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Sammanfattning 
 
Denna rapport omfattar delstudie 4 av projektet Biogas-Nya substrat från 
havet. Inom delstudien har ett antal provrötningar av substrat från havet 
(vass, musslor, alger och skrapsill) genomförts. Syftet med delstudien var att 
få fram metanpotentialen för de olika substraten och att öka kunskapen kring 
hur dessa substrat uppför sig i en biogasprocess. Projektet var ett 
samverkansprojekt delfinansierat av EU Regionala fonden för Småland och 
öarna. Projektledare var Regionförbundet i Kalmar län.  
 
Inledningsvis genomfördes ett antal satsvisa försök med samtliga substrat. 
Metanpotentialerna för vassen, musslorna, algerna respektive skarpsillen var 
400, 270, ca 210 och 460 Ndm3/kg VS. Ymp hämtades från Kalmar Biogas 
ABs industriella rötkammare.  
 
Vassen samrötades också med industriellt avfall i ett kontinuerligt 
våtrötningsförsök. Försöket genomfördes i två total omrörda tankreaktorer 
med volymen 30 l/st. Tillsatsen av vass gav en utökad metanproduktion med 
220 Ndm3/kgVS.  
 
Vassen och musslorna studerades också i torrötningsförsök. Försöken i 
laboratorieskala genomfördes vid Avdelningen för Bioteknik i Lund medan 
försöket med musslor i pilotskala genomfördes vid Avdelningen för 
Bioenergiteknik, Linnéuniversitet. Metanpotentialen för vassen var i 
torrötningsförsöket ca 220 Ndm3/kg VS vilket är lika med potentialen i 
våtrötningsförsöket. För musslorna erhölls en metanpotential på 330 
Ndm3/kg VS i laboratorieskaleförsöket. Pilotskaleförsöket visade att 
hydrolysen etablerades på likartat sätt som i laboratorieskaleförsöket. 
Metanhalten var ca 70 %. En visuell inspektion av musslorna efter rötningen 
visade också att endast skalen återstod. Det är dock inte möjligt att ange en 
metanpotential från detta försök beroende på ett antal tekniska problem med 
processen. Processen byggdes inför detta försök och det fanns inte tid att 
testköra den samma före försökets start. 
 
Arbetet med de satsvisa försöken och det kontinuerliga våtrötningsförsöket 
av vass genomfördes i samarbete med Kalmar Biogas AB. Detta bland annat 
genom att Kalmar Biogas AB tillhandahöll sin försöksanläggning med 
satsvisa och kontinuerliga reaktorer till projektet. 
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Förkortningar och begrepp 
 
Anaerob utan syre 
COD chemical oxygen demand, kemisk syreförbrukning, ett sätt att mäta 
innehållet av organiskt material 
 
TS total solids, ett sätt att mäta innehållet av torrsubstans 
 
VS volatile solids, glödgningsförlust, ett sätt att mäta innehållet av organiskt 
material 
 
UASB-reaktor, up-flow anaerobic sludge blanket reactor, en sorts biogas 
reaktor med granulärt slam 
 
Substrat ”råvara” för biogasproduktion 
 
Ymp material som innehåller de mikroorganismer som är nödvändiga för att 
få igång den biologiska processen 
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Introduktion 
 
Biogasprocessen är komplex och flera grupper av mikroorganismer är 
involverade. I det första steget hydrolyseras relativt stora molekyler 
(kolhydrater, proteiner och fetter) till mindre molekyler (enklare sockerarter, 
aminosyror, fettsyror). Denna hydrolys sker med hjälp av extracellulära 
enzymer som produceras av syrabildande bakterier. Dessa bakterier kan 
sedan producera olika mellanprodukter som t.ex. propionat och butyrat, Figur 
1.  I nästa steg bildas acetat respektive vätgas och koldioxid. Detta steg utförs 
av ättiksyrabildande bakterier. Slutligen bildas metan och koldioxid med 
hjälp av metanbildande mikroorganismer (arkeer). 
 
