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Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ
Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – IV

D

en fjärde av KSLA:s workshops om slam under våren 2012 handlade om alternativ
till dagens slamhantering och olika tekniska lösningar. Torsdagen den 31 maj möttes
experter med erfarenhet av teknikutveckling och ett speciellt intresse för avloppsslam,
samt hur vi ska hantera det i dagens och morgondagens samhälle. Fokus låg på extraktionstekniker och källsorterande system.
Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD, hälsade välkommen till denna sista workshop om slam som
KSLA anordnat under våren. Serien är ett resultat av
KSLA:s tidigare löfte i ett remissvar till Naturvårdsverket om att ägna slamfrågan mer uppmärksamhet. Både
Naturvårdsverket och Miljödepartementet uppskattade
initiativet och resultatet blev fyra workshops om slam.
– Vi tyckte att det är för olikartade frågor för att
täcka upp under ett enda tillfälle, så vi identifierade fyra
sakområden, sa Åke Barklund
De tre tidigare sammankomsterna har belyst agronomisk nytta av slammet, lagar och regler i relation till
spridning av slam, samt innehållet av oönskade ämnen.
Serien kommer att följas av ett öppet seminarium under vårterminen 2013.
– Akademien har ingen egen uppfattning om avloppsslam, men vi tycker att vi är en lämplig arena att
hålla samtalen i den här frågan.

Åke Barklund, KSLA:s sekreterare och VD fram till sommaren 2012

Moderator för samtliga workshops har varit Rune
Andersson, professor vid SLU. Han framhöll att det
hela slamfrågan handlar om är nyttan kontra riskerna
– hur balansen ser ut däremellan.
– Och utifrån var den här tyngpunkten ligger – vad
är den kloka vägen framåt, undrade han?
Mötet den 31 maj tog upp och granskade möjliga
alternativ utifrån två tänkbara vägar.
– Det ena är att se om vi kan plocka ut nyttigheterna
ur samhällets avfall. Är det en väg att gå?
Den vägen innebär att slammet bränns och ämnen
extraheras ur askan. Den andra vägen som diskuterades
var källsorterande system där toalettavfall från början
skiljs från det övriga vattnet som idag går ut i avloppen.
– Det är att hålla isär olika flöden från hushållen och
hela samhällskroppen.
Rune Andersson, professor vid SLU, var dagens moderator, liksom
vid de tidigare slam-workshops som ingått i vårens serie.

Under dagen diskuterades för och nackdelar med
dessa två vägval i relation till dagens system med kommunala reningsverk och spridning av REVAQ-slam.
Ett studiebesök gjordes för att se på EasyMinings pilotanläggning för fosforextraktion ur slamaska.
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Avloppsvattenrening, slammets värde och
avsättning
Holger Kirchmann
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Hur når vi ett fungerande kretslopp som
inkluderar samhällets avlopp? Är det genom att återföra slam, genom separerande
toalettsystem eller finns det en tredje väg?
Holger Kirchmann, professor vid SLU, förordar förbränning av slammet och utvinning
av näringen ur askan. Han gav oss en bakgrund till ställningstagandet.

V

har funnits sedan 4 000 f Kr då
man kunde bränna tegel och byggde kanaler för
avträden som mynnade i en vattendrag. Metoden har
sedan spritt sig till vår kultur. De första reningsverken
kom för cirka 100 år sedan då sedimentering introducerades i England och Tyskland.
– Så det första steget av vattenrening var just sedimentering, sa Holger Kirchmann.
På 1960-talet insåg man att det inte räckte med sedimentering och biologisk rening så man införde fosforfällning och fick ett kemiskt slam. Det räckte inte heller, så
på 90-talet tillkom ett fjärde steg i form av kväverening.
– Fokus har varit att rena vattnet, inte att producera
ett gödselmedel. Och man har lyckats och har idag en
97-98 procentig rening av kväve och fosfor.
På 90-talet började forskare intressera sig för frågan
om man också kunde utvinna värdefulla produkter ur
avloppsvatten i reningsverk. I Holland infördes en ny
typ av fosforfällning som gör att man får ut ren apatit
istället för kemiskt fosforslam.
– Därmed blev reningsprocessen både vattenrening
och gödselfabrik. Det var något helt nytt.

