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Sammanfattning  

Idag är övergödning i Östersjön ett problem som leder till en kraftig blomning av 
alger, detta medför syrebrist i havet. Blåmusslor livnär sig i huvudsak på alger och 
odling av musslor kan därför anses som en biologisk åtgärd mot havsdöden i 
Östersjön. Potentialen för skördning av blåmusslor på den svenska östkusten 
beräknas vara 65 000 ton/år, därför undersöks musslorna som en potentiell biomassa 
för biogasproduktion. 

Ensy AB som är lokaliserat på Öland är ett företag som har specialiserat sig på att 
producera koncentrerad växtnäring från gödsel. De har planer på att utveckla sin 
verksamhet för att samköra produktion av biogas och koncentrerad växtnäring från 
gödsel. Deponering av gödsel ger upphov till utsläpp av metangas som har en 25 
gånger högre Global Warming Potential (GWP100) än koldioxid. 

Rötningen av blåmusslor sker i en pilotanläggning på Linnéuniversitet som består 
utav en lakbädd och en UASB-reaktor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), där 
syrabildningen sker i lakbädden och metanbildningen i UASB. Totalt användes 35 kg 
musslor i försöket som varade i 31 dagar. Gödslet som erhölls från Ensy AB rötades i 
ett satsvist försök i nio behållare med 100g/behållare. Det var tre provserier med tre 
behållare i varje serie som förvarades vid tre olika temperaturer. 

Musslorna gav ett metanutbyte på 0,30 Nm3/(kg VS) för hela rötningsperioden. 
Metanandelen från den producerade biogasen låg på genomsnitt 57 % och 66 % från 
lakbädden respektive från UASB. Rötningen av gödslet gav ett metanutbyte av 0,068 
Nm3/(kg VS).  

Försöket visar att det finns potential att använda blåmusslor som resurs för 
biogasproduktion. Genom utnyttjandet av musslor och gödsel som biogassubstrat kan 
övergödningen motverkas. Dessutom minskar utsläppet av metangas om gödseln tas 
omhand på ett bra sätt. 
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Abstract  

Kraftig övergödning i Östersjön leder till ökad blomning av alger som medför 
syrebrist i havet. Musselodling kan ses som en åtgärd för problemet. På den svenska 
östkusten beräknas skördningen av musslor vara på ca 65 000 ton/år.  

Rötningsförsöket av blåmusslorna skedde i en pilotanläggning på Linnéuniversitet 
som består utav en lakbädd och en UASB-reaktor (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket), där syrabildningen sker i lakbädden och metanbildningen i UASB. 
Musslorna gav ett metanutbyte på 0,32 m3/(kg VS) för hela rötningsperioden. 

Ensy AB specialiserar sig på att producera koncentrerad växtnäring från gödsel. De 
har som planer att utveckla sin verksamhet för att samköra produktion av biogas från 
gödsel. Gödslet som erhölls från Ensy AB rötades i ett satsvist försök i nio behållare 
med 100g/behållare. Rötningen av gödslet gav ett metanutbyte av 0,073 m3/(kg*VS). 

Försöket visar att det finns potential att använda blåmusslor som resurs för 
biogasproduktion. Genom utnyttjandet av musslor och gödsel som biogassubstrat kan 
övergödningen minskas, dessutom minskar utsläppet av metangas. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Institutionen för bygg- och energiteknik vid Linnéuniversitet har en tvåstegs 
torrötningsprocess i pilotskala på 0,5 m3 för produktion av biogas från olika 
substrat. Det finns två olika principer för biogasprocesser, våt- och 
torrötning. Våtrötning används då substratet går att pumpa runt i systemet 
medan torrötning används för stapelbara substrat. 

Linnéuniversitetets anläggning består av en lakbädd och en UASB-reaktor 
(upflow anaerobic sludge blanket) där metanbildningen i huvudsak sker. 
Anläggningen skall användas för såväl forskning som utbildning och är 
under utvecklingsfas. 

Ensy AB är ett nystartat företag som utvecklar kretsloppslösningar och har 
koncentrerad växtnäring som huvudproduktion. De har nu som mål att 
utveckla en torrötningsprocess på Öland och substratet som ska användas till 
biogasproduktionen ska i främsta fall vara avvattnat kväverikt gödsel. Den 
beräknade mängden gödsel som anläggningen kan klara av att avvattna 
ligger på mellan 15 000- 40 000 ton per år. Vid diskussioner med Ensy AB 
har det framgått att de vill utveckla processen genom att avvattna gödsel för 
att samköra produktionen av biogödsel samt biogas.  

Den mikrobiella aktiviteten som sker då gödsel ligger på deponi ger upphov 
till producerad metangas som i sin tur bidrar till växthuseffekten. Metangas-
utsläpp har en 25 gånger högre GWP100 än koldioxid-utsläpp. Genom att 
producera biogas från gödsel som annars anses som avfall, går det att ta till 
vara på resursen och på så sätt minska mängden växthusgaser till 
atmosfären.  