 

 
  
Figur 1 Huvudstegen i anaerob nedbrytning  
 
Inom projektet Biogas-Nya substrat från havet har ett antal delstudier 
genomförts. Det övergripande målet med projektet var att undersöka 
förutsättningarna för att använda olika havsbaserade substrat (alger, vass, 
musslor och skarpsill) för framställning av biogas.  Utvärderingen omfattade 
många olika aspekter såsom substratens metanpotential (hur mycket metan 
bildas per kg organiskt material i substratet), hur mycket näringsämnen (N,P) 
som kan avlägsnas ur Östersjön genom skörd av de olika substraten och 
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energibalansen (metanpotentialen minus energiåtgång för t.ex. skörd, lagring, 
transport till biogasanläggning och uppvärmning av processen). Denna 
rapport omfattar delstudie 4 vilken behandlade provrötningar i laboratorie- 
och pilotskala med syfte att bestämma metanpotentialen hos de olika 
substraten samt att öka kunskapen om substratens egenskaper i en 
biogasprocess. 
 
Traditionellt sker biogasframställning i kontinuerliga totalomrörda 
tankreaktorer. Detta kräver att substratet kan pumpas (s.k. våtrötning). För att 
även kunna utnyttja stapelbara substrat (TS över 15%) t.ex. musslor, 
fastgödsel, trädgårdsavfall och skörderester kan s.k. torrötning användas. 
Inom delstudie 4 har såväl våt- som torrötning studerats. 
Torrötningsprocessen bestod av två steg. En lakbädd för hydrolys av 
substratet och en Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reaktor för 
metanbildning. UASB reaktorerna fylldes med granulärt slam från en 
pilotanläggning vid Hammarby Sjöstads reningsverk.  
 
Material och metoder 
 
Analyser av substratens närings- och tungmetallinnehåll har genomförts inom 
delstudien, Tabell 1.  Proverna analyserades av externt analyslabb. Detsamma 
gäller för utökade analyser av näringssammansättning och fiberinnehåll på 
vass skördad under 2011, se Tabell 2. Metallerna och fosfor analyserades 
enligt metod SS0208150-2. Kisel analyserades enligt metod SS_EN 14385. 
Total kväve (Kjeldahl), klorid, råfett, växttråd, kol, glödförlust, torrsubstans, 
ammoniumkväve och pH analyserades enligt i ordning SS-EN 13342, 
silvernitrattitr  Lidfett 0A.01, NMKL131 Lidfett 0A.10,ASTM D5373,  
Tecator ASN 3428, ASTM D5373,SS-EN 12879, SS-EN 12880, St.Methods 
1985 417 A+D mo och SS-EN 12176. 
 
Satsvisa försök  
 
Satsvisa våtrötningsförsök har genomförts på prover av röda- respektive 
gröna makroalger (röda fintrådiga alger respektive tarmtång), vass, musslor 
och skarpsill. Rötningsförsöken genomfördes i slutna 500 ml glasflaskor i 
vilka de olika substratfraktionerna blandades tillsammans med ymp från 
Kalmar Biogas AB (även referenser med endast ymp kördes). Flaskorna 
placerades efter att luftfasen bytts ut mot kvävgas i ett vattenbad med 
temperaturen 52 oC. Biogasen samlades i gasuppsamlingspåsar, tillverkade av 
en flerlagersplast, kopplade till flaskorna, se Figur 2. Förhållande mellan 
organiskt material i ympen och substratet valdes till mellan 3 och 4 ggr så 
mycket organiskt material i ympen som i tillsatt substratmängd. Förhållandet 



 

  8 (17) 
 

mellan ymp och substrat kan justeras alternativt kan ympen spädas för att 
minska risken för inhibering.  Vassen sönderdelades till 2 mm bitar medan 
skarpsillen och algerna sönderdelades till 5 mm bitar före rötning. Musslorna 
rötades utan skal. Alla substraten förvarades i frys från skörd till start av 
försöken. 
  

