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Sammanfattning 

Som en del av ecoINSIDE, ett intereg-projekt mellan Sverige och Norge har 
en undersökning gjorts i Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för att hitta bästa 
möjliga nytta av det slam och matavfall som uppstår på orterna. Arbetet 
genomfördes under 2016 och 2017 av Miljö & Avfallsbyrån tillsammans med 
en arbetsgrupp bestående av kompetens från kommunerna.  

Inledningsvis skedde en bred scanning av vilka möjliga tekniska lösningar 
som finns tillgängliga för omhändertagande och nyttiggörande av slam och 
matavfall. Knappt 20 tekniker listades. Dessa kategoriserades i tre kategorier 
(konventionella, samverkan med annan aktör och icke konventionella) varpå 
en första grov sållning av tekniker som kan vara intressanta att studera 
vidare för orterna följde. 

Av dessa valdes 12 ut för närmare undersökning av de lokala möjligheterna. 
Dessa är möjliga för både slammer från avloppsreningsverk och för matavfall 
och andra organiska avfall. I arbetet har slam prioriterats då det är 
avsättningen för slam som, för de aktuella orterna, snarast måste finna en 
lösning. När bra kanaler och kunskap har arbetats upp kan även matavfall 
med mera tas in i processerna. 

I det fall kommunerna önskar avsättning av slammet med en liten egen 
insats är de rekommenderade alternativen att antingen söka avtal med någon 
jordtillverkare eller att avtala med en mäklare som till exempel BioTotal som 
kan ombesörja så att slammet kommer till nytta på åkermark mot betalning 
för transporten. Då krävs dock en yta för hygienisering och mellanlagring. 
Kostnaderna förväntas hamna på 500 – 1000 SEK/ton. 

I det fall kommunerna vill göra mer själva och också nyttiggöra slammet så 
långt möjligt lokalt är biogasproduktion ett attraktivt alternativ. Ekonomin 
blir helt beroende av vilket pris man kan sälja värmen för, men kostnader 
kring från 200 till 500 SEK/ton bör vara möjligt för biogasproduktionen. Till 
det kommer sedan kostnader för eventuell jordtillverkning eller för transport 
till spridning på åkermark. Rötresten behöver inte komposteras vilket leder 
till minskat ytbehov och minskade driftkostnader vid jordtillverkning. 
Jorden bör i detta fall kunna tillverkas för omkring 300 SEK/ton rötrest. 
Rötning innebär en minskning av torrsubstansmängden till ca 2/3 av 
ursprunglig mängd varför transport till åkermark också blir billigare totalt 
om slammet rötats, dock inte per ton. 

Den biogasproduktion som är aktuell är produktion av rågas. Det vill säga 
gas som inte uppgraderas, renas, till 98% metangas utan som fortfarande 
består av ca en tredjedel koldioxid och vatten. Denna gas kan framställas till 
rimligt pris i mindre skala än den 98%-iga fordonsgasen men kan bara 
användas för produktion av el och värme.  
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Som reservlösning kan förbränning med avfall fungera. För att detta ska 
kunna ske behöver undersökas vilka anläggningar som kan tänka sig ta emot 
slammet och om det eventuellt behöver torkas innan förbränning. Troligen 
kommer anläggningen att ta en mottagningsavgift för att elda slammet. Även 
vid sluttäckning av deponier behövs fortsättningsvis visst slam. Särskilt i 
norra Dalarna finns gamla gruv-deponier som ska täckas och som kan 
komma att behöva slam. 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
Föreliggande rapport presenterar det arbete som gjorts i de fyra orterna 
Sälen, Idre, Trysil och Engerdal under 2016 och våren 2017 för att hitta bästa 
möjliga nytta av det slam och matavfall som finns på orterna.  

Projektet har varit en del av Eco Inside, ett Interreg-projekt mellan Sverige 
och Norge.  

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Det är främst användningen av slam som varit i fokus i detta projekt, 
eftersom det i första hand är för slammet kommunerna behöver finna ny 
användning.  

Matavfallet samlas i dagsläget in och transporteras till rötning från alla orter 
utom i Engerdal. Även i Engerdal planeras en liknande lösning. 
Omhändertagande av matavfall lokalt kan komma att bli aktuellt i de kanaler 
som hittas för användning av slammet.  

1.3 Metod 
Inledningsvis skedde en bred scanning av vilka möjliga tekniska lösningar 
som finns tillgängliga för omhändertagande och nyttiggörande av slam och 
matavfall. Dessa kategoriserades i tre kategorier varpå en första grov sållning 
av tekniker som kan vara intressanta att studera vidare för orterna följde.  

Efter ovanstående genomgång har sedan ytterligare en gallring skett för att 
för projektet utse rekommenderade tekniker och lösningar. De 
rekommenderade lösningarna valdes utifrån teknikmognad, värdering av 
den nytta som tekniken innebär samt utifrån ekonomiska aspekter.  

2  Nuläge  

Tillgången på slam och matavfall i samhället är stor. Slam och matavfall 
innehåller nyttigheter i form av makro och mikronäringsämnen och organisk 
substans, nyttigheter som behövs i jordbruket för hälsosamma jordar. Det 
finns också en skepsis för spridning av slam och matavfall. Skepsisen beror 
på de föroreningar som också finns i framför allt slammet. Slammet är ju på 
något sätt att betrakta som ”samhällets spegel”. Det innehåller alla ämnen 
som finns i samhället, vilket även inkluderar giftiga metaller och 
smittoämnen. Det finns länder där spridning av slam helt har förbjudits. I 
Schweiz förbjöds spridning 2006 och i Holland sprids det heller inget slam1. 

                                                        
1 Svenska Naturskyddsföreningen 
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Det är alltså ett dilemma och i de flesta kommuner letar man efter 
avsättningsmöjligheter. 

Utgångspunkten i de fyra orterna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är på sätt 
och vis än mer utmanande än för de flesta kommuner, eftersom det är ont 
om lantbruk på orterna. Orterna har också ett kallt klimat och få invånare 
men många besökare vintertid. Vissa förutsättningar är dock bättre än för de 
flesta kommuner. Orter med få invånare har exempelvis generellt lättare att 
nå invånarna med information för att få renare slam. Inga stora trafikytor 
har sin avrinning till avloppsreningsverket och så vidare. Slammet i de fyra 
orterna är relativt rent redan idag2. 

 

2.1 Hantering av slam i Sverige och Norge 

2.1.1 Sverige 
Det slam som uppkommer i samband med avloppsrening i Sverige används 
främst genom spridning på jordbruksmark eller för tillverkning av 
anläggningsjord. Täckning av deponier för att förhindra infiltration av vatten 
genom deponin är fortfarande ett stort användningsområde. Vidare så lagras 
en del, antingen inom eller utom anläggning. I Figur 1 nedan presenteras i 
olika användningsområden för slam i Sverige3. 
 
 

 
Figur 1 Användningsområden för slam i Sverige 

 

                                                        
2 Analysresultat och sammanställningar från var och en av kommunerna 
3 Källa Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) 
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2.1.2 Norge 
I Norge används det slam som uppkommer vid avloppsrening främst till 
spridning på jordbruksmark, se Figur 2. Andra användningsområden är 
täckning av deponier, leverans till produktion av gödselmedel och 
användning inom grönområden. En mycket liten del deponeras på dispens4.  
 