Under examensarbetet rötades blåmusslor i pilotanläggningen på 
Linnéuniversitetet. Syftet med studien var att ta reda på metanpotentialen 
hos musslorna och att få erfarenhet av att röta musslor i en större skala. 
Rötningen genomfördes också för att få en uppfattning om hur anläggningen 
fungerar. Tidigare rötningar har visat på tekniska problem t.ex. gasläckage 
och gasfickor. Metanpotentialen från pilotskaleförsöket jämförs med 
metanpotentialen som erhölls i ett labskaleförsök vid Lunds Tekniska 
Högskola[1]. 

Under examensarbetet studerades också metanpotentialen hos avvattnad 
nötgödsel som funktion av temperaturen. Genom att ta till vara på den 
annars bortkastade resursen kan Ensy AB som företag direkt minska 
utsläppen av växthusgaser. Detta försök genomförs eftersom avvattnad 
nötgödsel kommer att vara ett huvudsubstrat för Ensy AB. 



2 
Marcel Said, Mattias Ohlsson 

Avgränsningen för examensarbetet var att endast utvärdera funktionen hos 
en torrötningsprocess i pilotskala. I arbetet ingick också att ge förslag på 
eventuella åtgärder av de tekniska brister som identifierades.  Syftet med 
rötningen var också att ge erfarenheter av en biogasprocess i större skala.  
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2. Teori  

2.1 Substrat 

Begreppet substrat avser i detta sammanhang organiskt material som 
används till att förse mikroorganismerna i biogasprocessen med näring. I 
denna rapport utvärderas gaspotentialen hos två olika substrat blåmusslor 
respektive nötgödsel. 

2.1.1 Blåmusslor 

Utsläpp av näringsämnen som fosfor och kväve till Östersjön har ökat 
mellan två till fyra gånger sedan 1950[2]. Dessa ämnen ger upphov till den 
ökande algblomningen i Östersjön, vilken i sin tur leder till syrebrist på 
havsbotten. Under Helsingforskonventionen 1974 kom Östersjö-länderna 
överens om att minska utsläppet av fosfor och kväve, men arbetet kring detta 
kom igång först då alla länder utom Ryssland gick med i EU [2].  

Blåmusslor livnär sig på alger samt filtrerar näringsämnena som finns i 
vattnet och kan därför bidra till minskning av övergödning. Blåmusslor från 
Östersjöregionen är generellt sett för små för förtäring. Genom att utvärdera 
musslor som biomassa så kan utnyttjande av denna resurs bidra med en 
minskning av övergödning [2].   

2.1.2 Nötgödsel 

I Sverige uppgick år 2005 antalet nötkreatur till ca 1,6 miljoner och detta 
medför att mängden fastgödsel uppkommer till ca 4,2 miljoner ton per år. 
För varje ton gödsel går det att producera 54,6 Nm3 metan som har ett 
värmevärde på 9,97 kWh/Nm3, vilket skulle ge 554 kWh grön energi.[3] 

En rad av experiment som utfördes vid Massey university i New Zealand 
visar att restprodukter från rötning av nötgödsel innehåller lika mycket 
näringsämnen som obehandlad gödsel. Däremot omvandlas det organiskt 
bundna kvävet i gödseln till ammoniumkväve som växterna lättare kan ta 
upp.[4] 

2.2 Biogasproduktion  

I biogasprocessen omvandlar mikroorganismer organiskt material till biogas, 
i huvudsak metan och koldioxid. Gasproduktionen är beroende av 
substratets innehåll av torrsubstans (TS) och Volatile Solids (VS). Ofta 
innebär hög VS-halt i substratet också en hög biogasproduktion, dock 
klassas även t.ex. plast och lignin som VS, men dessa ämnen bryts ej ner av 
mikroorganismerna under rötningsprocessen.[6] 
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För att kunna få en så optimal biogasproduktion som möjligt krävs att de 
mikroorganismer som valts ut arbetar under optimala förhållanden med 
avseende på t.ex. temperatur, pH etc. Mikroorganismerna kan bryta ner det 
biodegraderbara materialet. Tabell 2.1 visar bio- och metangasutbytet av de 
olika beståndsdelarna som substratet består av. Under anaeroba förhållanden 
bildas biogas som består av höga halter metan (CH4) och koldioxid (CO2). 
Det kan också förekomma låga halter av t.ex. vätesulfid (H2S). [6][7]. 

