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Potensial i marint avfall: 

Resultater fra FoU-prosjektet RenEner-Mar 



› Eget FoU selskap, 100% eid av COWI AS

› Uavhengig forskning med fokus på anvendt FoU. Ønske om at resultat 
fra vår forskning raskt skal komme til anvendelse på operative anlegg

› 8 forskereansatte (7 med PhD)

› Forskningen har hovedfokus på Vannprosesser relatert til miljø

› Slambehandling og biogass er sentrale områder for Aquateam COWI
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Aquateam fokuserer på 
BIOGASS og RESSURSGJENVINNIG 

som er sentrale elementer i sirkulærøkonomi, 
og vil utvikle COWI til et ledende 

kunnskapsbasert selskap på områdene.



› Nytt biogassanlegg (2016-2017) i Bergen (Rådalen) og i Stavanger området (Grødaland), og oppgradert 
Sentralrenseanlegg Nord Jæren 

› Interesse fra IVAR og Bergen Kommune for å vurdere nye substrater og utnytte ledig kapasitet i 
anleggene

› Interesse for forbedring av næringsstoffinnhold i biorest

› Nye landbaserte oppdrettsanlegg er planlagt og bygges i regionen, og på grunn av strengere regelverk, er 
trenden mot nye lukkede anlegg (RAS), som vil gi høyere mengder slam, noe som vil kreve riktig og 
bærekraftig behandling av fiskeslam/avfall.

Bakgrunn

RenEner-Mar



Bakgrunn

Nytt biogassanlegg etablert på Vestlandet 

Bergen Rådalen Biogassanlegg 
Bygget i 2016, startet opp i 2017
Tilgang til "råmateriale":
• Avløpslam fra den regionale RA (10 000 tonn)
• Septikslam (100 tonn)
• Matavfall (938 tonn)
• Olje og fett (200 tonn)
• Fiskeslam/avfall
• Glycol (from Flesland)
Designet for termofil anaerob nedbryting av avløpslam og matavfall 
samt organisk avfall fra næringen i regionen. Energiværdi på ca. 25 
GWh / år (ca. 80 busser)
Bruk av biorest: direkte arealbruk (Østlandet)

IVARs Grødaland biogassanlegg
Bygget i 2016, startet opp i 2017 
En av Norges største biogassanlegg for mottak av avløpslam og 
matavfall (ca. 23 000 tonn TS / år):
• 140 000 tonn/år - avløpslam
• 60 000 tonn/år – matavfall
Grødaland sammen med SNJ vil kunne dekke store deler av 
drivstoffbehovet for regionens bussflåte (2035, ca. 80 GWh - 200 
buses).
Biorest brukes til jordblandinger (200 kg avvanet utråtnet slam for 
1 ton jord) og for gjødselproduksjon (pellets: Minorga©)
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Bakgrunn

tilgjengelighet av fiskeslam

Estimert total mengde av fiskeslam i Norge: ca. 400.000 tonn/år

Estimert øking av slammengde fra RAS-2012 til 2018: ca. 85 % (fra 900 tonn/år til 1700 tonn/år)
(Ytrestøyl et al., 2013. Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter, NOFIMA rapport 12/2013)

Vestlandet: ca. 45 % av 
Norges totalt fiskeslam 
produksjon

OKTOBER 18, 2019

Rambøll Rapport (2018), Slamløsninger for Vestland og Nord-Rogaland, 
Havforskningen rapport nr. 21 (2016), Torrisen et al., Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv, 
SINTEF OCEAN presentasjon (2018), Nystøyl R. og Richardsen R., Marint restråstoff- Trender i tilgang og anvendelse.
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RenEnerMar, 2016-2019

Utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til regional fornybar energi

OKTOBER 18, 2019

Mål

Optimaliser utnyttelsen av tilgjengelige organiske ressurser fra akvakultursektoren i Vest-Norge for å skape verdier for 
den offentlige sektoren ved å øke produksjonen av fornybar energi på eksisterende kommunale biogassanlegg.