 
Figur 2 Användningsområden för slam i Norge 

 

3  Nyttan med cirkulation av slam och matavfall 

När mark gödslas är det främst fosfor, kväve (nitrogen) och kalium som man 
vill tillföra jorden. Gödsling kan ske genom spridning av konstgödning, 
naturgödsel (från exempelvis grisar och kor) eller gödning med slam eller 
matavfall.  

I maten finns näringsämnen, mikronäringsämnen och vitaminer. Mineraler 
och näringsämnen bryts inte ned i kroppen utan omsätts och lämnar sedan 
kroppen till avloppsvattnet. De viktigaste av dessa näringsämnen är fosfor 
och kväve. I slam och matavfall finns också energi som kan nyttiggöras i en 
förbränningsanläggning eller genom att låta mikroorganismer producera 
biogas i en rötprocess. 

Fosfor är livsnödvändigt för alla levande organismer. Fosfor är en viktig 
beståndsdel i den kemiska föreningen adenosin-tri-fosfat, ATP, som i sin tur 
är energibärare i cellernas energikrävande processer. Även växtcellen är 
beroende av fosfor för att växa och göra om solenergi till kemisk energi – 
mat. Växterna hämtar fosfor ur jorden. Om grödan skördas och förs bort från 
                                                        
4 Källa Statisk Sentralbyrå, Norge 
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fältet behöver fosfor tillföras. Fosfor tillförs idag vanligast som konstgödning. 
Fosforn i konstgödningen har brutits i gruvor, och utgör alltså en ändlig 
resurs, medan fosforn som förts bort från åkern som mat eller foder slutar i 
avloppsslam eller naturgödsel. Eller som matavfall. Vissa talar om ”peak 
phosphorus” precis som ”peak oil” och menar att fosforresursen i gruvorna 
kommer vara slut om 20-40 år. För att åtminstone skjuta tidpunkten framåt 
så långt möjligt är det till stor nytta att finna säkra sätt att återföra 
näringsämnen till jordbruksmark genom att sprida behandlat matavfall, slam 
och naturgödsel5.  

Kväve, som är det andra viktiga näringsämnet som åkrarna gödslas med, är 
en av de viktigaste byggstenarna i aminosyror och proteiner. Kvävet i 
konstgödning är bunden från luftens kväve i en form som är tillgänglig för 
växterna att bygga aminosyror av. Detta kan också ske i naturliga processer 
av mikroorganismer i jorden. Kvävet i en form som är tillgänglig för växterna 
kan även tillföras jorden med urin eller gödsel.  

Slam och matavfall innehåller också, precis som gödsel, mikronäringsämnen 
och en del icke färdignedbrutet organiskt material som är nyttigt för jorden 
och jordens bakterier. 

4  Gallring bland tillgängliga tekniker 

4.1 Inledande scanning av tekniker 
En inledande scanning av tekniker som är mer eller mindre tillgängliga för 
kommunerna har genomförts. Teknikerna kan delas in i tre kategorier. För 
det första beprövade tekniker. För det andra tekniker som kräver samverkan 
med annan aktör. För det tredje icke konventionell teknik. Gränserna mellan 
kategorierna är inte exakt definierade. 

4.1.1 Beprövade lösningar som löses internt eller på en befintlig 
marknad 

Det finns flera intressanta lösningar att tillgå som används av många 
kommuner redan idag. Bland de beprövade teknikerna finns följande: 

• Borttransport till jordtillverkning 
• Egen jordtillverkning 
• Borttransport för spridning på åkermark 
• Täckning av gamla deponier 
• Förbränning i avfallsförbränningsanläggning 

 
Ovanstående tekniker utvärderas vidare i Tabell 1 i kapitel 4.2. 

                                                        
5 Dana Cordell, The story of phosphorus, 2010 
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4.1.2 Lösningar som kräver samverkan med annan aktör 
Samverkan kan vara med befintlig aktör eller med en framtida, planerad 
aktör i eller i närheten av regionen. Möjliga lösningar som kräver samverkan 
med annan aktör är: 

• Samverkan med lantbruk 
• Biogas till fjärrvärme  
• Biogas i restaurangspisar  
• Biogas till sågverk, plantskolor eller annan stor aktör  
• Renslaktrester till biogas  

 
Ovanstående lösningar utvärderas vidare i Tabell 2 i kapitel 4.2. 

4.1.3 Lösningar med icke konventionell teknik 
I den sista kategorin, icke konventionell teknik, finns några lösningar på 
slam-problematiken som inte nödvändigtvis bygger på ny teknik men som 
inte är en vanlig lösning på slamproblematiken. Icke konventionell teknik 
som identifierats i projektet är: 

• Slam i biobränsle 
• Urinseparation 
• Separation av svartvatten 
• Utfällning av struvit 
• Torrifiering 

 
Ovanstående lösningar utvärderas vidare i Tabell 3 i kapitel 4.2. 
 

4.2 Sållning av tekniker  
En första utvärdering av tekniska lösningar har genomförts baserat på 
regionens förutsättningar och på kunskap om de olika lösningarna. I Tabell 1, 
2 och 3 utvärderas de tekniker som redovisats i ovanstående kapitel. 
Redovisningen sker med en kortare beskrivning av tekniken samt en listning 
av för- och nackdelar. I den högra kolumnen finns angivet ”ja” om lösningen 
var intressant att titta vidare på och ”nej” om nackdelarna innebar att det 
inte var aktuellt att gå vidare med analyser av vad lösningen skulle innebära 
för kommunerna. I tabellerna finns också ett par tekniker som fått 
bedömningen ”nja” vilket innebär att tekniken är möjlig men inte ett 
nyttiggörande av näringen i slammet. 
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Tabell 1 Möjligheter att ta hand om slam och matavfall med beprövade lösningar som 
löses internt eller på en befintlig marknad  
 

Teknik Beskrivning För och 
nackdelar 

Intres-
sant 

Borttransport till 
jordtillverkning 

Att transportera bort främst 
slammet till en annan aktör 
som tar hand om det och 
tillexempel tillverkar jord 

- Transporter 
- Ej nytta på orten 
  
+ Möjligt 
+ Enkelt 
+ Inga investeringar 

Ja 

Egen jordtillverkning Slammet kan rötat eller orötat 
användas för jordtillverkning. 
Det innebär i och för sig en 
ökning av volymen men 
också en lokal användning av 
resursen som slammet utgör 

- Nytt arbetsområde 
- Risk för liten 
marknad 
  
+ Lokalt nyttiggörande 

Ja 

Transport till 
åkermark 

Avtal tecknas med 
lantbrukare för avyttring av 
slammet till åkermark, med 
eller utan mellanhand 
  

- Tuff konkurrens 
- Tidskrävande om inte 
mäklare 
- Ej nytta på orten 
  
+ Möjligt  
+ Miljönytta 
+ Små investeringar 

Ja 

Täckning av gamla 
deponier 

Vanligt är att använda 
slammet som sluttäckning på 
gamla deponier 

- Inga fler dispenser 
- Inget nyttiggörande 
av näring 
 
+ Kan finnas deponier 
på andra håll 

Nja 

Förbränning i 
avfallsförbränning 

Slammet är ett avfall som kan 
brännas som avfall i en 
panna 

-Långa transporter  
-Dyr behandling 
-Inget nyttiggörande 
av näring 
 
+ Relativt säker 
avsättning 

Nja 
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Tabell 2 Möjligheter att ta hand om slam och matavfall som involverar en annan aktör 
 

Teknik Beskrivning För och 
nackdelar 

Intres-
sant 

Samverkan med 
lantbruk 

Näringen kan tas tillvara och 
energin också tillsammans 
med andra organiska avfall 
på lantbruk 

-För ont om lantbruk Nej 

Biogas till fjärrvärme Slammet och eventuellt även 
matavfallet kan rötas och 
gasen användas till 
produktion av fjärrvärme. 
Rötresten har mindre 
torrsubstansvikt än slammet 
men måste tas omhand på 
något vis. 