Tabell 2.1 bio- och metangasutbyte från de olika beståndsdelarna i substratet.[6] 

Substrat 
Biogas 
[m3/kg VS] 

Metan 
[m3/kg VS] 

Metan
[%] 

Fett 1,37 0,96 70

Protein 0,64 0,51 80

Kolhydrat 0,84 0,42 50

 

2.2.1 Biogasprocessen 

Hydrolysen är det första steget som omvandlar biomassa till biogas. I detta 
steg omvandlas komplexa organiska material som fetter, kolhydrater och 
proteiner genom nedbrytning till enkla sockerarter, aminosyror, korta 
fettsyror och längre fettsyror. Nedbrytning sker med hjälp av olika 
extracellulära enzymer, som avges av mikroorganismerna för att bryta ner 
molekylerna. Anledningen till att de större molekylerna bryts ner till mindre 
beståndsdelar är att mikroorganismerna inte kan utnyttja näringen på grund 
av att de ursprungliga molekylerna är för stora. Substratets kemiska 
sammansättning bestämmer nedbrytningshastigheten för hydrolysen. 
Komplexa organiska molekylkedjor som hemicellulosa och cellulosa bryts 
ner långsammare än t.ex. proteiner och fetter.[7] 

Syrabildning sker i en anaerob miljö med hjälp av syrabildandebakterier. De 
omvandlar de erhållna produkterna från hydrolysen till olika kortkedjade 
flyktiga fettsyror, alkoholer, koldioxid och vätgas.[3] De flesta bakterier som 
verkar i den här processen är strikt anaeroba. Det finns dock bakterier som 
använder syre och nitrat som elektronacceptorer och dessa hjälper till att 
hålla processen anaerob.[7] 

Tredje steget av biogasprocessen kallas allmänt för ättiksyrabildning, det är 
helt enkelt då nedbrytningen av fettsyrorna från syrabildningen sker. 
Produkterna blir ättiksyra, koldioxid och vätgas då nedbrytningen av 
fettsyrorna har nått slutskedet. Problemet vid det här steget är att det kan 
bildas för mycket vätgas om det blir obalans i processen, och om 
vätgaskoncentrationen är för hög avstannar biogasproduktionen. Processen 
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bygger på ett samarbete mellan ättiksyra bildarna och de metanogener som i 
nästa steg producerar koldioxid och metan från vätgas och koldioxid.[7][8] 

Organismerna som bryter ner produkterna från ättiksyrabildningen kallas för 
metanogener och tillhör gruppen arkeer. Metanogenerna är väldigt känsliga 
för negativ påverkan av miljön, och en förhöjd temperatur kan t.ex. leda till 
minskad metanproduktion. För att metanogenerna ska kunna upprätthålla en 
hög metanproduktion krävs en optimal miljö, vilket innebär reglering av 
temperaturen och pH, samt att processen förses med passande substrat. 
[7][8][9] 

En förenklad bild av processen visas i Figur 2.1 

 

Figur 2.1 schematisk bild på hur biogasprocessen ser ut.  

 

2.3 Analys 

2.3.1 TS-halt 

Ett organiskt material förekommer i naturen som en blandning av vatten och 
torrsubstans (TS). TS-halten för ett material är andelen vattenfri substans 
inklusive oorganiskt material (aska).[6] 
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2.3.2 VS-halt 

Volatile solids (VS) kallas på svenska glödförlust. VS-halt används för att 
beskriva andelen förbränningsbar substans vid 550 ˚C för ett material. 

Substratens TS- och VS-halter är avgörande för gasutbytet. Dock är en hög 
VS-halt ingen garanti för ett högt gasutbyte[6][7]. 

2.3.3 Chemical Oxygen Demand (COD)  

Chemical oxygen demand (COD) är en metod som används för att mäta 
mängden av syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av ett 
organiskt material i vatten.  Ett högt COD-värde kan innebära ett högt 
gasutbyte eftersom det enbart är den organiska andelen av materialet som 
kan bidra till biogasproduktion under en rötningsprocess. För att biogas ska 
bildas krävs att det organiska materialet är biologiskt nedbrytbart. COD 
visar att materialet är kemiskt nedbrytbart vilket inte är samma sak som 
biologisk nedbrytbarhet, däremot visar COD maxpotentialen av det 
organiska materialet i substratet.[6]  

2.3.4 Volatile Fatty Acid (VFA) 

Korta flyktiga fettsyror (VFA) innefattar t.ex. ättiksyra, propionsyra och 
smörsyra som bildas under anaeroba förhållanden i hydrolysen. 
Metanogenerna omvandlar ättiksyra för att producera metangas, medan de 
längre syrorna behöver ytterligare nedbrytning.[6][7]  

2.3.5 Ammonium-kväve 

Mikroorganismer omvandlar det bundna kvävet i substratet till ammonium 
(NH4). Bildningen av ammoniumbikarbonat sker genom det frigjorda 
ammoniumet reagera med koldioxid och vatten. Ammoniumbikarbonat 
bidrar till en ökad buffertkapacitet och processens resistans mot organisk 
överbelastning. Buffertkapaciteten kan ses som processens förmåga att 
förhindra ett sjunkande pH. På grund av att syrabildningen sker snabbare än 
metanbildningen och vid organisk överbelastning producerar syrabildarna 
mera fettsyror än vad metanogenerna klarar av att bryta ner.[6][7] 

2.4 Reaktorer 

Valet av reaktortyp bestäms bl.a. av de kemiska och fysikaliska 
egenskaperna hos det substrat som ska användas. En annan viktig faktor är 
mängden substrat som ska rötas.  