Delmål

• Finne optimale blandingsforhold for avløpsvann og fiskeslam;
• Avdekke potensialet for å øke metanproduksjonen ved å tilsette fiskeslam til anaerob nedbryting prosessen;
• Forbedre kvaliteten og næringsinnholdet i bioresten;
• Bygg opp lokal FoU-kompetanse og etablere samarbeid mellom offentlige brukere og leverandører av fiskeslam.
• Hjelpe til å etablere en kunnskapsplattform.



Finansieringskilder

Anvendt FoU
og koordinator

Bergen

Stavanger

Offentlige 
sektor/sluttbruker 

Grunnforskning

Nettverk
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Prosjektutvikling

HA 8 

Bearbeide, 

formidle resultater 

og økonomisk 

potensiale

HA 1

Administrasjon

-Planlegging av 

møter

-Økonomi rapporter

og fakturering ved 

RFF

HA 2

Planlegging og 

koordinering av FoU

AqC med HVL og UiS

HA 4

Lab-tester batch

Finne ut metanpotensial og bedre blandingen

HA 3

Innsamling av bakgrunn informasjon

- tilgjengelig fiskeavfall fraksjoner på Vestlandet

-viktigste aktører innen oppdrettsnæring og 

logistikks av avfallstrømmer

HA 6

kompetanseoppbygging

Bachelor og Master studenter for oppgaver i 

HA 4 og HA 5

HA 5

Lab-tester pilot

Finne ut stabilitet av biogassproduksjon

Evaluering av P og N tilgjengelighet i biorest



Materialer og metoder



Hvordan behandles fiskeslam?

Flytende slam
TS ~10 %

Avvannet slam
TS ~ 30%

tørkingoppkonsentrering 

Tørket slam
TS ~ 90%

vann

Valg av slambehandlingsmetode bør baseres på utslippstillatelser, kostnader og muligheter for lokalt 
samarbeid og anvendelse.

sedimentering

Karakteristikker av fiskeslam:

Tørrstoff 5-20 % (vanligvis 10 %) TS

Lukt – sterk lukt ved lagring av ubehandlet slam

Tungmetaller – sink og kadmium – behov for å analysere

Næringsstoffer – nitrogen (40-200 g/kg TS) og fosfor (10-31 g/kg TS) 

Saltinnhold – avhenger på oppdrett og behandling metode

liten mikrobiell risiko (fiskeslam følge gjødselvareforskriften og ikke animal-biprodukt)

Den spesifikke slamproduksjon ligger typisk mellom 0,7 og 2,0 kg slam (10 % TS) pr. 
kg fôr, mens en typisk fôrfaktor vil være mellom 0,8-1,1.

Materialer: Fiskeslam



Hvordan behandles fiskeslam?

Flytende slam
TS ~10 %

Avvannet slam
TS ~ 30%

tørkingoppkonsentrering 

Tørket slam
TS ~ 90%

vann

Valg av slambehandlingsmetode bør baseres på utslippstillatelser, kostnader og muligheter for lokalt 
samarbeid og anvendelse.

sedimentering

Materialer: Fiskeslam
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Bilder av de forskjellige typene fiskeslam-

prøver som ble brukt i prosjektet a) 

fiskeslam med ca. 9 % TS, b) fiskeslam 

med ca. 24 % TS, c) & d) tørket 

fiskeslamprøver med ca. 95 % TS. 