Holger Kirchmann tog reningsverken i Stockholm
som exempel för att visa att den näring som finns i
deras avloppsslam bara sprids på knappt 5 procent av
den areal som åtgår för att producera alla livsmedel som
konsumeras i staden. Vattenhalten i slammet är dessutom mycket högre än i de produkter som tas bort från
åkern, 3,5 ton ts inklusive vatten motsvarar 14 ton.
– Så här blir det en annan fråga än om risker eller
föroreningar. Det blir en fråga om energi och transport.
Om man kör slammet mer än 30 km blir kostnaden
högre än för motsvarande mängd mineralgödsel.

attentoaletter

Fungerar det då bättre med separerande system?
– De förutsätter också att jag kör tillbaka det jag
samlat upp. Det måste alltså lagras och distribueras om
vi ska få recirkulation.
De lagringsutrymmen som skulle krävas, menade
Holger Kirschmann, gör att detta kan fungera på orter
med upp till 1 000 invånare. Då är lagringsbehovet att
likna vid storleken på en flytgödselbehållare. För tätorter från 10 000 personer börjar det krävas ”olympiska
bassänger”. Och sen måste detta köras ut.
– Det är lämpligt i mindre skala om det finns närhet till jordbruksmark för spridning, men för lite större
städer fungerar det inte. Det blir orealistiska volymer.

Jämförs avloppsslam med andra organiska gödselmedel ser man att kvävehalten är relativt lika, fosforhalten
mycket högre medan kalium, magnesium och kalcium
ligger betydligt lägre. Det direkt tillgängliga kvävet och
fosforn är omkring 10 procent av totalinnehållet i slam.
Så med en femårsgiva om 3,5 ton ts av slam, vilket ger
110 kg fosfor och 150 kg kväve, tillför man 15 kg lättillgängligt kväve och 11 kg lättillgänglig fosfor. Ur växtnäringssynpunkt är det inte den optimala tillförseln.

Det återstående då – utvinning av växtnäring ur slam.
– Vi valde för cirka 10 år sedan den här vägen. Vi
började med den holländska idén i en modifierad version, men det var för ineffektivt.
Lösningen blev att förbränna slammet och extrahera
ut fosforn ur askan.
– Vi ser fördelar med det. Vi förbränner det som är
onyttigt och avskiljer bara det vi vill ha.

Om man fördelar allt slam på all åkermark ger det per
hektar och år 48 kg mull, 3,6 kg kväve och 2,4 kg fosfor.
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Slamhantering nu och i framtiden
Anders Kihl
Ragn-Sells AB
Ragn-Sells har lång erfarenhet av slamhantering i relation till jordbruk. Av de 150 000
ton de hanterar idag sprids 80 procent på
åkermark. Men förväntade ökade kvalitetskrav kräver nya lösningar för slam som inte
kan certifieras. Anders Kihl, utvecklingschef
på Ragn-Sells, presenterade ett alternativ,
kallat Hållbar förbränning.

A

som produceras idag används
en fjärdedel till gödsel i jordbruket. Den andelen kan minska menar Anders Kihl, eftersom kraven
på tungmetallhalter och hygienisering förväntas öka,
samtidigt som det kan vara svårt att komma längre
med certifieringen.
– Det som är gjort via REVAQ är fantastisk, men
räcker det? Jag är inte så säker på det. Jag tror att vi är
väldigt nära vad som går att uppnå när det gäller uppströmsarbete och information, sa Anders Kihl.

Teknik för utvinning av fosforn har man tillgång till
genom licens på den process, CleanMap, som Patrik
Enfält berättar om - här på sidan 6.

v allt avloppsslam

Haken ligger dock i att få det till ett intressant förbränningsmaterial, trots behov av bränsle. Idag finns
det en överkapacitet när det gäller avfallsförbränning, så
vi importerar avfall. Det kan också bli brist på bränsle
för biobränslepannorna eftersom det är mer lönsamt att
producera biodrivmedel. Det finns dock andra utmaningar för att få kraftvärmeverken intresserade.
– Pratar man med dem säger de: Vi eldar gärna men
det får inte lukta, det får inte vara några bakterier, vi
måste kunna hantera det och det ska ha tillräckligt bra
energivärde. Så vi är ganska lång ifrån vad de vill ha
just nu.
En annan svårighet när slammet väl kommer in i
pannan är att det innehåller mycket svavel och en del
klorider vilket ökar risken för korrosion.
– Så det gäller att hitta en bra mix som gör bränslet
hanterbart och som samtidigt ger en aska som har tillräckligt hög fosforhalt så att den kan bli ekonomiskt
lönsam att utvinna i framtiden.
En viktig fråga är också hur slambränslet kommer att
klassas. Kan det klassas som biobränsle finns det gott
om pannor som kan ta hand om det. Ses det däremot
som avfall blir det färre förbränningsanläggningar som
kommer ifråga, och därmed längre transporter. RagnSells testar för närvarande att blanda in sågspån för att
kunna få fram slambränsle i brikettform.
– Så just nu håller vi på med det där första – att
få slammet till ett bränsle och få in det i pannan, sa
Anders Kihl.