Processerna kan delas upp i olika kategorier, satsvisa, semikontinuerliga och 
kontinuerliga beroende på hur driften sker. Rötningsreaktorer som används 
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för alla tre processer kan vara av samma typ t.ex. den i Figur 2.1, endast 
inmatnings och tömningsintervall skiljer de olika processerna åt.   

  

Figur 2.2 Schematisk bild över rötningsreaktor. [F2] 

2.4.1  Satsvisa reaktorer 

I en satsvis process tillsätts en mängd substrat i reaktorn, och töms när 
biogasproduktionen avtar. Metoden kräver lite underhåll och därför 
tillämpas metoden på mindre anläggningar. Nackdelen med metoden är att 
processen är långsam.[10] 

Om en satsvis reaktor ska användas vid torrötning krävs det att substratet har 
ett TS-innehåll på mellan 20-40 %. 

2.4.2 Semikontinuerlig reaktor 

Semikontinuerliga processer innebär att substratet periodiskt tillförs till 
reaktorn, och samtidigt bortförs det skum som uppstår på substratets yta. 
Drift- och underhållsproblem som uppstår vid skumning är ackumulering av 
avfall som täpper igen rör, ventiler och försvårar inmatning och 
utmatning[11]. 

2.4.3 Kontinuerlig reaktor  

I en kontinuerlig process tillförs substratet under omrörning, där 
motsvarande mängd bortförs från reaktorn. I de här reaktorerna brukar 
substratet bli väl omblandat. Designen är lämplig för våtrötningsprocesser 
där TS-halten är låg. 
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2.4.4 Enstegs reaktor 

Enstegs reaktorer har en tendens att lättare utsättas för störningar i processen 
eftersom syrabildning och metanbildning sker parallellt. 
Syrabildningsbakterier förökar sig snabbare än metanogenerna, och om det 
uppstår obalans mellan aktiviteten hos dessa mikrooorganismer leder detta 
till sjunkande pH-värde och metanogenerna dör. [12] 

2.4.5 Seriekopplade reaktorer (flerstegsprocesser)  

Fördelen med en tvåstegsprocess är att miljön för de olika 
mikroorganismgrupperna kan optimeras. Det innebär att miljön för de 
syrabildandebakterierna i en tank med avseende på pH-värdet är relativt lågt 
mellan 4,5–6,3. Det känns väldigt lågt där skulle jag normalt inte köra en 
biogasprocess. och i den andra reaktorn är miljön bäst anpassad för 
metanbildarna och har ett pH-värde som ligger mellan 6,5-8. [10] 

  

Figur 2.2 Tvåstegsprocess [F1].  

Figur 2.2 visar en schematisk bild på hur en tvåstegsprocess kan se ut, där 
syrabildningen sker i tank nummer ett medan biogasproduktionen sker i tank 
nummer två. Lakvätskan cirkulerar från tank nummer ett till tank nummer 
två, där matning och tömning av substratet sker i första tanken. Matning av 
substrat kan ske kontinuerligt eller satsvis  
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3. Metod  

3.1 Rötningsmetod 

3.1.1 Musslor  

Pilotanläggningen består av en hydrolyseringsbädd med en separat 
metanreaktor. Bädden har en volym på 0,5 m3 och metanreaktorn har en 
volym på 0,04 m3. Processen är uppbyggd som en tvåstegsprocess där en 
kombination av en lakbädd och en UASB-reaktor används för att optimera 
biogasproduktionen. Musslorna hydrolyserades i lakbädden, medan den 
huvudsakliga funktionen i UASB reaktorn var att producera metan. 
Temperaturen i bädden hölls konstant vid 32 ˚C med hjälp av en 
doppvärmare. Vätskan från bädden matas in i botten på UASB-reaktorn en 
gång om dagen. UASB-reaktorn hade en cirkulation där vätskan passerade 
två värmare för att värma vattnet till 37 ˚C. För att övervaka temperaturen i 
reaktorn vid metanbildningen användes två sensorer där en registrerade 
temperaturen vid tilloppet innan värmeväxlarna medan den andra 
registrerade temperaturen i utloppet efter värmeväxlarna 

 
Figur 3.1 Schematisk bild över pilotanläggningen. 

Substratet som användes vid rötningen var musslor som skördats från 
Ölandsbron. Mängden musslor vägdes och tillsattes i hydrolyseringsbädden 
för att påbörja biogasproduktionen. 