 
 
Figur 2 Uppställning för satsvisa våtrötningsförsök i labskala 
 
Kontinuerlig våtrötning av vass i bänkskala 
 
Ett kontinuerligt våtrötningsförsök i bänkskala har också genomförts med 
samrötning av ensilerad vass och andra substratfraktioner. I detta försök 
användes två totalomrörda tankreaktorer med aktiv volym på 30 l/st. Den ena 
reaktorn matades med en blandning av slakteriavfall, nötflytgödsel, vassle, 
slam från slakteriets avloppvattenreningsanläggning och restprodukter från 
bearbetning av potatis (potatismix), Figur 3.  Medan den andra förutom detta 
substrat matades med en tillsats av vass (hackad till 10-12 mm) som 
medförde en belastningsökning på 19 %.  Metanproduktionen från den ena 
reaktorn, RB (referens) dras bort från den andra, RA, för att separera det 
ökade biogasutbytet från samrötning med vass. Reaktorerna hölls vid en 
konstant temperatur på 52 oC och den hydrauliska uppehållstiden var 24 
dygn. Försöken kördes, från och med det att båda reaktorerna gick i fas (utan 
vasstillsats), med vasstillsats under 101 dygn. Grunden för resultaten 
beräknas utifrån ett medelvärde av de 21 sista dygnen av försökstiden. Den 
organiska belastningen var då ca 2,9 kg VS/m3 rötkammarvolym dygn för 
referensreaktorn, RB, medan den var ca 3,4 kg VS/ m3 rötkammarvolym 
dygn för reaktorn som kördes med vasstillsats, RA. 
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Figur 3 Substratblandning till det kontinuerliga våtrötningsförsöket i 
bänkskala med vasstillsats. 
 
Torrötning av musslor och vass i laboratorieskala  
 
Problem med musselskal i en kontinuerlig våtrötningsprocess (som bygger på 
pumpning av substratet) gör att musslor ansågs passa bättre för torrötning än 
våtrötning.  Musslor torrötades därför i laboratorieskala.  Även vass 
torrötades då detta är ett alternativ till våtrötning för detta substrat. Båda 
försöken genomfördes vid Avdelningen för Bioteknik, LTH. Musslorna 
respektive vassen fylldes i reaktorer med volymen 1 l. Dessa reaktorer är 
avsedda för hydrolyssteget. Vätska från hydrolyssteget överfördes manuellt 
med en spruta till en upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reaktor med 
aktiv volymen 0,85 l.  UASB reaktorerna är avsedda för 
metanbildningssteget. Belastningen på UASB reaktorn var under 
musselförsöket 1,5 g COD/(ld) och under vassförsöket 1,7-0,35 g COD/(ld). 
Belastningen minskades succesivt. Försöket med musslor pågick under 44 
dagar medan försöket med vass pågick i 107 dagar. För ytterligare 
information se Nkemka och Murto 2011. 
 
Torrötning av musslor i pilotskala 
 
I syfte att studera torrötning av musslor i en större skala byggdes en process i 
pilotskala motsvarande den process som beskrivits ovan under 
laboratorieskala. Processen bestod av en lakbädd (hydrolysreaktor) med 
volymen 270 l och en UASB reaktor med volymen 40 l. Lakbädden fylldes 
med musslor och UASB reaktorn med granulärt slam från en pilotanläggning 
vid Hammarby sjöstads reningsverk.  
Under största delen av tiden fungerade reaktorerna som separata kretsar med 
cirkulation av vätska över respektive reaktor genom pumpning. UASB 
reaktorn matades med vätska från lakbädden genom att en trevägsventil 
ställdes om så att vätska från lakbädden pumpades in i UASB reaktorn. 
Belastningen var 1,5 g COD/(ld). 
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Resultat 
 
Resultaten från analyser av de substrat som använts vid de satsvisa 
våtrötningsförsöken visar att rödalgerna (röda fintrådiga alger) hade ett högt 
Cd innehåll. Vassen innehöll däremot relativt lite Cd, tabell 1.  

Tabell 1. Sammansättning av prover som används vid satsvisa 
våtrötningsförsök. 