- Nytt arbetsområde 
- Ekonomi helt 
beroende av 
värmepris 
  
+ Lokalt nyttiggörande 
+ God avsättning 

Ja 

Biogas till 
restaurangspisar 

Biogas producerad genom 
rötning används av 
resturangspiar på 
skidorternas många 
rstauranger 
  

- Liten avsättning 
- Dyrt 
  
+ Nytta på orten  
+ Publikt intressant 

Ja 

Biogas till sågver, 
plastskolor eller 
annan stor aktör 

Någon annan stor aktör 
använder energin i biogasen 

- Osäker framtid 
 
+ Vissa stora aktörer 
finns med värmebehov 
+ Flygplatsen kommer 
behöva energi 

Ja 

Renslaktrester till 
biogas 

Andra substrat används för 
produktion av biogas. 
Matavfall i första hand men 
det finns också slaktrester 
från renslakterier att tillgå.  

- Avsättning av 
ytterligare rötrest 
 
+ Hållbar hantering av 
slaktavfallet 
+ Samverkan med 
samebyar 
+ Närings- och 
energirikt avfall 

Ja 
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Tabell 3 Möjligheter att ta hand om slam och matavfall genom användning av mindre 
beprövad teknik. 
 

Teknik Beskrivning För och 
nackdelar 

Intres-
sant 

Slam i biobränsle Förbränning av slam i 
biobränsleeldat fjärrvärmeverk.  

-Oprövat 
-Risk för 
dioxinbildning 
-Lång 
tillståndsprocess 
  
+Nyttiggörande av 
näringen i slammet 
om askan används 
som gödning 
+Enkel kvittblivning 
om det går att lösa 

Ja 

Urinseparation Separat hantering av urin för att 
skapa tillgång till näringskälla 
för åkermark 

-Stora investeringar 
-Mycket liten nytta 
  

Nej 

Separation av 
svartvatten 

Återföring av slam till åkermark 
försvåras av de föroreningar 
som finns i slammet som till 
största delen härrör från industri 
och annan verksamhet. Därför 
har försök gjorts med separat 
avlopp för det renare 
toalettavloppet 
  

-Stora investeringar 
-Liten nytta då 
slammet i 
kommunerna är 
relativt rent 
-Återstående vatten 
kan bli svårbehandlat 

Nej 

Utfällning av struvit Utfällning av näringsämnen ur 
avloppsvattnet kan ge tillgång 
till rent gödsel medan 
näringsinnehållet i slammet 
minskar 

-Stora investeringar 
-Svårbehandlad rest 
 
+Ekonomiskt i stor 
skala 
+Nyttiggörande av 
näringen 

Ja 

Torrifiering/  
annan torkning 
(fyra tekniker) 

Teknik framtagen för slammer 
från pappersindustrin.  

-Inte lokalt 
nyttiggörande 
-Troligen långa 
transporter 
  
+Nyttiggörande av 
energi 
+Nyttiggörande av 
näring i det fall askan 
inte deponeras 

Ja 
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I kapitel 5 presenteras var och en av de tekniker som ansetts vara värda att gå 
vidare med. Därefter följer sammanfattande slutsats samt 
rekommendationer. 

5  Utvalda tekniker 

5.1 Teknik nr 1: Borttransport till jordtillverkning 
Det finns flertalet aktörer inom 20-30 mil från kommunerna som tillverkar 
jordprodukter, exempelvis anläggningsjord, av slam och andra organiska 
avfall. Dessa aktörer tar betalt för tjänsten att ta hand om slammet. En 
förutsättningslös diskussion har inom projektet förts med en av aktörerna. 
Jordtillverkning sker vanligtvis genom kompostering av slam med 
efterföljande inblandning av torv och sand. Oftast används jorden vid 
anläggningsarbete till exempelvis vägslänter, trafikplatser eller gräsmattor. 
Näringen kommer delvis till nytta men blir oftast inte en del av nya 
livsmedel.  Den här tjänsten bör handlas upp för att få ett fördelaktigt pris.  

Om den här lösningen väljs kan det bli aktuellt att köra slam över 
nationsgränsen. Det är fullt möjligt. Dock måste transporterna anmälas. För 
slamtransporter från Norge till Sverige ansökan göras till Miljødirektoratet6 
och för transporter från Sverige till Norge görs anmälan till 
Naturvårdsverket7. Anmälan görs för ett helt år med planerad mängd och 
antal transporter och sedan lämnas en efterföljande rapportering av verkligt 
transporterade mängder efter årets slut. 

Kostnaderna för denna lösning består dels av transportkostnad och dels av 
en mottagningsavgift vid vald anläggning. Mottagningsavgiften sätts för varje 
slam men hamnar troligen mellan 500 och 1000 SEK. Transporten kostar ca 
1,20 kr/tonkm eller knappt 1000 kr/körtimme. Ett lass väger drygt 30 ton. 

Åtgärden är fullt möjlig. Näringen kommer delvis till nytta men inte till 
livsmedelsproduktion och inte lokalt. Åtgärden kan med fördel kombineras 
med lokal biogasproduktion. 

 

5.2 Teknik nr 2: Egen jordtillverkning 
Vid tillverkning av jord på den egna orten behöver en del investeringar göras. 
En kompostering av slammet måste ske vilket kräver ytor motsvarande ca 1,5 
gång antalet m3 slam som ska komposteras. Ytbehovet skulle alltså röra sig 
om omkring 4 000 m2 för var och en av kommunerna.  

                                                        
6 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Eksport_og_import_av_avfall/ 
7 http://www.naturvardsverket.se/inutavfall 
 



 20 juni 2017 
 
 
 

15 (31) 

Vid komposteringen blandas slammet med flis från till exempel en 
återvinningscentral och läggs upp i kompoststrängar. Anledningen till att 
slammet blandas med ett konstruktionsmaterial är för att kol/kväve kvoten 
ska bli den rätta för de bakterier som ska bryta ned materialet och för att 
syresätta materialet så mycket som möjligt. Vid lägre torrsubstanshalter (TS) 
behövs mer tillsatsmaterial. Kompoststrängarna vänds regelbundet, några 
gånger per år. Komposteringen är nödvändig för att jorden ska stabiliseras 
kemiskt och innebär en nedbrytning av organiskt material. Komposteringen 
innebär också en hygienisering av slammet där tiden gör att materialet efter 
behandlingen anses vara fritt från smittbärare. 

Efter tillräcklig uppehållstid är komposten klar och jorden blandas med torv 
och sand och eventuellt andra tillsatsmaterial till önskade egenskaper. Det 
sker en volymökning vid jordtillverkning. En kubikmeter slam blir fyra till 
fem kubikmeter jord. 

Det bör kunna finnas avsättning för vissa mängder jord på de aktuella 
orterna. Anläggningsjord skulle kunna användas på golfbanor, vid 
vägarbeten. En tidig tanke vara att en användning skulle kunna vara alla 
skidbackar men SkiStar har kontaktats och är inte intresserade av att ta emot 
jord. Eventuellt finns annan aktör som vill ha jorden. 