Än så länge används en del av Sveriges slam till deponitäckning, men det arbetet är snart avslutat. Det innebär
att även för det lågkvalitativa slammet kan det bli svårt
att finna avsättning med dagens hantering.
– Då kommer det att finnas behov av att göra något
annat med det slammet. Vi ser helt klart att ett alternativt omhändertagande, det är superviktigt.
På Ragn-Sells har man därför funderat på olika lösningar och jobbar nu med ett projekt som går under
namnet Hållbar förbränning. Avloppsslam är dock ett
dåligt bränsle som innehåller 70 procent vatten och
mycket aska och brinner inte av sig själv.
– Men om man kan göra om det till ett tillräckligt bra
bränsle, så att det går att elda, då skulle man kunna elda
det i någon av de stora anläggningar som redan finns.
Kan man få det till en bra brännbar produkt är det
sedan askan som blir intressant. Den tänker man sig att
lägga upp stora lager av eftersom man måste ha en viss
industriell skala för att kunna utvinna fosforn.
– Så vi bygger en fosforfyndighet. Vi använder tid
för att få den tillräckligt stor. Till slut kommer det att
gå att bryta den.
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Tekniker för återvinning av fosfor i avloppsslam
Henrik Tideström
Tyréns
Vilka tekniker finns för att återvinna fosfor i
avlopp? Det fick Henrik Tideström med kollegor i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda 2009. Två kommersiellt tillgängliga tekniker hittades, Ostara och Ash Dec. Henrik
Tideström berättade om dessa båda samt
deras för- och nackdelar.

U

att titta på teknikutvecklingen efter 2002 och det fanns en mängd metoder, men
bara två som var i kommersiellt bruk.

Ash Dec är en termokemisk process som kräver energi, 0,6-0,7 MWh per ton produkt. Det har funnits en
pilotanläggning 2008-2010 i Österrike och det planeras anläggningar i Tyskland och Holland. En produkt
som marknadsförs, Phoskraft PK Fertilizer innehåller
bland annat denna renade aska, där fosforinnehållet utgör fem procent.
– Produkten har en kadmiumhalt på 25 mg per kilo
fosfor, men den beror på vilka material man blandar in
i askan. Enligt Ash Dec är det möjligt att få lägre kadmiumhalter per fosforenhet.

ppgiften var

Ostara är en kanadensisk metod som innebär att man
i stora reningsverk som använder biologisk rening avvattnar rötad slam och utvinner struvit ur rejektet, alltså det vatten som avskiljs vid slambehandlingen. Struvit
är kemiskt ett magnesium-ammonium-fosfat.
– Det kan man pellettera och använda till gödsel direkt, sa Henrik Tideström.
Tekniken kan användas på varje enskilt reningsverk,
men kräver en viss storlek – 100 000 personekvivalenter. Struviten som heter Crystal Green Fertilizer som
produkt innehåller 12 procent ren fosfor, 5 procent
kväve och 10 procent magnesium.
– Man kan få väldigt låg kadmiumhalt. I litteraturen
anges 5 mg/kg fosfor, men det finns uppgifter ända ner
till 0,1-0,4 mg/kg fosfor
Metoden har bedrivits i pilotskala sedan 2001 och
det finns två fullskaleanläggningar, en i Kanada och en i
USA. Det byggs också en i London och flera är på gång
i övriga Europa.

En utvärdering av metoderna i relation till varandra
och till REVAQ-slam visade att den potentiella fosforåterföringen är högst 25 procent med Ostaratekniken,
medan det går att få ut 95 procent med Ash Dec. Det
motsvarar 10 respektive 30-60 procent av importen av
mineralgödsel.
– Ser man på kvävet finns det mer kväve i Ostara än
i slam, så det ger en positiv effekt. Ash Dec däremot
innehåller inget kväve alls – det går upp i rök.
Miljöpåverkan i form av utsläpp till luften av kväveoxider, kolväten, stoft och lustgas, blir plus/minus noll för
Ostara i jämförelse med slam.
– Med Ash Dec-tekniken får man kraftigt ökade utsläpp till luften. Dessutom får man aska som innehåller
dioxin.
Energiåtgången har Kersti Linderholm undersökt
och funnit att den är skyhög för Ash Dec, mindre för
struvit och lägst, till och med negativ för slam. Jämför
man istället metaller i produkten som man gödslar med
blir förhållandet det omvända och det är slam som ger
de höga värdena.
– Den stora vinsten med de här två teknikerna är att
man tillför betydligt mindre gifter till åkermarken.