Gasen som producerades i metanreaktorn avvattnades med hjälp av två 
stycken exicatorer medan gasen från hydrolyseringsbädden avvattnades i en 
exicator. Gasen samlades upp i en aluminiumpåse, därefter analyserades 
gasens sammansättning med hjälp av en GFM 410 Gasdata analysator. GFM 
410 registrerade andelen av metan, koldioxid och syre. I Figur 3.1 går det att 
följa de olika flödena i processen för anläggningen. 
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3.1.2 Gödsel 

Substratet som användes vid denna rötningsprocess är avvattnad gödsel från 
Ensy AB.  
 

TS- och VS-halterna hos substratet fastställdes innan rötningen. 
Rötningsprocessen för substratet skedde i en tätsluten glasbehållare som ska 
hålla en konstant temperatur, processen beräknas ta 30 dagar. 
Sammansättnigen av gasen som bildas under rötningstiden analyserades 
kontinuerligt en gång per vecka.  

3.2 Bestämning av TS- och VS-halt  

Genom att torka substratet i en ugn med temperatur 105 °C under 24 
timmar, förångas all fukt från proven och kvar blir torrsubstans. Differensen 
mellan gödselns vikt före och efter torkningsprocessen utgör fuktens massa. 
Torrhalten bestämdes med ekvation 3.2.1 

 

	 å

ö å
	 100   ekvation 3.2.1 

 
TS = torrhalt [%]  
mskål = glasskålens massa  
mföre = provens massa (inkl. skålen) före torkning.  
mefter = provens massa (inkl. skålen) efter torkning.   

 

Den torrsubstans som erhålls användes sedan för att bestämma substratens 
VS, som sker genom att provet upphettas successivt i en muffel- eller 
kammarugn till 550 °C, där allt organiskt material förbränns och endast aska 
återstår. Med ekvation 3.2.2 fastställdes substratets VS.  

	 ö

ö
	 100   ekvation 3.2.2 

 
VS = VS-halt [%]  
mdegel = porslinsdegels massa inkl. lock  
mföre = provens massa (inkl. degel och lock) före uppvärmning.  
mefter = provens massa (inkl. degel och lock) efter uppvärmning  

3.3 Matningen till UASB  

En frekvensstyrd pump kopplades in mellan bädden och reaktorn. Flödet vid 
50 Hz motsvarade 3 l/min. För att systemet inte skulle överbelastas kördes 
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pumpen på 25 Hz som motsvarade ett flöde på 1,5 l/min. För att kunna 
beräkna matningstiden användes substratets COD-koncentration (COD-
värdena från lakbädden). Det dagliga målet var en organisk belastning på 1,5 
g COD/(dygn*liter) och reaktorvolymen är på 40 liter. För att beräkna 
matningstiden användes ekvation 3.3.1 

    ekvation 3.3.1 

 

T = matningstiden i min/dygn 
OB = Organisk belastning per dygn och liter (1,5)  
VR = Reaktornsvolym, 40 l  
C = COD-värden från lakbädden 
F = Volymflöde, 1,5 liter/min 
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4. Genomförande  

4.1 Torrötning 

4.1.1 Blåmusslor 

Blåmusslorna som användes som substrat var frysta. Efter tining vägdes de 
olika behållarna med musslorna i. Musslorna lades på fiberdukar i 
tvättkorgar av plast. Korgarna sänktes ner i bädden. De tomma 
plastbehållarna som musslorna hade förvarats i vägdes och vikten av 
musslor beräknades, totalt rötades 35 kg musslor. Bädden fylldes sedan med 
ca 350 l vatten varefter lakbädden förslöts så bra som möjligt med hjälp av 
tvingar. Därefter spolades bädden med kvävgas i syfte att erhålla en anaerob 
miljö. 

Cirka 300 ml av den biogas som producerades från lakbädden respektive 
UASB-reaktorn samlades upp varje dag i aluminiumpåsar för analys av den 
kemiska sammansättningen.   

4.1.2 Gödsel  

Metanpotentialen hos gödseln bestämdes i ett satsvist försök. Nio olika 
glasbehållare vägdes, varefter ca 100g gödsel lades i varje behållare. 
Behållarna delades upp till tre provserier med tre behållare i varje serie. 
Varje provserie förvarades vid tre olika temperaturer, 20 ˚C, 37 ˚C 
respektive 42 ˚C. Aluminiumpåsar används för att samla upp den gas som 
producerades för vidare analys.  

4.2 Analyser  

3.2.2 COD, VFA och NH4-N 

Chemical oxygen demand (COD)-koncentrationen bestämdes med hjälp av 
Hach Lange LCK014 eller LCK114. Med hjälp av LCK 365 fastställdes 
volatile fatty acid (VFA) koncentrationen i substratet, och ammonium-
koncentrationen bestämdes med LCK303.  
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Figur 4.1 Gas DataGFM 416. 

Instrumentet som visas i figur 4.1 användes för att bestämma biogasens 
sammansättning. Där erhölls andelen metan, koldioxid och syrgas som fanns 
i den producerade biogasen.  
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5. Resultat och Analys  

 
Figur 5.1 Visar COD och VFA koncentrationerna som funktion av tiden. 