Den tillverkade jorden kan certifieras enligt SPCR 148. Förfarandet innebär 
en kvalitetsmärkning och ställer också krav på jordens egenskaper 
exempelvis vattengenomsläpplighet och hållfasthet vid belastning.  

En översiktlig kalkyl visar att investering i hårdgjord yta för den i de flesta 
kommunerna aktuella mängden slam skulle sluta på drygt 5 miljoner SEK, 
inklusive en siktskopa för att sikta jorden. Plattan blir i kalkylen asfalterad, 
förses med belysning och hantering av dagvatten. Kapitalkostnaden blir 450 
000 kronor och kostnaden per ton slam omkring 370 kr. Tillsatsmaterial 
beräknas kosta runt 300 000 – 400 000 SEK per år. Personal och maskin 
kan antas vara 10 % av en heltid och alltså drygt 100 000 SEK. Alltså blir den 
totala kostnaden 500 – 600 SEK/ton slam totalt.  

Om jorden kan säljas ger den intäkter. Den svenska anläggningsjorden säljs 
på vissa håll för 100 – 200 SEK medan den på andra håll måste lämnas bort 
gratis. En SPCR certifiering av jorden ökar möjligheten att sälja jorden. 

I det fall biogas produceras minskar mängden slam som ska tas omhand till 
omkring 60 % av ursprunglig mängd eftersom viss del av torrsubstansen 
omvandlats till biogas. Det gör att ytan för framställning av jorden kan 
minskas om slammet rötas först. Likaså minskar maskintiden eftersom 
kompostering inte är nödvändig. Mängden tillsatsmaterial som krävs 
minskar därmed också. Den totala kostnaden per ton slam minskar till 400 – 
500 SEK/ton och mängden minskar dessutom. 
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Det är möjligt att säcka jorden och sälja den under ett gemensamt 
varumärke. Om kommunerna skulle gå ihop om en säckningsanläggning kan 
säckningen ske för omkring 15 SEK/säck. Med säckar om 30 kg innebär det 
tillkommande kostnader på 500 SEK/ton jord. Det är riskfyllt att ge sig in på 
säckning av jorden då marknaden är svajig och känslor påverkar efterfrågan 
på slambaserad jord. Det finns risk att det kostar mer än det smakar. 

Jordtillverkning är sammanfattningsvis en attraktiv teknik för 
omhändertagande av slammet. Särskilt i kombination med 
biogastillproduktion är det ett bra alternativ under förutsättning att 
avsättning finns för jorden. Om försök med jordtillverkning måste läggas ned 
innebär det inte någon stor förlust eftersom den hårdgjorda ytan skulle 
kunna få annan användning, exempelvis som yta för torkning och 
mellanlagring av slam i väntan på någon annan åtgärd. Även rörat slam 
måste troligen mellanlagras innan exempelvis spridning på åkermark. 

 

5.3 Teknik nr 3: Borttransport för spridning på åkermark 
Spridning på åkermark innebär att näringen i slammet återförs till 
livsmedelsproduktion. I första hand är det fosforn som återförs till nya 
grödor men även kalium och kväve återförs till viss del. Mikronäringsämnen 
och organisk substans tillförs jorden. Detta anses av många vara av stor vikt 
och göra jorden mer hälsosam än en jord som tillförs näring i ren form 
genom konstgödning.  

Men slammet är också förorenat av bland annat kadmium och av 
smittämnen, parasiter och tarmbakterier vilket måste tas hänsyn till.  

Det finns flera regelverk som styr vilket slam som får användas på åkermark 
och i vilka mängder. I Sverige styrs möjligheten att lägga slam på åkern 
lagstiftningsmässigt av gränsvärdena i SFS 1998:944 och i SNFS 1994:2. 
Dessutom finns REVAQ-certifiering av slam med egna krav på förbättringar 
och uppströmsarbete. I Tabell 4 anges gällande gränsvärden. I tabellen visas 
också värden för metaller i slam från Sälens reningsverk som ett exempel. 
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Tabell 4 Gränsvärden i lagstiftningen för innehåll av olika metaller i slam i Sverige 
 

Metall mg/kg TS  Exempel Sälen 

Bly 100 7 

Kadmium 2  0,48 

Koppar 600  230 

Krom 100 22 

Kvicksilver 2,5 0,2 

Nickel 50  7 

Zink 800  300 

 

I Norge används en riskutvärdering gjord av Vitenskapskomitteen för 
mattrygghet8 som anger gränsvärden vid spridning av slam till åkermark. 
Gränserna, enligt Tabell 5 är satta för olika kategorier av användning. 
Användningskategorierna är angivna längst ned i tabellen. 

 

Tabell 5 Gränsvärden för innehåll av metaller i slam för spridning på åkermark, Norge 

                                                        
8 Risk assessment of contaminantants in sewage sludge applied on Norwegian soil, VKM 
(Vitenskapskomiteen för mattrygghet), från 20 augusti 2009 

Class 
0 
mg/kg DM 

I 
mg/kg DM 

II 
mg/kg DM 

III 
mg/kg DM 

Cadmium (Cd) 0,4 0,8 2 5 

Lead (Pb) 40 60 80 200 

Mercury (Hg) 0,2 0,6 3 5 

Nickel (Ni) 20 30 50 80 

Zinc (Zn) 150 400 800 1500 

Copper (Cu) 50 150 650 1000 

Chromium (Cr) 50 60 100 150 
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I Kläppen och Stöten förekommer enstaka värden av metallerna krom och 
koppar i slammet som överstiger gränserna. Slammet i Sälen och Idre klarar 
sig under de svenska lagstadgade gränserna för metallinnehåll i slam som 
sprids på åkermark.  

I Trysil orsakar kopparhalterna att slammet hamnar i kategori II. Gällande 
andra föroreningar är slammet av god kvalitet. 

Enligt det svenska regelverket styr också fosforgivan tillsammans med 
metallhalterna hur mycket slam som får spridas. En lantbrukare får lägga på 
en viss fosforgiva på sin åkermark. Lantbrukaren vill maximera den givan 
med ett gödningsmedel men om slammet innehåller mycket metaller så kan 
fosforgivan begränsas av att metallhalterna når gränsen för tillförsel. 
Innehållet av metaller i slammet per enhet fosfor göra att metallerna blir 
begränsande för hur mycket fosfor som kan spridas i form av slam. Jordarna 
delas i SNFS 1994:2 in i två kategorier beroende på hur mycket fosfor de 
innehåller innan gödslingen (P-AL klasser). På klass III-V får 22 kg P/ha 
spridas medan på klasserna I-II får 35 kg P/ha spridas i form av slam.  

I Tabell 6 presenteras ett exempel gällande slammet i Sälen. Fosforhalten i 
slammet gör att man vill sprida att man vill sprida 1,3 ton TS/ha på marker 
av klasserna III-V och 2 ton TS/ha marker i klass I-II. I tabellen kan 
konstateras att det är först vid den högre fosforgivan som 
föroreningshalterna blir begränsande och då av mängden krom och 
kadmium. 

Application No limitation on 
agriculture areas, 
and green areas 
(e.g. private 
gardens, parks) 

40 tons dry 
matter per 
hectare per 
10 year on 
agriculture 
areas, private 
gardens and 
parks. 

