
«Slambehandling i 
settefiskindustrien» 

Kim David Lid, DL Sterner Biotek AS 

STERNER AS 
«Best der det gjelder» 



Agenda (18 minutter) 

• Dagens situasjon 
• Slam i settefiskindustrien 
• Kriterier for valg av utstyr 
• MAT-anlegget hos Flatanger Settefisk 

AS 
– Designforutsetninger 
– Massebalansen 
– Flytskjema 

• Bruk av tørket slam 
• ABR-anlegget hos Smøla Settefisk AS 
• Sterners videre FoU-arbeid spesielt 

innen slambehandling 



Dagens situasjon 

• Økt press på settefiskindustrien til å etablere 
kostnadseffektiv slambehandling med økende krav til 
SS reduksjon og BOF fjerning 

 
• Sterner satser i to retninger: 

1. Sterners MAT-prosess: Fjerning av vann fra 
slammet (to anlegg under bygging)  
2. Sterners ABR-prosess: Fjerning av tørrstoff i 
slammet (ett anlegg under bygging) 

 
 



Type slam i settefiskindustrien 
• Fòrrester og fekalier 

(primærslam) 
• Bioslam (sekundærslam) 
• Slam er ikke «slam» 

– Anleggets drift og utforming 
– Fòr 
– Lokal vannkvalitet 

• Ca. 2,5 liter slam med 5% TS 
pr. kg fòr tilsatt 
(tommelfingerregel). 

• Oppstår hovedsakelig fra 
spylevann påført trommelfilter – 
benevnes «tynnslam» 



Kriterier for valg av utstyr 

1. Skal kunne fungere like bra ved varierende mengde 
og sammensetning av inngående tynnslam ved 
ordinær drift av settefiskanlegget 

2. Skal kunne opereres kontinuerlig og uten for mye 
tilsyn 

3. Vedlikeholdsvennlig 
4. Lavt energiforbruk 
5. Lave driftskostnader totalt sett 
6. Enkelt å kunne tilpasse økt produksjonskapasitet 

 



Sterners «MAT-Prosess» 
• Mekanisk Avvanning og Tørking 
• Utførte i desember 2014 forsøk i pilotskala med 

fortykking og avvanning av slammet hos Flatanger 
Settefisk 

• Vi fikk etter mye testing og feiling oppsiktsvekkende 
stabile avvanningsresultater, hele gjennomsnittlig 
33% tørrstoff på det avvannede slammet 

• Det viste seg at slammet var godt egnet for tørking 
med visse strenge betingelser 
 
 



Designparametere Flatanger 

Forbruk fór Maks. 30 tonn/uke 
  700 tonn/år 
Antatt slamproduksjon Maks. 10,7 m3(5%)/dag 
  1750 m3(5%)/år 
Tynnslammengde 30 m3/time 
Rensegrad SS >50% 
Fortykker Diameter 4 m 
Avvanner 600 kg/TS/dag 
Tørke 1500 kg vann/dag 



Arrangementsløsning 



Tørke 

• Båndtørke, slammet 
ligger i ro 

• Tørking ved lav 
temperatur 

• Ingen luftutslipp  
• Energigjenvinning    

(Varmepumpe) 
• Høyt TS innhold,        

90-95% TS 

 



Tørket slam 

• Tørket slam i 
storsekk 

• God holdbarhet og 
lagringsstabilt hvis 
TS er over 90% 

 



Tørket slam 
PARAMETER ENHET

KYSTLAB         
prøve 10.11.15

EUROFINS       
prøve 01.11.15 KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2

Total Nitrogen mg/kg TS 45 800 58 000
Ammonium mg/kg TS 660
Ledningsevne 160
Klorid mg/kg TS 110
Nitrat mg/kg TS 0,84
pH 5
Sulfat mg/kg TS 300
Tørrstoff % 97 95
Fosfor mg/kg TS 23 100 20 000
Kalium mg/kg TS 2 150 0,70
Kalsium mg/kg TS 51 300 39 000
Magnesium mg/kg TS 2 020 1 200
Aluminium mg/kg TS 270
Bor mg/kg TS 10
Jern mg/kg TS 740
Kobolt mg/kg TS 1
Krom mg/kg TS 3,91 6,90 50 60 100
Sink mg/kg TS 358 150 400 800
Kobber mg/kg TS 16 50 150 650
Mangan mg/kg TS 180
Nikkel mg/kg TS 0,97 <0,5 20 30 50
Kvikksølv mg/kg TS <1 0,06 0,2 0,6 3
Natrium mg/kg TS 890
Kadmium mg/kg TS 0,63 0,89 0,4 0,8 2,1
Bly mg/kg TS <1 <0,5 40 60 80
Arsen mg/kg TS 1,50
Salmonella pr. 25 g ikke påvist ikke påvist ikke påvist
TKB pr. g 2 200 <20 <2 500



Bruk av tørket slam 
• Bruk i gjødselsammenheng, men slammet må være hygienisert. 
• Vår tørke kan kjøres opp i ca. 50°og da bør denne metoden 

kunne godkjennes som hygieniseringsmetode (validering 
gjenstår) 

• Firmaet «HØST, verdien av avfall» har uttalt seg meget 
optimistisk til dette produktet. Ser muligheter for at det tørkede 
produktet på sikt kan ha en positiv verdi i gjødselsammenheng. 

• Forbrenning, jobber med alternative anvendelsesområder 
• Må IKKE kalle sluttproduktet for avfall – Sterner benevner 

sluttproduktet som «Tørket Overskuddsmasse fra 
Settefiskanlegg» (TOS). 



Pelletert slam 



Sterners ABR Prosess 

• Slam består av 65-75% organisk materiale 
• Vesentlig karbohydrater, noe protein og fett. 
• Relativt lett biologisk nedbrytbart 
• Anaerob biologisk teknologi krever lite energi 

og konverterer det organiske tørrstoffet til 
metan (CH4) 

• Det første fullskala ABR anlegget er bygd i 
samarbeid med Smøla Settefisk og 
Innovasjon Norge høsten 2015 



ABR Prosess 
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ABR Biologisk Prosess 
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Sterners FoU arbeid 

1. Utvidet kunnskap om slammets fysiske, kjemiske 
og biologiske egenskaper 

2. Teknologi for avvanning og tørking av slam 
(Flatanger ferdig bygget, under utprøving) 

3. Teknologi for biologisk behandling av slam (Smøla 
ferdig bygget, under testkjøring) 

4. Tilpasning av teknologien over til sjøvannsholdig 
slam 

5. Karbonkilde for denitrifisering 
6. Bruksområder for tørket slam og digestat (ABR) 



Sterners – Totalkonsept slam 



Ditt behov – våre løsninger  

STERNER AS 
«Best der det gjelder» 

       Takk for oppmerksomheten 
Ved interesse kontakt salgsansvarlig: 
Øyvind Thorsen, mob. nr. 930 39 717, email: ot@sterneras.no 
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