Materialer: Fiskeslam
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Materialer: Substrater

Substrat pH Konduktivitet 

(mS/cm) 

TS g/Kg VS g/Kg 

Bergen avløpslam (hyg.) 7,1 8,5 60,3 45,7 

Grødaland avløpsslam 5,3 4,5 24,5 21,0 

SNJ avløpsslam  5,8 3,0 80,6 66,0 

Fiskeslam A)  5,6 9,5 132,6 121,6 

Fiskeslam B)  4,7 4,4 103,9 91,8 

Fiskeslam C)  5,1 2,0 235,2 209,1 

Fiskeslam D)  5,7 1,2 86,5 71,8 

Fiskeslam E)  6,1 12,2 82,0 55,0 

Fiskeslam F) -Tørket 1 4,9 2,0 951,0 720,0 

Fiskeslam G) -Tørket 2 6,2 0,9 950,0 604,0 

Matavfall IVAR, H) 4,12 7,4 122,0 109,4 

Matavfall Bergen, I) ___ ___ 106,0 ___ 

 



Automatic Methane Potential Test System (AMPTS) II © Bioprocess Control AB, SE. 
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Dolly© semi-CSTR system 
(Belach Bioteknik AB, SE) 

Metoder

Batch(BMP) forsøk

BMP forsøk-samutråtning av:
• fiskeslam,
• avløpsslam, 
• matavfall,
• ≠forhold fiskeslam/avløpsslam
• ≠driftstemperaturer

Substrater og råtnerest-karakterisering etter tørrstoff 
(TS-VS), KOF, næringsstoffer, VFA og tungmetaller 
innhold (APHA, 1992; ICP-MS (Norsk Standard EN ISO 17294-
2), ICP-OES (Norsk Standard EN ISO 11885)) 

Fosfor analyser

Analyser av total-P, PO4-P og tilgjengelig fosfor 
(Olsen et al., 1954)

Reaktor forsøk av de beste 
kombinasjoner kjørt mesofil
hos AqTC/UiS og termofil 
hos HVL/Bergen Rådalen

Kontinuerlig reaktor forsøk



Resultater
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Bergen, termofil BMP

Forskjellige BMP tester utkjørt hos Bergen Rådalen i samarbeid med HVL. 
Grønn bar viser forskjell i metanutbytte som kommer fra de co-substrat brukt 
nevnt ved Y-Axis. 
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Aquateam COWI, mesofil BMP

Forskjellige BMP tester utkjørt hos Aquateam COWI i samarbeid med IVAR 
IKS. Grønn bar viser forskjell i metanutbytte som kommer fra co-substrat 
brukt nevnt ved Y-aksen. 



18

Bergen, termofil reaktor

Metanproduksjon
ml CH4/g VS

Ammoniakkonsentrasjon
i reaktoren
mg NH3/L
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Aquateam COWI, mesofil reaktor
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Aquateam COWI, mesofil reaktor
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› Fosfor tilgjengelig i Norge: ca. 28.000 tonns/år i organiske avfall og restproduktene1

41

32

2,2

6,8

18

Husdyrgjødsel

Fiskeslam fra sjøbasert oppdrettsnæring

Fiskeslam fra landbasert oppdrettsnæring

Avløpslam

andre produkter

1Hamilton et al., 2015. Investigating cross-sectoral synergies through integrated aquaculture, fisheries and agriculture phosphorous assessments. 
A Case Study of Norway. Journal of Industrial Ecology, vol. 20:4, 867-881.

Utnyttelse av næringsstoffer i avløps- og fiskeslam: fosfor



Substrater:

› fiskeslam kan variere fra 7 til 25 % av Total-P, og tørket fiskelsam har mindre enn vått 

› biologisk avløpsslam ca. 30-40 % av Total-P (e.g. mesteparten av Grødaland råslam).

› kjemisk avløpsslam og blandingen av primær og kjemisk, ca. 5-7 % total-P (Bergen Rådalen råslam). 

› primærslam ca. 10-15 % (e.g. mest av SNJ råslam).

Biorest fra Reaktorer 1 og 2 med vanlig fiskeslam som co-substrat:

› Innhold av oppløst P var høyere for Reaktor 2 når vått fiskeslam var bruk som co-substrat.

› Men tilgjengelig P var ganske likt for begge to og fraksjon (% av P tilgjengelig/Total-P ) var litt bedre for 
Reaktor 1 (6 % vrs 4 % i slutten av perioden (6 HRT)). 