Ash Dec-tekniken, som är österrikisk, innebär förbränning av det avvattnade slammet.
– Askan innehåller då all fosfor men också en massa
metaller som man inte vill ha.
Metallerna renar man genom att tillsätta klorider under rostning vid 1 000 grader, varvid metallerna förgasas. Enligt uppgift ska metoden minst klara en 90-procentig rening av kadmium, koppar, bly och zink. Tenn
reduceras till 70 procent och dessutom tas molybden,
som man egentligen vill ha kvar, bort till 80 procent.
Några ämnen, till exempel nickel, krom och arsenik påverkas inte alls.
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Slamaska som råvara för fosforgödselmedel
Patrik Enfält
EasyMining Sweden AB
Kan fosforn i slam utvinnas till en effektiv
växtnäringsprodukt på ett sätt som är industriellt tillämpbart? Det var grundfrågan vars
forskning och utveckling ledde fram till företaget EasyMining och tekniken CleanMap.
Patrik Enfält gav en bild av utvecklingen och
hur tekniken fungerar.

B

ligger bland andra Holger
Kirchmanns forskargrupp vid SLU. Arbetet började i reningsverket där man försökte ta reda på var i
de olika delströmmarna som de högsta fosforhalterna
finns. Det som föll ut var avloppsslammet.
– Det har ett fosforinnehåll som är 1 000 gånger högre än det rena avloppsvattnet, sa Patrik Enfält.
Genom förbränning av avloppsslammet får man en
aska där fosforhalten är ännu mer koncentrerad, och
från den går det att utvinna den rena fosforn.

Steget i processen där metaller avlägsnas kommer efter extraktion och fällning av fosforn. Ser man till slamaska är det främst järn och aluminium som tas om
hand, 12-20 procent av järnet och 60-80 procent av
aluminiumet löses ut.
– Det kan vi plocka tillbaks som produkter som
sen kan återföras till reningsverket för fosforfällningen. Tungmetallerna separerar vi ut för deponi och
processvattnet recirkuleras.

akom utvecklingen

Företagsekonomiskt är det en lönsam process. Aska från
avloppsslam innehåller 7-13 procent fosfor vilket kan
jämföras med apatit eller råfosfat, som innehåller 12-16
procent och är huvudprodukten till fosforgödselmedel
idag. CleanMap är en billigare metod än dagens utvinningsteknik tack vare den låga energiförbrukningen.
Jämför man växtnäringsvärden innehåller avvattnat
slam en procent fosfor, varav en stor del, 70 procent, är hårt
bundet och inte direkt växttillgängligt. I dagens mineralgödselkvalitet är 80-90 procent av fosforn tillgänglig direkt.
– Men det ammoniumfosfat vi producerar är 100 procent vattenlösligt, så kallad teknisk kvalitet. Den kan användas för droppbevattning via bevattningssystem och i
växthus. Gödselmedelskvalitén kan bara spridas i fast form.

I Sverige finns idag inga förbränningsanläggningar
som tar emot slam, men i Europa bränner ett antal anläggningar mer än 30 procent av det totala slammet.
– De genererar årligen aska som innehåller ungefär
60 000 ton fosfor. Det kan jämföras med det svenska
jordbrukets behov som är cirka 10 000 ton fosfor per år.
Utöver askan från slam bränns mer än 40 procent av
allt slakteriavfall och djurkadaver, vars aska också innehåller cirka 60 000 ton fosfor. Till det finns några anläggningar som bränner gödsel, främst kycklinggödsel,
som genererar omkring 10 000 ton fosfor årligen i askan.
Den teknik som EasyMining använder, kallad CleanMap, kombinerar vätskeextraktion med fällning på ett
unikt sätt. Det ger möjlighet att kostnadseffektivt extrahera fosforn ur askorna, och även ur apatit oberoende av kvalitet. Resultatet blir ammoniumfosfat, som
är den mest vanliga formen av fosforgödsel idag. Den
stora skillnaden i jämförelse med dagens gödselindustri
är en betydligt lägre energiåtgång.
– Vi kan plocka bort all den energi som fosforindustrin använder normalt för att producera ammoniumfosfat. Det motsvarar knappt 4 MWh per ton fosfor.
En annan skillnad är att man effektivt kan plocka ur
oönskade metaller och även värdefulla ämnen, till exempel sällsynta jordartsmetaller som ofta finns i apatit.

Renheten jämfört med de andra gödselmedlen är
en annan av fördelarna. Ammoniumfosfat av gödselmedelskvalitet innehåller cirka 21 procent fosfor och
en del tungmetaller och annat i proportion till råvaran.
Slammet innehåller en procent fosfor och tungmetaller, till exempel 25 mg kadmium per kilo fosfor, samt
andra oönskade ämnen. Den tekniska kvaliteten på ammoniumfosfatet som fås ut genom CleanMap-tekniken
innehåller 26 procent fosfor och mycket låga halter
tungmetaller. Den är också lätt att transportera.
– Det ger möjligheten att effektivt recirkulera fosforn till hela åkermarken, sa Patrik Enfält.
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Studiebesök
EasyMining´s pilotanläggning på Ultuna
Yariv Cohen
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
För att ge en praktisk bild av vad EasyMinings teknik för fosforutvinning ur slamaska
innebär bjöds workshopdeltagarna på ett
studiebesök till pilotanläggningen för CleanMap-tekniken på Ultuna i Uppsala. Yariv Cohen, forskare vid SLU, som varit med och
utvecklat tekniken demonstrerade och förklarade hur det hela går till.