20 tons dry 
matter per 
hectare per 
10 year on 
agriculture 
areas, 
private 
gardens and 
parks. 

Maximum 5 
cm on green 
areas 
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Tabell 6 I första kolumnen finns ett exempel på slam från Sälen och vad spridning av 
det slammet till tillåten fosforgiva skulle innebära samt spridningsgränser för de olika 
föroreningarna 
 

Element Innehåll (g/ton 
TS) 

Tillförsel  
(g/ha, vid 1,3 ton 
TS/ha) 

Tillförsel  
(g/ha, vid 2 ton 
TS/ha) 

Gräns 
(g/ha) 

Bly  7 9 14 25 

Kadmium  0,48 0,62 0,96 0,75 

Koppar  230 300 460 3001 

Krom 22 29 44 40 

Kvicksilver 0,2 0,26 0,4 1,5 

Nickel  7 9 14 25 

Zink  300 390 600 600 

 

Kontakt har tagits med mäklare för avloppsslam och rötrester som ska 
spridas på åkermark. Mäklaren heter Biototal, men det finns även andra 
aktörer inom området. Biototal uppger att företaget gärna tar hand om 
slammet från de aktuella kommunerna och ser till att det kommer till 
användning på åkermark. Biototal är ett Svenskt företag men har erfarenhet 
av och kontakter för slamförmedling i Norge. Helst arbetar företaget med 
REVAQ certifierat slam. 

Kostnaden spridningen medför för kommunen är transportkostnad och yta 
för mellanlagring av slammet. Kommunen kan inte räkna med någon intäkt 
för slammet. Transporterna kan bli långa och Biototal uppger för att 
transportkostnaden kan bli mellan 500 och 1000 SEK. En yta för 
mellanlagring antas innebära investeringar på drygt 1 miljon SEK. 

Spridning på jordbruksmark är en tillgänglig lösning. Både näringsämnena i 
slammet och mikronäringsämnen och de organiska ämnena kommer till 
nytta i den här lösningen, dock inte lokalt. Å andra sidan produceras inte de 
konsumerade grödorna lokalt heller. Att sprida slammet på åkermark skulle 
fördelaktigt kunna kombineras med produktion av biogas. Det skulle 
innebära att energin i slammet nyttiggörs lokalt och att den mängd slam som 
ska transporteras till en lämplig åkermark minskar till bara 2/3 av den 
ursprungliga mängden. 
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5.4 Teknik nr 4-7: Produktion av biogas 
Flera tidigare utredningar har gjorts av produktion av biogas på orterna. 
Slutsatsen har varit att stor skala behövs och att varken marknaden eller 
tillgången är tillräcklig för att göra biogasproduktion intressant. Om bara rå-
gas produceras och ingen uppgradering till fordonsgas genomförs kan dock 
en annan bedömning göras. Produktionen blir därmed enklare och inte lika 
skalkänslig. Rå-gasen innehåller omkring 65 % metan, till skillnad från 
fordonsgasens 98 % metan, och går bra att elda i en motor för elproduktion 
eller i en panna för värmeproduktion. Småskalig biogasproduktion kan även 
ske i lantbruket. 

5.4.1 Exemplet Antec 
Vid flera tillfällen under projektets gång har kontakt tagits med ett nystartat 
företag, Antec, som producerar en biogasanläggning som utnyttjar en ny 
teknik där rötkammaren är uppdelad i tre delar. All biogasproduktion sker av 
mikroorganismer, men dessa mikroorganismer är av olika sorter som var och 
en tar nedbrytningsprocessen ett steg. I den första fasen arbetar 
mikroorganismer och enzymer med att bryta ned de komplexa organiska 
molekylerna till enklare organiska föreningar som socker och aminosyror. I 
nästa fas sker sedan en jäsning av dessa enklare föreningar till alkoholer och 
fettsyror med hjälp av en annan grupp av mikroorganismer. Det är först i den 
sista fasen som metangasbildande mikroorganismer bildar metangas utifrån 
dessa jäsningsprodukter. Antecs ide är att var och en av dessa processer ska 
ske i en kammare där mikroorganismerna växer på lameller och på det viset 
blir kvar på ett ställe i rötkammaren medan enbart materialet flyttar vidare 
till nästa kammare och nästa steg i biogasproduktionsprocessen. I och med 
detta menar Antec att uppehållstiden för materialet kan minskas. Den 
prototyp som finns framtagen innebär behandling av ca 2 200 ton/år och 
reaktor. Materialet bör hålla 5-15% TS. 

Utvecklingen av de här idéerna är intressanta och en prototyp finns 
framtagen. En anläggning är såld till en avfallshanterare i Slovakien. Kontakt 
har tagits med Antec biogas för att eventuellt kunna göra ett studiebesök vid 
den nya anläggningen. 

Om en biogasreaktor ska uppföras i någon av kommunerna, så bör den 
handlas upp med särskilda krav. Efter genomgång av Antecs redovisade 
siffror kan konstateras att det verkar som om försöket de hänvisar till med 
bra 7 dagars uppehållstid för 98 % utrötning av ett material med 15% TS, 
egentligen var 5% TS med 15 dygns uppehållstid. Dessutom var ytorna på 
lamellerna, som ska vara växtplats för bakterierna, släta och också utan 
synlig biohud så det är tveksamt om rötningen egentligen fungerar som 
planerat. För att slammet ska hygieniseras ordentligt och inte kunna sprida 
smitta vid spridning på till exempel åkermark eller vid användning för 
jordtillverkning måste en kontroll av att uppehållstiden i reaktorn är 
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tillräcklig för allt material och inget material får slinka igenom för snabbt. 
Ingen sådan kontroll har genomförts. Inte heller mätningar av metanläckage 
har redovisats. Dessutom bedöms tekniken innebära risk för att tyngre delar 
av substratet sedimenterar med rengöringssvårigheter som följd.  

Det finns tydliga fördelar med den lösning som Antec biogas arbetat fram. 
Dels är lösningen flexibel eftersom reaktorn är containerbaserad. I det fall 
kommunerna vill upphandla biogasreaktorer och vid ett senare tillfälle vill 
flytta dessa för att försörja till exempel flygplatsen med energi så är detta 
möjligt med seriekoppling av Antecs reaktorer. Uppehållstiden är också kort 
vilket medger hög kapacitet. Dock måste anläggningarna upphandlas och vid 
upphandling ska krav ställas.  

Verifikat måste då visas på:  

• att kontroll av hygieniseringen utförts på tillfredsställande sätt 
• att anläggningen kan ta emot den aktuella organiska belastningen 
• att axeln klarar belastningen från ett slam med 12% TS trots 

slammets viskositet.  
• garanterad miniminivå på metanläckage 
• deklaration av energiförlusten vid aktuellt substrat 

 

5.4.2 Ekonomi 
Av biogasen kan energi produceras i form av värme eller el och värme. 
Kommunerna har olika förutsättningar att avsätta värmen. Dels kan värmen 
avsättas till stora energikonsumenter som till exempel sågverk. Ett 
näraliggande fjärrvärmenät kan vara en avsättning för värme. Kontakt har 
tagits med Pemco som driver fjärrvärmen i Älvdalen och de menar att alla 
bränslen är av intresse. 

Det hittills största intresset för att ta hand om den värme som kan 
produceras av biogasen finns i Trysil där avloppsreningsverket är placerat 
vid ändpunkten i fjärrvärmenätet. Detta gör ett värmetillskott välkommet i 
fjärrvärmesystemet.  

