
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Från avfall till bioetanol - en undersökning av bioetanolproduktion från djupströ  
 
Under de senaste 50 åren har befolkningen på vår planet fördubblats, vilket har lett till att 
energiförbrukningen har ökat drastiskt. En av de främsta bovarna är transportsektorn, som 
dessutom medför stora utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att minimera dessa utsläpp är att 
använda sig av miljövänliga transportmedel så som el- och gasbilar. Dock är körsträckan för 
dessa fordon oftast kortare, eftersom man måste tanka/ladda oftare än fordon som drivs på 
fossila bränslen. Ett starkt alternativ för att successivt eftersträva att nyttjandet av 
miljövänliga bränslemedel är fullständig är användning av bioetanol och biodiesel. Intresset 
för nya bränslemedel är enormt och i Sverige subventioneras konsumenter till miljövänliga 
motorfordon av staten.  
 
I denna studie som utförts vid institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola har 
bioetanolproduktionen från djupströ studerats. Djupströ är en blandning av komposterat halm 
och gödsel som lagrats. I studien undersöktes två olika jäsningsmetoder med två olika 
jästsorter för att se vilken process som är mest gynnsam vid olika förutsättningar. Den ena 
jästen kunde bara fermentera glukos (SSF – Simultaneous Saccharification and Fermentation) 
och den andra var genmodifierad och kunde fermentera både glukos och xylos (SSCF – 
Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation). Vidare studerades även konfigurationer 
av hur materialet skulle fördelas under jäsningen (sats och satsvis). Odling av den 
genmodifierade jästen gjordes under examensarbetet för att uppnå tillräcklig mängd till 
fermenteringen. 
 
Av resultaten framgår det att man kan producera etanol från djupströ. Utbytet är högre vid 
glukosjäsningen eftersom detta är en mer tålig jäst än den genmodifierade jästen – 
0,51 g etanol/g glukos jämfört med 0,09 g etanol/g socker. De bästa resultaten erhölls när 
satsvis matning användes för både SSF och SSCF. Å andra sidan var utbytet signifikant högre 
när SSF användes. 
 
Under studien har det påvisats att sammansättningen av djupströ varierar beroende på hur 
länge det har lagrats. I och med detta innebär det att metoder för förbehandling av materialet 
inte kan tillämpas på all djupströ. I studien visade det sig att förbehandlingen varit för 
aggressiv mot materialet. Många inhibitorer bildades som försvårade den fortsatta processen 
där den genmodifierade jästen användes. Under jästodlingen användes en mindre mängd 
hydrolysat än önskat för att odla fram tillräckligt hög jästmängd för SSCF. Dessvärre 
påverkade detta fermenteringen på så sätt att jästen inte klarade av den höga mängden 
material i fermenteringen. 
 
Idag används djupströ endast som gödningsmedel men med resultat från denna studie framgår 
det att djupströ är en potentiell råvara för framställning av biobränsle. Många av dagens 
råvaror som används för framställning av biobränslen härstammar från livsmedelsindustrin. 
Då djupströ är ett jordbruksavfall kommer detta material inte att konkurrera med 
framställning av livsmedel. 
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