R

i CleanMap-processen är
slamaska, som kan ha lite olika beståndsdelar beroende på ursprung och fällningskemikalier, och slutprodukten är ett rent ammoniumfosfat. Tekniklösningen består av de två processerna vätskeextraktion
och fällning, men var exakt de olika delprocesserna
griper in i varandra, liksom hur och var i flödet som
metallerna avskiljs är fortfarande en företaghemlighet.
Vi kunde dock med egna ögon se hur det som började
som slamaska i slutänden blev till ammoniumfosfat.

vattenblandbar vätska, som selektivt kan extrahera fosfor ur vattenlösningar. Tekniken kallas vätskeextraktion
och genom att i en speciell utrustning tvinga vätskorna
att blandas tas fosforn upp i den organiska fasen. I det
slutliga processteget bildas sedan ammoniumfosfatet.

åvaran som används

Genom tillsatsen av svavelsyran fälls också gips ut
eftersom slamaska innehåller mycket kalcium. Detta
gips filtreras sedan och kan användas som svavelgödselmedel, tillverkning av gipsplattor eller som fyllmedel i
papper.
– På så sätt minskar man mängden restprodukter, sa
Yariv Cohen.
Även tungmetallerna skiljs av i en delström i processen, cirka 98-99 procent av kadmiuminnehållet kan tas
bort och i hög grad även andra metaller.
– Tanken är att man sen fäller tungmetallerna för deponi.
Cirka två promille av askan utgörs av tungmetaller,
berättade Yariv Cohen.
– Sen tror jag generellt att i framtiden kan aska bli en
resurs för utvinning av olika metaller.
Även järn och aluminium löses upp, järn till 10-15
procent och aluminium till 60 procent

Det hela startar med att slamaskan löses upp i en
syra, till exempel svavelsyra. Det som inte löses upp i
syran är ett sandsilikat som filtreras bort. Det mesta av
fosforn, över 90 procent, hamnar i syralösningen.
För att extrahera fosforn och omvandla det hela till
en gödselprodukt används bland annat en organisk inte

Askan som används i processen, vilken kommer från
Holland, innehåller 10 procent fosfor. Järn och aluminium tillsammans utgör 10 procent och kalcium 13
procent. EasyMining har testat lite olika slamaska från
Sverige också, där de bränt slammet i SVA:s anläggning.
Analyser av SYVABs slam från Himmerfjärden visar på
8-9 procent fosfor. Mest fosfor innehåller dock aska
från slakteriavfall där halten ligger på 16-18 procent.
– Det är högre än apatit. Det är den bästa råvaran.
Där tycker jag att om man vill recirkulera fosfor så får
man ändra på sättet som slakteriavfall hanteras på idag.

Olika slamaskor har testats i systemet. Här en aluminiumfälld aska
till vänster i bild, aska från järnfällt slam överst i mitten, från slakteriavfall till höger och en blandning från 80 holländska reningsverk
i bildens nedre mitt.
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Yariv Cohen sätter igång processerna efter att ha
tillsatt den upplösta slamaskan till anläggningen.
Utöver svavelsyra cirkulerar bland annat ammoniak i systemet.

Vätskeextraktion är en mogen teknik som används i
gruvindustrin idag – även i fosforindustrin. Det som
sker i den totala processen i CleanMap-tekniken gör att
det i slutänden kommer ut ett rent ammoniumfosfat
som innehåller mycket låga halter av tungmetaller.
– Hela finessen med CleanMap-tekniken är att vi
kan producera ammoniumfosfat i fast form, direkt utan
energitillsats. Användandet av vätskeextraktion gör att
vi får en ren produkt, och så gör vi det på ett väldigt
enkelt sätt så att kostnaden blir låg. Ammoniumfosfat
är världens mest producerade fosforgödselmedel.
Yariv Cohen demonstrerade också skillnaden i
vattenlöslighet mellan ammoniumfosfatet och järnoch aluminiumfosfat. I rent vatten, liksom i markvätska, löses ammoniumfosfatet upp helt och blir direkt
tillgängligt för växterna.

Rent ammoniumfosfat är slutprodukten, vilket är ett
bra gödselmedel.