Inför upphandling av biogasreaktor bör avsättningen av värmeenergi på var 
och en av orterna noggrannare undersökas.  

Ekonomin i projektet är avhängt pris på den värme som kan produceras. I 
kalkylen i Tabell 7 har en biogasreaktor från Antec biogas förutsatts. Antec 
anger att reaktorn kostar 4,3 miljoner kronor. Viss osäkerhet finns om vilka 
tillbehör som kommer behövas. Etablerad småskalig biogasteknik med 
värmeproduktion i gaspanna hamnar på investeringar på omkring 8 
miljoner. I investeringskalkylen nedan ingår en platta för jordtillverkning 
och en gaspanna inklusive installation. Avskrivningstiden för biogasreaktorn 
är 10 år och för panna och platta har 15 års avskrivningstid använts i 
beräkningarna. Tillsatsmaterial för jordtillverkning tillkommer. 
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Tabell 7 Investeringskalkyl 

 

 

Beräkningsexemplet har gjorts för Trysils slammängd (1200 ton vid 24 % 
TS), men slammängden är ungefär densamma i Sälen och Idre. Vid rötning 
minskas mängden slam (rötrest) till 2/3 av ursprunglig mängd och med 
anledning av det och att inte kompostering behöver ske minskar kostnaden 
för jordtillverkning. Kostnaden för rötning och värmeproduktion uppskattas 
till ca 570 kr/ton slam och med jordproduktion tillkommer 250 kr per ton.  

Värmen från gasen går att sälja och jorden kan gå att sälja. I Tabell 8 har 
intäkterna vid försäljning av gas uppskattats. Det pris på värmen som är satt 
är det pris som avloppsreningsverket i Trysil idag betalar för värmen. 

Post Investering kr Kapitalkostnad kr/år 

Biogasreaktor 4 330 0001 560 0001 

Platta för jordtillverkning 1 200 000   80 000 

Gaspanna inkl installation    600 0001   40 0001 

SUMMA 
 

680 000 

Kr/ton slam 
 

570 kr/ton slam (vv) 

   

Insatsmaterial jordtillv 
 

300 000 kr/år 

1 Etablerad teknik landar i investeringar kring 8 miljoner för reaktor, panna mm och installation 
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Tabell 8 Uppskattade intäkter  

Post Beräknat Enligt Antec 

Gasmängd   90 000 Nm3 70 000 Nm3 

kWh 870 000 kWh    

Värme från gaspanna (90%) 780 000 kWh    

Betalar idag för värmen 0,63 kr per kWh 
 

Kr per år för värmen 500 000 kr         

Intäkt per ton slam 410 kr/ton slam 
 

 

Mängden gas har antagits vara något högre än den mängd som antas i Antecs 
beräkningar. Pannan antas ha 90 % verkningsgrad. Med det antagna 
värmepriset kommer slammet att generera gas motsvarande ca 410 kr/ton.  

En kontroll har gjorts av kalkylen mot mer konventionell biogasproduktion 
som finns på vissa lantbruk. Dessa bygger då på konventionell teknik med 
rötning i bara en kammare och omrörning med omrörare. Denna beräkning 
pekar på ett pris på biogasreaktorn på 5,6 miljoner kronor. Övriga 
nödvändiga installationer inklusive gaspanna kostar ytterligare 2-3 miljoner 
kronor. Kostnaderna skulle i det fallet bli ungefär 50 % högre. I den här 
beräkningen antas biogasproduktionen bli 1 200 MWh vilket är en knappt 40 
% större biogasproduktion och i och med det ökar också intäkterna.  

Antec biogas har själva uppskattat intäkterna till 750 kr/år men i den 
kalkylen ligger en behandlingskostnad för slammet som en intäkt. I dessa 
beräkningar anses det underskott som uppstår vara ”behandlingsavgiften” 
för slammet. 

5.4.3 Tillgängliga substrat 
Erfarenhet av avsättningen av rötresten, till exempel till åkermark eller som 
tillverkad jord, är också eftersträvansvärd, innan ytterligare substrat som 
slakteriavfall eller matavfall tas emot för biogasproduktion. Det är bra för 
biogasproduktionen att till slam lägga slaktavfall. I samebyn i Idre där 2-
4000 renar slaktas per år uppkommer  ca 50 ton slaktavfall (ben, skalle, tarm 
och magar) årligen. Matavfall finns också att tillgå men detta tas idag 
omhand från Trysil, Sälen och Idre i rötanläggningar som materialet 
transporteras till. Matavfallet från Engerdal tas inte omhand för 
biogasproduktion idag, men en lösning är på gång. Lokalt omhändertagande 
är naturligtvis i princip alltid bättre så länge användningen är hållbar, så 
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tillförsel av även matavfall och så småningom slakteriavfall i en framtida 
biogasanläggning är fortsatt intressant. En inblandning av 20 % slaktavfall 
skulle kunna göra rötningsprocessen fungera mer optimalt enligt Antec 
biogas. I exempelvis Trysil kommun finns 350 – 400 ton matavfall att tillgå. 

5.4.4 Avsättning av gas till restauranger 
I Trysil finns intresse från restaurangen Knettsetra att använda biogas i 
spisarna. Detta är möjligt, men att dra biogasen till restaurangen kostar 500 
kr/meter och är alltså ganska dyrt. Investeringen har en lång livslängd men 
priset skulle bli 1-2 miljoner för att dra gasledningen. Det vore ett publikt 
intressant upplägg som skulle väcka uppmärksamhet, men som troligen 
kostar mer än det smakar. 

Det är också möjligt för Knettsetra att producera sin egen biogas då små 
anläggningar för hushållsbruk numera finns att köpa. Den lilla 
hushållsanläggningen kostar ca 8 000 kr. Läs vidare på 
www.homebiogas.com. Denna anläggning är dock avsedd för varma 
breddgrader. 

5.4.5 Sammanfattande kommentar 
Lösningen med egen biogasproduktion på orterna är mycket intressant. 
Energi som produceras kan nyttiggöras på orten och slammet hygieniseras i 
och med rötningen samt minskar i mängd. Slammet kan sedan läggas på 
åkermark eller bli jord i en egen jordtillverkning. Ekonomin är beroende av 
värmepriset och av möjligheterna att sälja jord.  

 

5.5 Teknik nr 8: CO2 gödning 
Under diskussionerna i projektet har det framkommit förslag på att 
restauranger skulle kunna odla egna grönsaker och använda avgaserna från 
gaspannan för koldioxid-gödning. Vid förbränning bildas koldioxid vilken är 
byggstenen för växternas tillväxt. Om koldioxid tillförs i ett växthus ökar 
tillväxten. 

Om möjligheten att odla i växthus finns kan bygden profileras med egen 
odling av råvaror till restaurangerna. Det skulle också kunna vara intressant 
att förse plantskolan med koldioxid och värme. Dock har lösningen inte 
utretts närmare i projektet då inga växthus finns i närheten och intresset från 
restaurangerna verkar svalt. 

 

5.6 Teknik nr 9: Utfällning av närsalter 
Ur slam och avloppsvatten kan rena gödselpreparat utkristalliseras. Det finns 
exempel på utvinning av både fosfor och kväve. De utfällda nyttigheterna kan 

http://www.homebiogas.com
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användas som råvara för produktion av gödsel eller användas direkt som en 
näringsgiva i lantbruket.  

