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Två metoder att återvinna fosfor 



ASH DEC 

Termokemisk rening av aska från monoförbränning 

•  Slamaska rostas vid  ca 1 000˚C under närvaro av MgCl2 

och CaCl2 

•  Metallklorider förgasas och avskiljs: Cd, Cu, Pb, Zn till 

>90%, Sn till 70%, Mo till 80% 

•  Termokemisk process: 0,6 – 0,7 MWh/ ton produkt 

•  Pilotanläggning i d rift 2008 – 2010 (Loeben, Österrike) 



 

ASH DEC 



OSTARA 

•  Främst för avloppsreningsverk med Bio-P 

•  Fosfat i rejekt från avvattning fälls u t genom tillsats av 

MgCl2 

•  Struvit (MgNH 4PO4) fälls u t i kristallisationsreaktor 

• Pelletering 
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OSTARA 

•  Pelleterad  produkt (Crystal Green®Fertilizer)  

•  28% P205, 5% N, 10% Mg 

•  Mycket låg Cd-halt (<5 mg Cd/ kg P) 

•  Kristallisationsdelen ”PEARL” är patenterad  

•  Försök i pilotskala sedan 2001 

•  Två fu llskaleanläggningar: Edmonton, Canada (700 000 

pe) och Durham, USA (500 000 pe) 
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Miljöutredning 
4 utredningsscenarier: 

1. Monoförbränning av slam → Ash Dec (P i renad  aska) → 

gödsling 

2. Ostara (struvitu tfällning) → gödsling → slam till central 

avfallsförbränning eller jord tillverkare/ deponitäckning 

3. Enbart avfallsförbränning → askdeponering 

4. Referens: Gödsling med avvattnat REVAQ-certifierat slam 



Ostara och Ash Dec jämfört med slamgödsling 
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Ostara och Ash Dec jämfört med slamgödsling 



Ackumulation i mark vid gödsling, %/år 
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För- och nackdelar 

Ash Dec 

Fördelar: 

•  Låg metallhalt (möjligt att uppnå: 0,1-0,4 mg Cd/ kg P) 

•  Hygieniserad  produkt 

•  Organiska miljöfarliga ämnen destrueras 

•  Ökad återföringspotential 

•  Större acceptans hos livsmedelsindustri och 

miljöorganisationer(?) 



Ash Dec, forts… 

Nackdelar: 

• Ökade utsläpp till luft (CH, NOx, N 2O, stoft) och vatten (N) 

•  Minskat incitament för reningsverkens uppströms-

arbete 

•  Finns inga monoförbränningsanläggningar i Sverige 

•  Höga/ dyra reningskrav (Avfallsförbränning) 

•  Mullbildande ämnen förstörs, N går upp i rök 

•  Energi- och kemikaliekrävande process 

•  Lågt intresse från avfallsförbrännare 
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 OSTARA – För- och nackdelar 

Fördelar: 

•  Mycket rent gödselmedel – större acceptans 

•  Innehåller N och Mg 

•  Ökad återföringspotential 

•  Inte beroende av förbränning 

Nackdelar: 

•  Begränsad  till Bio-P-verk (Processen störs av 

fällningskemikalier i ”vanliga” verk) 

•  Låg återvinningsgrad: 18 – 25 % av avloppsvattnets 

fosforinnehåll 

•  Minskar incitamenten för uppströmsarbetet 
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Fosforutvinning ur avloppsslam.  

Teknik, miljö-, hälso- och klimateffekter 
(underlag till NV:s uppdaterade aktionsplan för återföring av fosfor i avlopp) 

 Henrik Tideström, Lars Alvin, 

Ulla Jennische, Bengt Hultman 

 

www.naturvardsverket.se 

 Verksamheter med miljöpåverkan > Avlopp > Avloppsslam > 

Så här vill vi återföra mer fosfor till kretsloppet 

Titta under ”Referensmaterial” 

http://www.naturvardsverket.se/