Vattenslösligheten skiljer stort mellan ammoniumfosfatet i kolven till höger och järn- respektive aluminiumfosfat i de två andra.
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Källsortering – ett kostnadseffektivt sätt att

resursanpassa och miljösäkra avlopp
Peter Ridderstolpe
WRS Uppsala AB
Kan ett mer småskaligt, decentraliserat och
kretsloppsanpassat system för avloppshantering vara ett reellt alternativ till dagens stora
reningsverk? Ja, blir svaret från Peter Ridderstolpe, konsult och grundare av företaget
Water Revival Systems, som delgav oss sina
erfarenheter av kretsloppsanpassade VA-system. Han tror att källsorterande avlopp är en
framkomlig väg och en viktig del av lösningen.

S

går ut på att avskilja
urin och fekalier i en fraktion, kallat svartvatten, och
låta BDT-vattnet (bad, disk och tvätt) gå i ett eget system. Till skillnad från urinsorterande system samlas hela
innehållet från den vakuumspolande toaletten i en sluten
fraktion som sedan tas om hand för recirkulering.
– I svartvattnet finns, beroende av teknik för källsortering, 1-5 procent vatten. Vi har nästan all näring kvar,
85-90-95 procent, och nu pratar jag inte bara fosfor
utan det är kväve, kalium, svavel, ja alla näringsämnen.
Även smittämnena hamnar i denna fraktion, minst
99,99 procent. Då dessa finns i en liten fraktion kan hygienisering göras effektivt. Våtkompostering, ureabehandling och rötning är bra metoder för hygienisering som
också innebär att näringen bibehålls och kan tillvaratas.

– Idag när höga krav ställs på rening och återvinning
är källsortering ofta en ekonomisk fördelaktig lösning
om man ska bygga helt nytt. På landet utanför de stora
VA-systemen är ofta källsortering den lösning som bäst
uppfyller de kriterier man brukar ställa på uthållig avloppsförsörjning. Men även för staden kan källsortering
bli intressant i framtiden.
Peter Ridderstolpe ser också att intresset för källsorterande avlopp ökar internationellt. I många länder är
källsortering helt enkelt den enda möjligheten att få
sanitet och avloppshantering att fungera. Exempel på
tekniskt avancerade lösningar med källsortering för den
moderna staden finns i flera länder, till exempel Kina,
Brasilien, USA och Tyskland.

ystemet med källsortering

Källsortering ser Peter Ridderstolpe som ett logiskt
och naturligt sätt att lösa avloppshanteringen. Det
skyddar folkhälsan genom bra smittskydd och det sluter kretsloppet genom att näring från livsmedelskonsumtionen kan återanvändas i jordbruket. Det värnar
klimatet genom att spara energi och minskar behovet
av kvävegödsling, liksom behovet av kväverening i reningsverk. Det har en bra ekonomi och det finns fungerande teknik idag. Så vad är problemet?
– Vi måste komma ihåg att svensk avloppshantering
är baserad på storskaliga vattenburna system Det betyder att myndigheter och VA-huvudmännen, liksom
merparten av konsulter och teknikleverantörer är inriktade på denna typ lösningar. Det är därför naturligtvis
svårt att tänka om och pröva nytt.
Myndigheterna behöver också uppdatera sin kunskap om BDT-vatten och det behövs insikter om att
BDT-vatten inte är så farligt utan ganska lätt att hantera i jämförelse med blandat avloppsvatten, menar Peter
Ridderstolpe.

Bad-, disk- och tvättvatten är ganska harmlöst ur
smittskydds- och miljösynpunkt eftersom den inte är
förorenad med urin och fekalier. Ur miljösynpunkt är det
framförallt organiska ämnen i form av fett, olja och tensider som kan ställa till bekymmer. Det finns förstås också
andra restämnen som kan vara farliga för miljön och människors hälsa, men mängderna är små och hanterbara.
– Därför kan vi ta hand om BDT-vatten lokalt med
ganska enkla tekniker. Markbäddar som vi använder efter
gammalt fungerar bra, men också nya mer kompakta tekniker som kan appliceras i urban miljö finns utvecklade.
Forskning visar att markfilter effektivt bryter ner
även svårnedbrytbara och giftiga ämnen som kan
finnas i BDT-vatten.
Metoden med källsorterande avlopp fungerar bra i
många sammanhang. Omvandlingsområden där gamla
fritidsområden blir permanentboende, liksom spridd
bebyggelse är bra exempel.
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Diskussion

D

en avslutade diskussionen
tog avstamp i alternativet
med källsorterade avlopp som
presenterats. Därefter kom frågan upp om vad som kommer att
styra samhällets strategier för avlopp och slamhantering. Blir det
vetenskapliga fakta, människors
känslor eller kanske pengarna?
Därutöver diskuterades för- och
nackdelar med de extraktionstekniker som lyfts upp under dagen,
bland annat belystes kort effekten
på utsläpp av växthusgaser.