En av metoderna är utfällning av magnesium-ammonium-fosfat, eller 
struvit, som är en förening av de viktigaste näringsämnena i avloppet. 
Utfällningen kan kombineras med den enklare ammoniakstrippingen där 
ammoniak avdunstar genom en något höjd temperatur för att sedan 
kondenseras och låtas droppa ned i antingen svavel eller salpetersyra för 
produktion av ammoniumsulfat eller ammoniumnitrat, två gödningsmedel. 

Utfällning av struvit har provats vid ett avloppsreningsverk i Skandinavien, 
nämligen i Halmstad. Drivkraften var att uppvärdera de värdefulla 
beståndsdelarna i slammet. Det kan dock ifrågasättas om det är hållbart att 
skilja näringsämnena från den organiska substansen och de 
mikronäringsämnen som egentligen också behöver tillföras jorden.  

Försöken genomfördes genom frigörelse av fosfor ut slammet. Med tekniken 
fälldes 1/3 av fosforn i slammet som struvit.  I Halmstad utvanns 173 ton 
struvit per år. Investeringen var 14 miljoner SEK och 700 000 SEK per år 
sparades på att fällningskemikalier inte behövde användas.  

Halmstad har inte gått vidare med försöken eftersom de inte längre kunde 
avsätta slammet till åkermark efter att fosforhalten var sänkt. Själva 
utvinningen och försäljningen av struviten var enligt uppgift från Halmstad, 
lönsam. 

Försöket var det enda som genomförts i Skandinavien, men tekniken 
används på avloppsreningsverk i USA, Canada och i London. 
Teknikmognaden är dock förhållandevis liten och verkar idag kräva 
storskalighet. För att lönsamhet ska uppnås verkar åtminstone dubbla flöden 
de aktuella orternas slammängd.  

Dessutom kan nyttan med att avskilja en nyttig beståndsdel ur slammet 
ifrågasättas ur ett hållbarhetsperspektiv. Resten av slammet blir svårare att 
nyttja då fosforhalten är sänkt. 

 

5.7 Teknik nr 10: Användning i plantskola 
Med teknik nr 6 minskar näringsinnehållet i slammet vilket är en nackdel. 
Dock kan en lösning finnas. I projektet har undersökts om plantskolor skulle 
kunna ha nytta av det näringsfattigare slammet. Lokalt i Trysil finns en aktör 
som vill ha näringsfattigt växtmedium – handelsträdgården. Likaså finns en 
stor plantskola i Orsa. 

Vid diskussioner med plantskolorna framkom att det i Orsa fanns intresse att 
delta i försök med att driva upp plantor i slam. Även om inte utfällning av 
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näringsämnen är en del av slambehandlingen kan det vara intressant att 
testa om slammet kan vara ett bra växtmedium för skogsplantor. 

Ett bra växtmedium karaktäriseras av plantskolorna av att  

• ha lagom porstorlek för lagom vattenhållande förmåga 
• ha hög katjonbyteskapacitet, d v s god förmåga att binda näringen 

som tillförs 
• ha lagom densitet för att inte skada rötternas tillväxt 
• ha ett pH värde på 5-6 
• vara friskt från patogener 
• vara lättarbetat 

 

Torv används idag som växtmedium och fosforhalten närmast obefintliga 
0,01-0,05 %. Ofta grundgödslas torven men även den grundgödslade torven 
har en fosforhalt på under 0,1%. Gödselgivan kan då kontrolleras via 
vattentillförsel. 

Slammets fosforhalt är drygt 1,5 % (17 g/kg TS) i torr form och 4 promille vid 
24 % TS. Dock är fosforn inte så lättillgänglig för växter. Slammets pH är 7-8 
och osäkerhet råder om porstorlek och övriga parametrar är de rätta. 

Behovet i plantskolan i Orsa motsvarar ganska väl den mängd som slam är 
aktuell. Plantskolan förbrukar 550 m3 torv per år, som de köper för 250 000 
SEK. De driver upp 11 miljoner plantor. Enligt Svenska institutet Skogforsk 
har inga försök med slam som växtsubstrat genomförts och en sökning bland 
vetenskapliga artiklar ger ingen träff. Det kan finnas forskning gjord ändå 
men det vore intressant att söka pengar för att genomföra ett försök. 
Plantskolan i Orsa har uttalat att de inte har något emot att prova slam i liten 
skala. 

Användning i plantskola är dock ingen lösning i nuläget. Även om försök 
genomförs inom kort kommer det att ta flera år av försök innan en plantskola 
törs använda slammet fullt ut och dessutom kan bara ett par av orterna få 
avsättning för slammet på det här viset. 

 

5.8 Teknik nr 11: Slam i biobränsle 
Eldning av slam förekommer. Slammet eldas då tillsammans med avfall i en 
avfallsförbränningsanläggning. Den mesta fosforn återfinns efter 
förbränning i askan men denna kan inte spridas på åkermark för att 
nyttiggöra fosforn eftersom aska från avfallsförbränning behandlas som 
farligt avfall.  

När slammet förbränns ger det ett litet tillskott av energi. Först måste 
slammet torkas och för det åtgår energi. Sedan frigörs energi från de kemiska 



 20 juni 2017 
 
 
 

27 (31) 

bindningar som finns i slammet. Slam har hög askhalt, eftersom det på sätt 
och vis är en restprodukt från förbränning. I Mora torkas slammet i en 
slamtorkanläggning och sedan eldas slammet i avfallsförbränningen som 
E.ON driver där. 

En idé som väckts är att elda slammet tillsammans med biobränsle. Fördelen 
med detta skulle vara att askan från biobränsleeldade värmeverk kan komma 
till användning som gödning. I Norge sker ingen återföring av aska men i 
Sverige förekommer det. Det saknas dock regelverk, endast 
rekommendationer från skogsstyrelsen finns gällande spridning av aska i 
skog. Vid närmare undersökning kan konstateras att detta inte är aktuellt 
just nu då slammet anses ha för höga halter av klorider och alltså bidrar till 
bildning av dioxin vid förbränning.  

Frågan är en forskningsfråga men vid en rundringning visar det sig att E.ON 
redan har lämnat in en ansökan tillsammans med Högskolan i Borås, om 
finansiering av försök med att elda slam tillsammans med biobränsle. 
Projektet kallas ”Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med Cd-sänka 
genom en innovativ enstegsförbränningsprocess”. 

Projektet kan alltså konstatera att iden med eldning av slammet tillsammans 
med biobränsle för att kunna nyttiggöra fosforn, inte är en tillgänglig lösning 
idag. Inte heller bör en ansökan om finansiering av försök på detta lämnas in. 
Det bästa är att intresserat övervaka vad som sker i försöken som E.ON och 
Borås Högskola har sökt pengar för att genomföra. 

 

5.9 Teknik nr 12: Torkning av slam 
Det finns flera olika sätt att torka slam. Syftet med att torka slam är att öka 
värmevärdet och att minska dess vikt för att få effektivare transporter.  

5.9.1 HTC 
På slammer från pappersindustrin har försök med en avancerad 
torkningsteknik genomförts. Tekniken kallas HydroTermical Carbonization, 
HTC och går ut på att utsätta slammet för högt tryck och hög temperatur. 
Slammeta går då ihop till ett brunkolsliknande material. En HTC anläggning 
har prövats för slamflöden på 3 000 - 7 000 ton TS per år, alltså betydligt 
högre flöden än flödena i Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. Investeringen var 
knappa 30 miljoner kronor för det mindre flödet och knappt 50 miljoner 
kronor för det större flödet. I försöken kunde konstateras att bara vid 
slamhanteringskostnader över 400 kr/ton skulle satsningen vara lönsam för 
ett pappersbruk. 