COD- och VFA-koncentrationerna hos substratet i bädden nådde max-
värdena ca 1 vecka efter att rötningen påbörjades, Figur 5.1.  

 

 
Figur 5.2 Volym av biogas respektive metan som producerade från lakbädden under 
rötningsperioden.   

En jämförelse mellan Figur 5.1 och Figur 5.2 visar att i takt med att 
biogasproduktionen i lakbädden ökade, minskade också koncentrationen av 
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organiskt material, vilket tyder på att metanbildarna blev mer aktiva och 
förbrukade en del utav de fettsyror som bildades. I Figur 5.2 kan man 
urskilja att biogas- och metangasproduktion når sin topp i lakbädden efter 
cirka tre veckor från att rötningen påbörjades.  

Figur 5.3 Visar COD och VFA över rötningsperioden i UASB.  

Matningen till UASB-reaktorn startade tre dagar efter att rötningen 
påbörjades. En jämförelse mellan Figur 5.1 och Figur 5.3 visar att kurvorna 
för COD- och VFA-koncentrationerna i lakbädden följer varandra medan 
COD-koncentrationen i UASB-reaktorn varierade kraftigt. Trots den kraftigt 
varierade COD-koncentrationen så låg VFA-koncentrationen i UASB-
reaktorn på ganska stabil nivå under hela rötningsperioden. 

Figur 5.4 Volym av biogas respektive metan som producerade från UASB under 
rötningsperioden.  
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Figur 5.4  visar att biogas – och metangasproduktionen kulminerade i 
UASB-reaktorn ungefär 8 dagar efter att rötningsprocessen påbörjades, 
därefter minskade produktionen. En jämförelse mellan graferna i Figur 5.2 
och Figur 5.4 visar att biogasproduktionen i lakbädden nått sin topp den 17:e 
dagen då matningen till UASB-reaktorn stoppades. 

De resultat som redovisas i Figur 5.1–5.4 visar att denna process är som 
mest effektiv under de första 14 dagarna, eftersom lakvätskan som matas 
från lakbädden till UASB  reaktorn under denna period innehåller en hög 
VFA-koncentrationen vilket gynnar metanogenerna i UASB reaktorn. 

Det gödsel som användes i detta försök innehåller 12,5 % TS med 90 % VS-
halt.   

Tabell 5.1 Medelvärde av mätresultat för rötning av gödsel.  
Provserie 1 2 3 
Temp  
[˚C] 20 37 42 

Volym biogas  
[m3/ton gödsel] 17 28 24 

Andel CH4 
[%] 25,6 33,5 22,5 

Volym CH4 
[m3/ton gödsel] 4,35 9,38 5,40 

 

Resultaten som redovisas i Tabell 5.1 visar att deponering av ett ton gödsel 
skulle tillföra mellan fyra till nio m3 metan till atmosfären, vilket har en 
direkt inverkan på ökningen av växthuseffekten. Med beräknad 
produktionskapacitet på 15 000 ton per år kan Ensy AB direkt bidra till 
minskat utsläpp av växthusgaser. Figur 5.5 visar de volymer metan som 
företaget kan ta tillvara på och som annars skulle hamna i atmosfären.  
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Figur 5.5 Metanutsläpp från 15 000 ton gödsel.  
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6. Diskussion och slutsatser  

Musslorna som användes i försöket förbehandlades inte utan rötades med 
skalen intakta. Kontinuerliga tankreaktorer matar in och ut substrat med 
hjälp av pumpar, och i och med att skalen inte bryts ner under 
rötningsprocessen kan det ställa till med driftproblem som t.ex. igentäppning 
av rör. Genom att använda satsvis matning av substratet som utfördes i det 
här försöket elimineras uppkomsten av problemet. Fördelen med 
tvåstegsprocessen som användes på Linnéuniversitet är att det går att dela 
upp syrabildningen och metanbildningen i två olika reaktorer så kan 
problemet med organisk överbelastning undviks vid uppstart av processen. 

I och med gasens volym påverkas av tryck och temperatur används därför 
enheten normalkubikmeter (Nm3) i denna rapport, där temperaturen 
fastställs till 0 °C och trycket till 101300 Pa. Metanpotentialen hos 
musslorna var 0,30 Nm3/(kg VS). Musslorna innehöll en TS och VS halt på 
30 respektive 20 %.  Resultatet överensstämmer med resultatet från en studie 
som gjordes på rötning av blåmusslor i laboratorieskala [1]. 
Metanpotentialen hos musslorna i den studien var 0,33 Nm3/kg VS. 

Storleksordningen på försöket på Linnéuniversitet jämfört med 
labskaleförsöket som gjordes vid Lunds Universitet[1]skiljer sig markant. 
Till labskaleförsöket i Lund användes 200 g musslor och till 
pilotanläggningen på Linnéuniversitet användes 35 kg musslor.   