Prov Kalmar, 
Lindöfjärde

n 

Öland,  
Näsby 

Kalmar, 
Sandvik 

Kalmar,  
N. Hagby 

Kalmar, 
Björkudde

n 

Kalmar,  
Stensö 

Västervik 

Dominerande 
provinnehåll 

Tarmtång Röda 
fintrådiga 

alger 

Röda 
fintrådiga 

alger 

2 åriga  
Blåmusslor 

Bladvass,  
augusti 

Bladvass, 
septembe

r 

Skarpsill 

Övrigt innehåll - - Gaffeltång,  
Ålgräs 

- - - - 

pH 6,9 4,1 4,7 6,7 5,4 5,4 6,63 
TS [%] 8,6 12,4 12,8 26,9 68,4 52,6 23,3 
VS [% av TS] 74,9 78,2 79 22,9 91,8 95,5 92,2 
Ammoniumkväve  
[% av TS] 0,12 0,24 0,39 0,26 0,12 0,076 1,1 
TKN [% av TS] 1,9 2,4 3,5 2,7 1,4 0,95 9,4 
Kol, C [% av TS] 33,1 35,9 35 20,1 45,5 47,9 57,4 
C/N-kvot [Kol, C/TKN] 17,4 15 10 7,4 32,5 50,4 6,1 
Fosfor, P [mg/kg TS] 4400 3100 3300 2000 2200 910 20700 
Svavel, S [mg/kg TS] 38500 36200 32600 3200 2900 2000 8900 
Silver, Ag [mg/kg TS] <0,99 <1,0 <0.98 <0,91 <0,95 <0,94 - 
Guld, Au [mg/kg/TS] <1,1 <1,1 <1,1 <1,0 <1,1 <1,0 - 
Kalcium, Ca [mg/kg 
TS] 19800 6200 15200 315000 2100 860 21800 
Kadmium, Cd [mg/kg 
TS] 0,31 3,8 3,3 0,19 <0,095 <0,094 0,1 
Kadmium, Cd [mg/kg 
P] 70 1226 1000 95 <43 <104 5 
Krom, Cr [mg/kg TS] 2,8 <2,5 5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 
Koppar, Cu [mg/kg TS] 5,4 16 20 3,7 4,6 2,8 4,5 
Kvicksilver, Hg [mg/kg 
TS] <0,05 <0,051 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Kalium, K [mg/kg TS] 19800 35000 32600 2300 13700 4700 12400 
Magnesium, Mg  
[mg/kg TS] 28600 4600 6400 1900 2100 1000 1600 
Nickel, Ni [mg/kg TS] 3 8,7 13 <2,3 <2,4 <2,3 <2,3 
Bly, Pb [mg/kg TS] 2,3 2,4 6,9 <0,46 <0,47 <0,47 <0,47 
Zink, Zn [mg/kg TS] 46 110 160 15 44 15 170 
Kisel, Si [mg/kg TS] 4500 20300 25000 <250 14700 10300 - 
Tenn, Sn [mg/kg TS] 0,34 0,27 0,33 <0,23 <0,24 <0,24 - 
Klorider [% av TS] 3,6 0,28 0,45 0,67 0,52 0,52 0,9 
Råfett enl. SBR [% av 
VS] 3,3 3,2 2,3 2,8 1,6 1,0 51,7 
Växttråd [% av VS] 13,4 8,2 7,3 2,2 43,5 51,3 2,61 
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Analyser på prover tagna på vass visade på en viss spridning i 
näringsinnehåll beroende på växtlokal, tabell 2. Inget tydligt samband med 
skördedatum kan urskiljas.  
 
Tabell 2. Näringssammansättning samt fiberinnehåll (NDF analyser) av vass 
från 5 olika lokaler, under skördesäsongen 
 

Prov 
Västervik,  
Kvännaren 

Västervik,  
Kvännaren 

Kalmar,  
Kalmarsundsparken 

Öland,  
Löttorp 

Kalmar,  
Värsnäs 

Mönsterås,  
Verkholm 

Datum 19/7-2011 4/8-2011 25/7-2011 
8/8-
2011 

11/8-
2011 18/8-2011 

TS [%] 27,8 34,4 47 52,1 55,7 50,8 
VS [% av TS] 93,9 94,9 93,5 94,2 92,6 93,8 
TKN [% av TS] 1,7 1,4 1,8 1 2,2 1,1 
Ammoniumkväve [% av TS] 0,16 0,093 0,13 0,069 0,18 0,071 
Fosfor, P [mg/kg TS] 1200 970 1700 960 2300 1100 
Kalium, K [mg/kg TS] 13000 8000 15000 11000 15000 11000 
NDF [% av TS] 52 45 43 43 38 45 

