allra största utsträckning Ulf som enbart tar hand om släkesrensning. Företaget har dock 

ca tio anställda säsongsarbetare under Gotlands högsäsong. Ibland hjälper även familjen till men Ulf 

anser att det är bra om han själv sköter rensningen själv främst. Detta då erfarenhet är viktigt och det 

underlättar för framtida rensning, då tidigare rensning spelar stor roll för nästkommande års hantering 

av släke.  

 

Hur mycket alger/sjögräs/släke är det som ni hanterar?  

Svar: Gotlands kust är cirka 800 km lång om en räknar in Fårö och utav dessa rensar Ulf ungefär en 

sträcka på 30 km. Smedbergs Gård och Bevattning ABs verksamheten omfattar ungefär 8-10 000 ton 

släke/år och för hela Gotland rör det sig om siffror omkring 15 000 ton/år. De olika arterna som släket 
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består av varierar väldigt mycket. Om släket innehåller mycket ålgräs kommer det antagligen finnas 

mer kadmium eftersom det är ett växtslag som enkelt tar upp kadmium.   

 

Hur stor är den maximala kapaciteten av alger som ni skulle kunna hantera? 

Svar: Ulf tror att om logistik och personal fanns så skulle det rent praktiskt kunna maximera 

verksamheten till att kunna 60 km av Gotlands kust. 

 

Vilka faktorer är det som avgör om släke på en strand kan skördas eller ej? 

Svar: Några av de faktorer som påverkar skörden av släke är t.ex. hur underlaget ser ut då det inte kan 

vara för mjukt för de tunga maskinerna. En annan faktor är om skörden skulle kunna påverka 

exempelvis häckande fåglar en annan är begränsningar som områden med klippor och mycket större 

stenar medför.  

 

Av det släke ni tar hand om, hur mycket är faktiskt alger? Hur mycket tror du på ett ungefär är 

skräp eller annat? 

Svar: Det är väldigt lite skräp i släket, i princip nästan inget alls. Det är en del sand och småsten som 

finns i släket, som dras med vid rensningen och blandas med släket. Ulf har dock en sollmaskin som 

rensar bort sten och grus. I släket förekommer även en del musselskal, speciellt vid stränder där 

rensningen pågått i några år i rad.  

 

Vad händer med algerna?  

Svar: Det samlas på högar intill strandkanten på den strand som släket rensats från. Släke bryts ned till 

mull och slam. I vattnet komposteras det ej särskilt snabbt men det tar 4–5 år. I luften tar det två år för 

att bli till mull vilket beror till stor del på syret i luften.  Ulf är tveksam till om släket släpper lustgas 

eller kvävgas när det ligger på hög och komposteras. Beroende på volymen kan storleken på högarna 

samt dess antal skilja sig från strand till strand. Efter det så används det direkt som gödsel på åkrar till 

närliggande jordbruk, för en jordförbättring. Det finns tveksamma bönder som är lite rädda för 

kadmiumet. Detta är dock inte inkludera i Ulfs arbete och sköts av bönderna själva. Det krävs inget 

tillstånd för att bönderna skall få göra detta.   

 

Hur länge ligger algerna idag i högar och hur hög är vattenhalten efter någon månad i dessa 

högar? 

Svar: Släket ligger i högarna som Ulf samlar ihop under en period för att torka, vatteninnehållet i släket 

ligger på cirka 50–60% även efter en längre period och understiger i princip inte denna siffra. 

 

Hur mycket av algerna används idag till någonting? 

Svar: Det angavs ingen exakt siffra men det används som gödsling på åkermark av en del jordbrukare 

i närområdet.  

 

Vad använder ni för utrustning?  

Svar: Utrustningen är exklusivt framtagen av Ulf Smedberg själv och har anpassats efter att skörda just 

släke från stränderna. En problematik med arbetet är att förhållandena vid havet t.ex. saltvatten och hög 

svavelhalt i släket orsakar korrosionsproblem på utrustning. En uppskattning är att det för fem timmars 

aktivt arbete med traktorn kräver 1 timmes underhållning av utrustningen för att minimera slitaget på 

dem.  
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Tror du att det finns ett intresse på Gotland att utnyttja släke lokalt till jordbruk?  

Svar: Det finns en del problematiska faktorer som rent praktiskt talar emot biokolsproduktion från släke. 

Främst är det transportkostnaderna som skulle uppstå vid transporter till och från fabriken. Det är även 

infrastruktur som skulle krävas för att ta de tunga maskinerna ner till stränderna, de befintliga vägarna 

klarar idag inte av fordonens tyngd. Att skörden är årstidsberoende medför även frågor kring 

personalfrågor etc. En annan problematik i sammanhanget är ekonomin, där Gotlands jordbrukare inte 

direkt är ekonomiskt oberoende. Risken att biokol kommer vara dyrare än att gödsla direkt med släke 

talar för att bönderna kommer välja det sistnämnda just för att det inte medför samma utgift.  

 

Vad tycker du är den största problematiken med släke? Främst den sociala aspekten etc. 

Svar: Denna fråga ställdes aldrig rakt ut men under studiebesöket så kom problematiken med släke 

kopplat till turism upp. Att rensa stränderna från släke gör dessa mer attraktiva utifrån ett näringslivs-

ställningstagande.  

 

Övriga relevanta kommentarer: 

- Ulf ställde motfrågan kring huruvida produktionen av biokol var nödvändigt ur ett 

landbrukarperspektiv. Släke som legat på hög ett tag och sedan används som gödsel, fungerar 

bra idag. Varför då krångla till det med att producera biokol? Vad skulle det medföra för något 

positivt? Ulf antar att det har med kolhalten att göra, då biokol ökar kolhalten. Men det skulle 

medföra problematik kring logistik, utrustning och personal, vilket kommer kosta pengar. Nu 

kan bönderna bara ta mullen från släken och använda som gödsel, helt kostnadsfritt.  

- För varje strand som rensas skickas årliga prover på analys till labb. Ett ton släke innehåller ca 

5 kg kväve, 0,5 kg fosfor och 5 kg kalium gissar Ulf på, samt angående kadmium borde det 

ligga kring 0,3–3 mg kadmium per kg. En gång om året skickas prover av släket från varje 

strand som har bidrag till analys och Ulf får tillgång till dessa siffror.  

 

 

Bilaga D: Intervju med Sebastian och Anne, Waila AB 
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Bilaga E: Beräkningar för energi- och materialbalanserna  

 
Materialbalans för alternativ A - Torkning 

 

 
 

Energibalans för alternativ A - Torkning 

 
 

  



38 

 

Materialbalans för alternativ B - Kompostering 

 
 

Energibalans för Alternativ B - Kompostering 
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Bilaga F: Analysvärden för släke 2012 respektive 2018 
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