Den totala andelen metangas i biogasen som producerades från bädden och 
UASB reaktorn var 57 respektive 66 %. Det erhållna resultatet ligger väldigt 
nära labskaleförsöket i Lund[1], siffrorna i den studien låg på 58 och 67 % 
metangas i biogasen från bädden respektive UASB reaktorn. Resultatet av 
försöket vid Linnéuniversitets pilotanläggning visar att det är möjligt att 
utveckla en industriell biogasanläggning som använder blåmusslor som 
substrat. Tillförsel av biomassan bör ske satsvist med tio till 14 dagars 
intervall för att få en stabil och effektiv biogasproduktion. I Sverige finns en 
potential att skörda ca 65 000 ton musslor per år[1], vilken skulle ge ca 1,15 
miljoner Nm3 metangas. 

Vid provtagning av vätskan från UASB hände det att vätskan rann tillbaka 
till lakbädden. Detta problem åtgärdes med att en ventil kopplades mellan 
anslutningen från lakbädd till UASB-reaktorn, därmed kan flödet mellan de 
båda reaktorerna styras under provtagningen.  

Biogasen som producerades innehöll mycket vattenånga, det i sin tur gjorde 
att silikagelen i exicatorerna snabbt förbrukades och måste bytas ut. 
Anledningen till reningen av biogas från vattenånga var för att få en 
noggrann volymbestämning av den producerade biogasen, samt att det 
mätinstrument som användes för att bestämma biogasens sammansättning 
kräver vattenfri gas för att inte gå sönder. För att minska belastningen på 
exicatorerna och förlänga tiden mellan byte av silikagelen rekommenderas 
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att ett kondenseringsaggregat monteras innan gasinloppet på exicatorerna. 
Genom modifiering kan en bilradiator användas för ändamålet. I och med 
vattenånga kondenserar vid högre tryck kan en strypventil monteras på 
radiatorns utlopp för att höja trycket, samt en avtappningsventil på botten av 
radiatorn för att tappa av vätskan. Figur 6.1 visar en schematisk bild hur 
dessa tekniska ändringar av anläggningen kan utföras.  

 

Figur 6.1 Schematiskt ritning över anläggningen med de tekniska förbättringarna 
inkluderade.  

Rötningen av gödseln som erhölls från Ensy AB gav ett metanutbyte på 
0,068 Nm3/(kg VS) vilket inte är någon hög siffra, enligt en studie som 
utförts vid universitetet i Selangor i Malaysia[13] så ligger metanutbytet på 
0,184 Nm3/(kg VS).  Gödseln som hämtades från Ensy AB hade förvarats i 
en öppen behållare under en okänd period innan försöket påbörjades vilket 
påverkar resultatet. En stor del av potentialen kan därför ha gått förlorad via 
aerob nedbrytning av det organiska materialet.  

Vid en studie som utfördes av Estonia university of life science låg 
metanutbytet hos gödseln på 0,29 Nm3/(kg VS). Designen på reaktorn var en 
tankreaktor med kontinuerlig omrörning och kontrollerad temperatur på 38 ˚
C, där substratet som användes var kogödsel med en TS-halt på 6,4 %.  
Resultatet av metanutbytet från Estonia University är högre än det resultat 
som erhölls enligt den studie som utförts i Selangor[13]. Fördel med 
torrötning är att det kräver låg arbetsinsats samt låg investeringskostand men 
innebär ett lägre metanutbyte.  

Ensy AB har en möjlighet att utöka sin verksamhet genom att t.ex. samröta 
blåmusslor och gödsel.  På det sättet tas en outnyttjad resurs i form av 
musslor tillvara samtidigt som utsläppet av metangas från obehandlad gödsel 
minskas. Vid samrötning av musslor och gödsel rekommenderas att 
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musslorna förbehandlas t.ex. genom att skalen krossas för att få proteinet i 
köttet mer lättillgängligt och få en effektivare hydrolysprocess. Resultatet av 
pilotstudien vid Linnéuniversitet indikerar att blåmusslor går att använda 
som substrat till en större anläggning. 
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8. Bilaga  
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Bilaga 1 
 

Tabell 8.1 visar utvecklingen av gasproduktionen för lakbädden över en tid på 31 dagar. 

Dag 
CH4 
[%] 

CO2 
[%] 

O2 
[%] 

1 
2 
3 
4 
5 

6 4,8 26,3 2,5
7 1,8 37,2 0,7
8 11,4 37,7 1,2
9 20,9 16,2 0,2

10 22,6 31,6 1,5
11 31 16,9 2,7
12 35,6 33,2 0,5
13 41,8 38,5 0
14 
15 51,8 28 1,5
16 60,4 29,3 0,1
17 67,8 25,5 0,2
18 61,4 23,6 1,7
19 67,0 21,3 1,2
20 69,6 23,6 0,3
21 66,2 23,7 1,1
22 72,3 22,3 0,2
23 70,3 21,9 1,6
24 77,3 17,7 0,3
25 69,3 20,3 1,4
26 70,6 23,1 1,6
27 74,6 18,6 0,9
28 69,7 21,6 1,2
29 71,5 14,5 0,7
30 68,0 20,8 1,8
31 74,2 19,8 0,6
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Bilaga 2 

Tabell 8.2 visar utvecklingen av gasproduktionen för reaktorn över en period på 17 dagar. 