 
Satsvisa försök 
 
Metanpotentialen i rödalger respektive grönalger var cirka 210 Ndm3 
CH4/kg VS. (Ndm3 definieras vid 0 °C och 1 atm tryck). Grönalgerna gav en 
något högre metanpotential än rödalgerna, Figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Resultatet från satsvisa våtrötningsförsök med gröna- (tarmtång) 
respekt röda makroalger (röda fintrådiga alger). 
Metanpotentialen för vassen var ca 400 Ndm3 CH4/kg VS. Potentialen 
minskade något för vassen skördad i september, Figur 5. 



 

  12 (17) 
 

  
 

 
 
Figur 5. Resultatet från satsvisa våtrötningsförsök med vass skördad i augusti 
respektive september 2010.  
 
Metanpotentialen för blåmusslor var ca 270 Ndm3 CH4/kg VS och för 
skarpsillen 460 Ndm3 CH4/kg VS, Figur 6. 
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Figur 6. Resultatet från satsvisa våtrötningsförsök med musslor och skarpsill. 
Glukos användes som referens i försöket. 
 
Kontinuerlig våtrötning av vass i bänkskala 
 
Reaktor A med vasstillsats klarade ökning av den organiska belastningen 
bättre än reaktor B utan vasstillsats, dag 6-10, Figur 7. 
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Figur 7. Belastning och massflöde (biogas) under det kontinuerliga 
våtrötningsförsöket med vasstillsats. Reaktor RA matades med vass medan 
reaktor RB användes som referens. 
 
 
Tabell 3 Tabell 3 Analysdata de 21 sista dagarna, kontinuerliga 
våtrötningsförsöket. 
 
 RA (+19% vass) RB 
Organisk belastning (kg 
VS/m3d) 

3,4+0,1 2,9+0,1 

Metanproduktion (Nm3 
CH4/d) 

39,3+0,5 35,7+1,7 

Utökad metanproduktion 
(Nm3 CH4/t VS d) 

219+83  

 
Den utökade produktionen från vasstilsats gav en metanpotential på ca 220 
Ndm3 CH4/kg VS, Tabell 3. 
 
Torrötning av vass och musslor i laboratorieskala 
 
Metanpotentialen för vass var 220 Ndm3/kg VS.  (162 Ndm3/kg våtvikt) 
(Nkemka och Murto 2011). Försöket pågick under 107 dagar. Ca 80 % av 
metanproduktionen skedde i lakbädden. Metanhalten var 48 % i 
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lakbäddsreaktorerna och 60 % i UASB reaktorerna beräknat som 
medelvärden över hela försöksperioden.  
Metanpotentialen för musslorna var 330 Ndm3/kg VS (26 Ndm3/kg våtvikt). 
Musslorna rötades med skal. Försöket pågick under 44 dagar.  Metanhalten 
var 58 % i lakbäddsreaktorerna och 67 % i UASB reaktorerna beräknat som 
medelvärden över hela försöksperioden. 68 % av metanproduktionen skedde i 
UASB reaktorerna. (Nkemka och Murto 2011) 
 
Torrötning av musslor i pilotskala 
 
Anläggningen som användes för försöket byggdes under projektets gång i 
samarbete med Flinga Biogas AB då ingen existerande anläggning i lämplig 
skala kunde hittas vid en inventering. På grund av tidsbrist kunde inte 
anläggningen testas före försökets start. Detta medförde att en rad tekniska 
problem uppdagades under försökets gång.  Rent mikrobiologiskt fungerade 
processen. Metanhalten låg på ca 70 % och hydrolysen startade i lakbädden 
på jämförbart sätt som i laboratorieskaleförsöket.  Musslorna var vid en 
visuell inspektion tomma. Endast skalen återstod.  Det är omöjligt att 
bestämma metanpotentialen hos musslorna i detta försök på grund av bland 
annat gasläckage i anläggningen. Det finns dock inget som motsäger att den 
skulle kunna ligga i samma storleksordning som i laboratorieskaleförsöket.   
 