Vid försöken visade det sig att processen var mest effektiv för grönavfall 
inom pappersindustrin men det fungerade också någorlunda för rötslam. 
Inom ramen för detta projekt har kontakt tagits med Valmet i Sundsvall för 
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att få genomföra försök med avloppsslam. Intresset var svalt och kostnaden 
för försök skulle hamna kring miljonen kronor.   

5.9.2 Mora slamtorkanläggning 
I Mora finns sedan många år en slamtorkanläggning. Anläggningen kan 
beskrivas som en stor varmluftsugn in i vilken slammet spritsas ut på ett 
vandrande golv. När anläggningen byggdes var den samtidigt en stor 
värmeanläggning och det har inte utretts i projektet vilken del av 
investeringen som var slamtork och vilken som var värmeanläggning. Hela 
anläggningen kostade 40 miljoner att bygga. Om den bara skulle uppföras 
som slamtorkanläggning skulle den vara väsentligt billigare.  

Uppvärmning sker med pellets. Driftkostnaden är årligen knappt 1,3 
miljoner SEK. De största posterna är träpellets 430 000 SEK, personal 400 
000 SEK. Transporter och el vardera 100 000 SEK och anläggningen 
underhålls för knappt 200 000 SEK/år. 

5.9.3 Pelletering 
Försök genomförs för närvarande av bland andra de kommunaltekniska 
bolagen SYVAB och UMEVA. Företagen pelleterar rötat slam och använder 
det som skogsgödsling. Försöken syftar i första hand till att studera 
gödningseffekten. Produkten har fått namnet Bionäring.  

Genomförande av försöken är problemfritt då en dom från Skogsstyrelsen 
hindrade den försöksplan som tagits fram för framtagandet av ”Bionäring”. 
Halterna av kväve var mellan 3 och 5 % och halten av fosfor var 3 %. 
Ursprunget var rötat matavfall (Skellefteå) eller rötat avloppsslam (SYVAB) 
eller en blandning därav (Lakeuden Etappi Oy). Halterna av tungmetaller i 
Bio-näringen från Sverige låg avsevärt under de svenska gränsvärdena för 
tillåten användning av slam på åkermark och för träaska vid spridning i 
skog9.  

Enligt rapporten från försöken är tillväxten lägre vid gödsling med 
Bionäring, men ihållande (10-60%). Vid gödsling med mineralgödsling är 
tillväxten större (10-90%)men efter en tid, 7-10 år så avtar tillväxten till att 
vara 1-10 %. Vid gödning med träaska var tillväxten minskad efter en tid.  

Spridningen har omfattat 17-19 ton TS/ha så det skulle behövas omkring 10 
hektar per år för att sprida slammet från var och en av orterna men 
möjligheterna till avsättning av produkten bedöms som små. 

5.9.4 SEC 
Under projektet har kontakter tagits med företaget GreenGas som 
specialiserat sig på att sätta ihop systemlösningar. De har föreslagit en 
torkningsteknik som kallas sono-electrochemical treatment, SEC, där 

                                                        
9 SVU-rapport 2013:24, Tabell 6-3 
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slammet, enligt Green Tech, avvattnas helt och hållet. Den aktuella tekniken 
har bara använts vid vattenrening tidigare och så vitt projektet kunnat 
utröna, bara i Storbritannien. Enligt uppgift skulle en torkutrustning med 
tekniken efter biogasproduktion kosta ytterligare 700 000 SEK och 
ytterligare 1,5 miljoner SEK för installation. 

5.9.5 Sammanfattande kommentar 
Torkning för tillverkning av bränsle kan vara intressant men försöken som 
E.ON hoppas genomföra tillsammans med Borås högskola bör avvaktas. 
Torkning för spridning i skog ger osäker avsättning. Torkning för att uppnå 
effektivare transporter kan vara intressant. Men andra lösningar ter sig mer 
tilltalande. Fler torkningstekniker är under framtagande. 

6  Slutsatser och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan sägas att om orterna Sälen, Idre, Trysil och 
Engerdal vill göra lite själva, ska de söka avtal med jordtillverkare som kan ta 
hand om slammet. Alternativt avtala med en mäklare som till exempel 
BioTotal som kan ombesörja så att slammet kommer till nytta på åkermark. 
Då krävs dock en yta för hygienisering och mellanlagring. 

Kostnaden förväntas ligga på 500 – 1000 SEK/ton för dessa lösningar. 

Om kommunerna vill göra mer själva och skapa nytta på de aktuella orterna 
är biogasproduktion ett attraktivt alternativ. Ekonomin blir helt beroende av 
vilket pris man kan sälja värmen för, men kostnader kring från 200 till 500  
SEK/ton bör vara möjligt för biogasproduktionen. En mer detaljerad 
beräkning bör göras för den aktuella orten innan beslut fattas. Efter rötning 
kan slammet antingen lämnas till en mäklare som till exempel BioTotal för 
spridning på åkermark eller så tillverkas jord av rötresten. Rötresten behöver 
inte komposteras vilket leder till minskat ytbehov och minskade 
driftkostnader. Jorden bör kunna tillverkas för omkring 300 SEK/ton 
rötrest. Egen jordtillverkning kan vara attraktivt om avsättning för jorden 
finns. Rötning innebär en minskning av torrsubstansmängden till ca 2/3 av 
ursprunglig mängd varför transport till åkermark också blir billigare totalt 
om slammet rötats, dock inte per ton. 

Som reserv kan förbränning med avfall fungera. För att detta ska kunna ske 
behöver undersökas vilka anläggningar som kan tänka sig ta emot slammet 
och om det behöver torkas. Troligen kommer anläggningen att ta en 
mottagningsavgift för att elda slammet. Även vid sluttäckning av deponier 
behövs fortsättningsvis visst slam. Särskilt i norra Dalarna finns gamla gruv-
deponier som ska täckas och som kan komma att behöva slam. 

En gemensam upphandling av biogasanläggning för de fyra orterna Sälen, 
Idre, Trysil och Engerdal kan göras, men denna lösning har nackdelen att 



 20 juni 2017 
 
 
 

30 (31) 

gasen kommer att uppstå på den plats där biogasanläggningen befinner sig 
och ej kunna transporteras tillbaka till kommunerna. Detta beror på att rågas 
av ekonomiska skäl inte transporteras. Den största nyttan av samverkan på 
det här området uppstår om det finns en större energikonsument nära 
biogasanläggningen. Kanske kan man tillverka gas till flygplatsen 
tillsammans, men risken finns att flygplatsens energiförbrukning är för liten 
för att behöva biogas från allt slam och matavfall som uppstår i 
kommunerna.  

Ett alternativ till samverkan kring slammet och matavfallet är också att ha 
gemensam jordtillverkning. Då hamnar jorden på den plats där 
tillverkningen sker och om avsättningsmarknaden är begränsad är detta 
ingen fördel. Jordtillverkning är en relativt lågintensiv verksamhet. Det är 
inte ont om mark i kommunerna, så det finns risk att jordtillverkning i stor 
skala på en gemensam plats inte innebär fördelar i jämförelse med varsin 
jordtillverkning.  
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