Dag 
CH4
[%] 

CO2
[%] 

O2 
[%] 

1 
2 
3 59,2 17,7 3,4
4 58,7 23,7 2,8
5 60,4 23,6 2,8
6 68,9 18 2,9
7 59,7 16,7 3,9
8 71,1 19,6 1,1
9 70,7 16,5 1,9

10 
11 69 11,5 3,7
12 65,8 18,8 3,2
13 71,1 18,2 1,2
14 
15 72 14 1,8
16 
17       
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Bilaga 3 

Tabell 8.3 Bio- och metangas som produceras under rötningsperioden i bädden. 

Rötningsperiod 
[dag] 

Gas/dag 
[m3] 

CH4/dag 
[m3] 

1  0 0
2  0 0
3  0 0
4  0 0
5  0 0
6  0 0
7  0 0
8  16,1028 0,7729344
9  22,33584 0,40204512
10  17,95176 2,04650064
11  24,45696 5,11150464
12  24,2856 5,4885456
13  32,98896 10,2265776
14  57,90168 20,6129981
15  69,65424 29,1154723
16  60,50016 28,3140749
17  78,233184 40,5247893
18  74,9412 45,2644848
19  79,59312 53,9641354
20  69,64416 42,7615142
21  77,50152 51,9260184
22  81,18648 56,5057901
23  57,69792 38,196023
24  49,464 35,762472
25  33,9984 23,9008752
26  36,77976 28,4307545
27  36,34488 25,1870018
28  31,176 22,010256
29  40,3416 30,0948336
30  47,8008 33,3171576
31  33,99192 24,3042228
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Bilaga 4 

Tabell 8.4 Bio- och metangas som produceras under rötningsperioden i UASB. 

Rötningsperiod 
[dag] 

Gas/dag
[m3] 

Metan/dag
[m3] 

1  27,9 18,5
2  6,4 4,2
3  20,0 13,2
4  13,5 8,9
5  31,6 20,9
6  41,6 27,5
7  40,9 27,0
8  42,7 28,2
9  36,4 24,1
10  36,1 23,8
11  33,9 22,4
12  29,8 19,7
13  33,8 22,4
14  37,6 24,9
15  23,0 15,2
16  32,5 21,5
17  8,8 5,8
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Bilaga 5 

Tabell 8.5 Koncentrationen av COD, VFA och NH4-N samt pH-värdet i bädden 
Rötningsperiod 

[Dag] 
COD 
[mg/l] 

VFA
[mg/l]

pH NH4-N 
[mg/l] 

1 1244 199 6,6 35,8 
2 2207 708 6,6 64,9 
3 2439 1084 6,9 190 
4 3818 2269 6,9 301,25 
5 2893 2016 6,76 147,5 

6 4913 2560 6,87 390 
7 4545 2078 7,31 296 
8 4502 1791 7,42 444 
9 3997 1638 7,15 410 
10 4290 1612 7,32 506 
11 3228 1502 7,06 231 
12 3716 1468 7,2 500 
13 2796 1168 7,36 400 
14 2612 1200 7,43 412 
15 2232 847 7,53 414 
16 2321 992 7,39 130,1 
17 1916 761 7,6 436 
18 2136 632 7,71 564 
19 1990 658 7,7 412 
20 1950 632 7,76 398 
21 1671 514 7,81 400 
22 1365 491 7,79 492 
23 1327 406 7,84 472 
24 1224 359 7,81 464 
25 1309 317 7,57 454 
26 1146 321 7,88 450 
27 1076 335 7,98 414 
28 1035 298 8,01 410 
29 812 235 7,95 450 
30 828 195 7,89 388 
31 590 113 8,06 460 
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Bilaga 6 

Tabell 8.5 Koncentrationen av COD, VFA och NH4-N samt pH-värdet i UASB 
Rötningsperiod 

[dag] 
COD
[mg/l]]

pH VFA
[mg/l]]

NH4 
[mg/l]] 

1 
2 284 7,1
3 917 7,1
4 2302 7,3
5 669 7,22 155
6 1526 7,4 130 374 
7 1187 7,88 224 266 
8 1168 7,86 177 423 
9 1422 7,47 271 408 

10 1076 7,4 135 502 
11 427 7,47 99,8 327,6 
12 1606 7,73 284 498 
13 776 7,83 170 416 
14 1114 7,61 422 406 
15 825 7,7 201 402 
16 819 7,52 75,6 216,3 
17 193       
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