”

Om en typ av teknik för livsmedelsproduktion,
transporter, eller något annat når vägs ände så prövar man en annan, förutsatt att samhället tillåter nytänkande och stimulerar ansvarstagande”. Dessa ord
av Håkan Holmberg i UNT den 27 maj valdes som
övergång från presentationen av källsortering till diskussionen. Kommentarer kring källsorteringen var:

●● Källsorterande system kan inte ersätta hela Sveriges
VA. Det är något som kan vara intressant lokalt. Och
det sker utvecklingsarbeten för att få fram bra hygienisering.
●● Vi har redan investerat enorma summor i det VAsystem vi har – 500 miljarder kronor i Sverige.

●● Det finns situationer där det är omöjligt att bygga
källsortering men samtidigt finns det uppenbara
möjligheter på många platser. Det är viktigt att VAhuvudmännen får tillgång till den här teknikvärlden.
●● Vi är många som behöver bjuda till, men vi hoppas
att det blir verklighet i Norra Djurgårdsstaden så att
vi får testa tekniken i större skala.
●● Det är viktigt att göra överslagsberäkningar över den
fulla skalans tillämpning och att man står på en vetenskaplig bas, att man har forskningen med sig.
●● När det gäller smittskyddsfrågorna är detta att plocka
bort fekalierna från vattnet det absolut effektivaste.
Vi tror att våra reningsverk är bra och de kanske är
bra i Sverige, men inte när det gäller reduktion av
smittämnen.
●● Systemet måste riskutvärderas. Hushållskemikalier
och allt detta kommer ju ut i den andra fraktionen.
●● Riskvärdering är gjord. Av hushållskemikalierna har
man tittat på en mängd ämnen och de bryts ner eller
fastläggs i marken. Forskare i USA har visat i markbäddar att det inte finns mätbara mängder kvar 60
cm ner i jorden.
●● Det är viktigt att man har ett gedigen tekniskt kunnande i ryggen och att man litar på de leverantörer
som verkligen har visat upp att det fungerar.
●● Om tekniken skulle implementeras i stor skala och
svartvattnet hygieniseras med urea skulle det gå åt
väldigt mycket kväve.

En aspekt som delvis har hoppats över i workshopserien är den om människors inställning. Vad tror och
tycker man och vad har man för val? Hur tungt ska den
aspekten väga?
●● Det kanske inte i slutänden handlar om teknik och
vetenskap. Ytterst är det konsumenter och livsmedelsindustrin som avgör.
●● Det beror på hur man ställer frågorna. Människor
vill inte äta växtskyddsmedel heller om man frågar,
men de köper ändå varorna som producerats med
hjälp av dessa medel.
●● Man kan inte lämna över sådana frågor till konsumenterna. Det ska vara myndigheter och vetenskap
som sätter ramarna. Det går inte att överlämna
svensk lagstiftning till gemene man.
●● Inställningen är väldigt olika i olika länder har en europeisk undersökning visat. Inte ens myndigheterna
tolkade vetenskapliga data på samma sätt. Kunskapsfronten har lyfts fram och man måste nu oroa sig för
både peak fosfor och oönskade ämnen i slam. Det är
svårt även för myndigheterna att värdera.
●● Bekymret är väl att människor inte vet något om vare
sig slam eller peak fosfor. Det är ett svårt problem för
samhället.
●● Vi måste ju komma fram till något som vilar på vetenskaplig grund.
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Kersti Linderholm, Silvbergs
Miljöteknik, presenterade resultat från en livscykelanalys
av alternativa fosforkällor i jordbruket. Här är spridning av rötslam jämfört med fosforutvinning ur slamaska och fällning
av struvit i reningsverk.