Diskussion 
 
Under den första fältsäsongen 2010 visade det sig att algansamlingarna 
uppstod geografiskt sett relativt långt bort från de i regionen existerande 
biogasanläggningarna. Det skulle därför innebära långa transporter av de 
skördade algerna för att kunna producera biogas. Mängden alger som var 
möjlig att skörda var dessutom relativt liten. Det är svårt att skörda alger på 
stränderna i Kalmarregionen på grund av strändernas beskaffenhet. 
Ytterligare ett problem är att algerna innehåller höga koncentrationer av 
kadmium vilket påverkar rötresten negativt. Alla dessa fakta tagna 
tillsammans medförde att det bestämdes att arbetet med alger skulle 
begränsas till satsvisa flaskförsök. Potentialen 210 Ndm3/kg VS 
överenstämmer bra med tidigare försök genomförda av Biswas, R. 2009 
(0,116–0,229 Nm3 CH4/kg VS) och Müller, M. (red.) 2009 (100-200 Ndm3 
CH4/kg VS). 
 
Till skillnad från alger så bedömdes vass vara det mest lovande substratet 
med utgångspunkt i regionens förutsättningar.  Metanpotentialen hos vassen 
var dessutom hög i det satsvisa försöket. Därför genomfördes såväl ett 
kontinuerligt våtrötningsförsök som ett torrötningsförsök med vass.  
Metanpotentialen i det satsvisa försöket 400 Ndm3/kg VS överensstämmer 
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mycket bra med potentialen rapporterad av Müller, M. (red.) 2009  (374 
Ndm3 CH4/kg VS). Metanpotentialen i torrötningsförsöket och i det 
kontinuerliga våtrötningsförsöket var lika (220 Ndm3/kg VS). 
Nedbrytningstiden i torrötningsförsöket var dock betydligt längre 107 dygn 
än uppehållstiden i det kontinuerliga våtrötningsförsöket 24 dygn. Det är 
komplicerat att jämföra olika metoder men en delorsak till att 
våtrötningsprocessen var så effektiv kan vara den komplexa ympen från en 
industriell biogasanläggning. Den största andelen av metanproduktionen i 
torrötningsprocessen skedde i lakbäddsreaktorerna vilket kan bero på att vass 
är ett relativt svårnedbrytbart substrat och att det krävdes tillräckligt lång tid 
för att metanbildande mikroorganismer skulle hinna etablera sig i lakbädden. 
Metanpotentialen i det kontinuerliga våtrötningsförsöket var ca hälften av den 
uppmätta potentialen i det satsvisa försöket vilket är rimligt.  I ett satsvist 
försök finns tillräckligt med tid för en högre utrötningsgrad. Dessutom var 
vassen mer finhackad i det satsvisa försöket än i det kontinuerliga försöket.  
Nedbrytningskurvorna för blåmusslor och skarpsill visar djupa nedgångar i 
biogasproduktion kring dag 15, Figur 6. Standardavvikelsen mellan 
replikaten är dessutom relativt hög. Detta tyder på att processen inhiberas. 
Troligen beroende på frigörande av ammoniak. Såväl musslorna som 
skarpsillen innehåller relativt höga halter av kväve, Tabell 1 (observera att 
analysen på musslor är med skal, som % av VS är halten kväve i musslorna 
hög). Processen återhämtar sig dock och biogasproduktionen fortsätter. Dessa 
resultat indikerar att det kan vara en fördel att samröta dessa substrat med 
något eller några kolrika substrat. 
 
Torrötningsförsöken med musslor visade att musselköttet hydrolyseras fort. 
Koncentrationen av COD i vattenfasen ökade kraftigt under de första dagarna 
för att sedan sjunka. Den största andelen av metanet (68 %) bildades 
dessutom i UASB reaktorerna under labskaleförsöket. Detta visar att det är en 
fördel att röta musslor i en tvåstegsprocess då substratet hydrolyserades 
snabbt, Nkemka och Murto 2011. 
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