› Anaerob nedbryting viste ingen effekt på P-tilgjengelighet. 

Men hvor mye bio-tilgjengelig er fosforet i substrater og biorest faktisk ?

22
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Analyser av bio-tilgjengelige fosfor i substrater og biorest
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Det vi vet nå…

Batch BMP forsøk For Bergen avløpsslam (SMU~ 350-390 Nml CH4/ g VS), tilsetning av fiskeslam forbedret ikke metanutbyttet sin. 
For IVAR SNJ avløpsslam (SMU~ 330 Nml CH4/ g VS), tilsetning av fiskeslam forbedret metanutbyttet litt.
Fiskeslam kvalitet har betydning, men den viktigste faktoren var type/kvalitet på avløpsslam for å se om fiskeslam 
tilsetting vil forbedre metanutbytte.

Reaktor forsøk Tilsetning av 30 % i VS (25 % i volum) av vanlig fiskeslam til mesofil anaerob nedbrytning av kommunalt 
avløpsslam ga en gjennomsnittlig økning av metanproduksjonen på 35 %. For tørket fiskeslam, ga tilsetninger 
på opptil 20 % i VS en økning i metanproduksjonen mellom 30 og 52 %.

For en termofil prosess, økning fra 20 til 30 % i VS fra vanlig fiskeslam blandet med avløpsslam forårsaket 
hemningsproblemer. Ammonium-N nivåer nådde 1970 mg/L (=NH3 598 mg/L). Max. 20 % VS kunne bare mulig 
å tilsette uten problemer.

Vanlig fiskeslam Fiskeslamprøvene hadde metanpotensialene mellom 550-700 Nml CH4/ g VS tilsatt. Fiskeslam kan brukes 
som co-substrat hos kommunalt biogassanlegg ved mesofil drift, tilsetningen vil i de fleste tilfeller øke 
metanutbyttet. Når avløpsslam allerede har en høy metanpotensial kan fiskeslam likevel bli brukt som en ekstra 
ressurs når mangel på substrater forekommer på anlegget.

Tørket fiskeslam Tørket fiskeslam kan brukes som et biogassråstoff ved biogassanlegg med mesofil drift som behandler avløpsslam, 
med potensial til å bli en reell biogassproduksjons «booster». Tilsetningen vil i de fleste tilfeller øke metanutbyttet 
til anlegget, og dermed gi en mer lønnsom og økonomisk fordelaktig prosess for anleggseierne.
Effekt om forbedring næringsstoffinnhold i reaktoren var ikke så markant som for vanlig fiskeslam.

Kvalitet av biorest Fosfortilgjengelighet i biorest etter prosessen viste seg å være primært avhengig av avløpsslammets opprinnelige 
kvalitet, som her er hovedsubstrat, og ikke av fiskeslam. 
Biologisk avløpsslam vil gi de høyere andel tilgjengelig fosfor (30-40 % av total-P i slammet er tilgjengelig 
for plantervekst) og kjemisk-behandlet slam gir de lavere (5-7 % av total-P). 

Sink innhold i reaktorene med fiskeslam oppkonsentrert til mer enn 1000 mg/kg TS som deretter vil sette den 
endelige biorest i kvalitetsklasse III. 
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Formidling av resultater

nasjonalt og internasjonalt…



Takk for oppmerksomheten

 

Prosjektet med nr. 259228, RenEner-Mar: Utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til regional 

fornybar energi fikk finansiering fra Regional Forskningsfond Vestlandet sitt program Innovasjon i 

offentlege ansvarsområde, fra 2016 til 2019.  
 

Noen forskningsaktiviteter ble gjennomført i fellesskap og støttet av prosjektet: Wastewater 

and Organic Waste Treatment Facilities – Net Green Energy, Nutrients and Bio-products

Producers (RESERVE1).

› Maria M Estevez
mmes@aquateam.no 

› www.aquateamcowi.no