För- och nackdelar med extraktionsteknikerna som
presenterat under dagen diskuterades också. Som en
start på den diskussionen visade Kersti Linderholm,
Silvbergs Miljöteknik, några resultat från en livscykelanalys (LCA) som hon genomfört tillsammans med
forskare vid Chalmers och SLU. Där jämfördes spridning av slam på åkermark med fosforutvinningsteknikerna Ash Dec och Ostara, vilken genererar struvit.
Systemgränsen var att försörja svensk åkermark med
fosfor och den funktionella enheten var 11 kg fosfor –
det vill säga det som i genomsnitt årligen förs bort med
grödan från ett hektar.
Tekniker som Ash Dec och CleanMap, vilken dock
inte ingick i LCA:n, bygger på att slammet bränns varefter fosforn utvinns ur askan. Det gör energiåtgång
och utsläpp av växthusgaser till väsentliga frågor vid en
utvärdering. Slam som ska brännas kräver en nedtorkning till 34 procents torrsubstans och därefter inblandning av tjockolja för att det alls ska brinna. Utvinning
av struvit med Ostarametoden innebär ingen bränning
utan den fosforinnehållande struviten fälls ut direkt
ur lakvattnet vid avvattning av slammet. Däremot har
man slammet kvar att ta hand om i det fallet. I LCA:n
har man utgått från att slammet deponeras eftersom
fosforhalten blir låg. Andra alternativ kan vara förbränning eller anläggningsjord.
Livscykelanalysen visade på stora skillnader mellan de tre alternativen. Energiåtgången var störst för
Ash Dec-tekniken, cirka tre gånger mer än för struvit.
Denna låg dock betydligt högre än slamspridning som
istället generade energi, detta på grund av dess kväveinnehåll. Jämfördes sedan växthusgasutsläppen räknat
i koldioxidekvivalenter låg Ash Dec-alternativet högt
över de två andra, kanske 10 gånger högre än struvit
och ännu mer jämfört med slamspridningen, där koldioxidutsläppen var negativa tack vare kväveinnehållet.

Beräkningarna var gjorda utifrån faktiska siffror och
dagens lagkrav. Några frågor och kommentarer var:
●● Men om man räknar med ökade hygieniseringskrav,
då förändras väl hela bilden?
●● Om man går upp i rötning från mesofil vid 35 grader
till termofil vid 55 grader, då klarar man hygieniseringskravet. Då får man ut mera biogas och den
extra biogasen täcker det extra energibehovet. Det
går ungefär jämnt upp, så det förändrar inte bilden.
●● Energi för transport och spridning – hur kommer
det sig att det är lägst för slamspridning?
●● Alternativen ligger ganska lika. Men det är en hel
del slam som ska köras till förbränning eller deponi
också. Transporterna skiljer inte så mycket.
●● I Göteborgs reningsverk har man kommit till en annan slutsats. De anser att förbränning är billigast,
även utan att ta rätt på fosforn.
●● Det är viktigt att titta på energianvändning och koldioxidutsläpp. Kostnader för hygienisering är inte
en så stor del av helheten, även om man skulle fördubbla den.
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●● Ser man lite större så har man i de källsorterande
systemen en mycket bättre möjlighet att kontrollera
oönskade ämnen och en väldigt stor del av smittämnena. Det handlar inte bara om slammet utan om
hela vattenfasen som kommer ut i våra ytvatten.
●● Reningsverken klarar inte att rena alla ämnen. Mycket går direkt ut med vattnet
●● Arbetet med Giftfri miljö måste pågå i samhället i
stort. Exponeringen sker främst innan ämnena hamnar i avloppet och REVAQ är en viktig drivkraft för
uppströmsarbetet.
●● Vi måste acceptera olika kostnadsnivåer för olika
alternativ. Då kan man tillåta en diversifiering och
även få fram andra lösningar.
●● Det är viktigt att helheten beaktas. Giftfri miljö är
viktigt men det finns också andra miljömål, klimataspekten, med mera.

Övriga diskussionspunkter omkring extraktionsteknikerna var:
●● Vi vill gärna prova de här metoderna , men det saknas monoförbränningsanläggningar i Sverige. Vi ligger långt fram i Sverige med att inse att vi behöver
ta tillvara fosforn, men förbränningsanläggningarna
ligger på kontinenten.
●● Det är ett högt tryck på våra avfallsförbränningsanläggningar och man vill ta ut ett högt pris – det
dubbla – för att ta emot slam.
●● Det är inte bara en väg man ska gå. Det kommer att
finnas slam som ska spridas på åkermark och slam
som bör förbrännas på grund av högt metallinnehåll.
●● Den här typen av extraktionsmetoder kommer att ha
en plats på marknaden. Men rätt slam på rätt plats!
●● Bra avvattningstekniker är en viktig del, för både
biogasproduktion och slam.
●● Man tappar viktiga delar genom förbränning – kväve, mikronäringsämnen och framför allt vattnet. Det
är inte bara fosfor som är kvalitetsparametern som
jordbruket efterfrågar.
●● Giftfri miljö är ett viktigt miljömål. Det borde vara
det viktigaste vid bedömningen.
●● Det känns väldigt lockande att inte behöva räkna på
alla ämnen som kan hamna i jordbruksmarken med
slammet.

Slutsatsen av dagens inlägg och diskussioner var att
det inte blir optimalt att bara välja en lösning. Olika
situationer kräver sin lösning som är robust, ekonomisk
och skyddande. Det kanske inte bara ska vara REVAQ
utan också extraktionstekniker och källsorterande system. Och oavsett vägval har vi fortsatt ett viktigt arbete
med att uppnå Giftfri miljö.
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