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Sammanfattning 
Detta projekt har utvärderat förutsättningar med att öppna upp offentliga miljöer, här specifikt 

kommunalt ägda avloppsreningsverk, för att testa tekniker för att återvinna näring ur 

avloppsströmmar. Sju svenska VA-organisationer har deltagit i projektet. 

Projektet övergripande syfte är att bidra till en systemomställning mot en mer cirkulär hantering av 

näringsämnen, tillbaka till produktiv odlingsmark från avloppssystemet.  

Projektets genomförande kan delas in i tre delar. Under projektets första del fastställdes de 

förutsättningar som finns för att etablera fysiska testbäddar på svenska avloppsreningsverk. Både 

generella samt specifika förutsättningar studerades. Därefter fokuserades det på att ta fram en 

övergripande affärsmodell för en arena av testbäddar hos de sju deltagande VA-organisationerna. 

Slutligen diskuterades det hur genomfört arbete kan tas vidare i ett genomförandeprojekt. Det 

beslutades att söka finansiering för etablering av en första gemensam testbädd hos en av de sju 

medverkande VA-organisationerna; på VA SYDs anläggning Ellinge avloppsreningsverk.  



 

 

1 Introduktion 
Denna rapport sammanfattar resultaten efter ett Vinnova-finansierat förberedelseprojekt för att 

utvärdera möjligheter och hinder med att öppna upp offentliga miljöer, här specifikt kommunalt ägda 

avloppsreningsverk, för att testa tekniker för att återvinna näringsämnen.  

  



 

 

2 Bakgrund 
Projektet syftade, på ett övergripande plan, till att 

underlätta en omställning till en mer cirkulär hantering av 

näringsämnen, tillbaka till produktiv odlingsmark från 

avloppssystemet. Det är en central byggsten att hushålla 

med näringsämnen för att uppnå de FNs hållbarhetsmål; 

allra tydligast mål 2, 6, 13, 14 och 15. Sveriges 

avloppsreningsverk står samtidigt inför stora utmaningar 

att få avsättning för de 900 000 ton näringsrikt slam som 

produceras varje år, på grund av osäkerheter kring 

innehållande föroreningar. Regeringsutredning kring 

“Hållbar slamhantering”, som presenterades 2020 föreslår 

ett krav på minst 60 % fosforåtervinning från avloppsslam 

för samtliga avloppsreningsverk i Sverige större än 20 000 

personekvivalenter. Mot bakgrund av detta pågår en 

intensiv teknikutveckling inom området 

näringsåtervinning från avloppsströmmar. Många nya 

lösningar är fortfarande i utvecklingsfas med få eller inga 

fullskaleinstallationer som referenser. Det är dessutom ett 

helt nytt ekosystem av tekniker och tjänster som ska 

utvecklas där nya tekniker ska passa in.  

Det är också av vikt att fortsatt stimulera utveckling av 

tekniker för återvinning av olika näringsämnen, förutom 

fosfor som regeringsutredningen fokuserade på, framför 

allt för kväve, kalium och svavel, samt även mull, då studier visat att återvinning av alla dessa 

näringsämnen är positivt ur samhällssynpunkt (Jönsson, 2019).  

Behovet av testbäddar för oberoende testning och utvärdering utifrån empiriska data är stort och 

brett. I FoI-agendan från 2020 (Kärrman et al., 2020), belyses Teknikutveckling som ett viktigt FoI-

område för att bemöta utmaningar som diskuteras i samma rapport. FoI-behoven inom 

teknikutveckling sammanfattas som:  

• Generella krav på funktion och resultat oberoende av tekniklösning.  

• Tillgång till oberoende fysiska testbäddar för experimentell verksamhet.  

• Satsningar på teknik och systemlösningar som bidrar till recirkulation av flera näringsämnen. 

Testbäddar skapar förutsättning för och är en viktig komponent i innovationssystemet. En testbädd 

inkluderar allt från material och utrustning till policy-lab, virtuella miljöer och utforskande miljöer. I 

det fleråriga internationella samarbetsprojektet för att rädda Östersjön, BONUS RETURN lyftes hur 

viktigt testbäddar är. Några av deras slutsatser (Ahlström et al., 2020): 

Fördelar för små och medelstora företag/miljöteknikutvecklare:  

- Testbäddar som driftas av en tredje part kan vara av särskilt intresse för SME:er om de saknar 

finansiella resurser för att sätta upp och drifta sin egen test-site, 

- Minskar forsknings- och utvecklingskostnader för varje aktör genom att dela på kostnader, 

- Förkortar tidsåtgång för att ta en teknik från idé till marknadsintroduktion genom att stötta i 

uppskalningsfasen, och 

Om testbäddar från 

BONUS RETURN 

“Testbeds for innovations in 

municipalities should favour 

circular solutions with multiple 

benefits to society and reduced 

effects on the environment and 

that municipalities can create 

clearer guidelines and 

requirements that signal to 

innovators and entrepreneurs 

what type of technologies are 

necessary for the development of 

the municipality, while at the 

same time making it easier for the 

development of circular 

innovations to succeed.”  

 

BONUS RETURN – Final Report, 2020 



 

 

- Testbäddar som ägs och driftas av kommuner eller regionala myndigheter kan stötta lokal 

och regional innovation genom att låta oprövade lösningar testas i verkliga miljöer och 

möjliggöra fortsatt utvecklingen ihop med behovsägare inom området.  

Det här projektet samlar sju olika VA-organisationer i Sverige, spridda över landet, med liknande 

behov men med något skiftande frågeställningar och tillika olika förutsättningar och möjligheter för 

att öppna upp sin verksamhet och infrastruktur som testbäddar. De kompletterar varandra genom 

deras olika funktioner på reningsverket, särskilda processteg och med olika regionala förutsättningar 

såsom tillgång till mark, och närhet till förbränningsanläggning och jordbruksmark. Det finns 

begränsningar till vad varje reningsverk dock kan öppna upp som testbädd. De har strikta 

utsläppskrav vilket ger begränsningar i vilka typer testaktiviteter som kan genomföras (mer om 

generella förutsättningar i kapitel 5) 

VA-organisationerna uttrycker ett behov av samordning och koordinering av insatser och resurser i 

gemensamma projekt för att skapa sig en faktabaserad uppfattning över vad som krävs av dem och 

empiriskt understött beslutsstöd inför att kunna investera i en systemförändring med nya innovativa 

tekniklösningar som möjliggör näringsåtervinning och återföring. Tillgång till testbäddar ger 

möjlighet till studier på olika delar av värdesystemet samtidigt och på olika avloppsvatten och slam 

med samma teknik. En gemensam testbädd säkerställer jämförbara data samt utvärdering av resultat 

baserat på samma kriterier.  

I detta projekt var utgångspunkten att öppna upp kommunala avloppsreningsverk för testning av ny 

återvinningsteknik. Men för att säkerställa att de slutgiltiga produkterna som de testade 

återvinningsteknikerna levererar är attraktiva och säkra att använda på produktiv, behöver 

lantbruket involveras. Därför är det en viktig pusselbit att kunna utvärdera tekniker inte bara utifrån 

dess prestanda på reningsverket utan också utifrån de gödselprodukter som potentiellt kan 

produceras av de återvunna näringsämnena.  

  



 

 

3 Upplägg och genomförande 
Projektet har genomförts i tre delar. Projektets första del fokuserade på de förutsättningar som finns 

för de sju deltagande VA-organisationerna. Många förutsättningar är gemensamma för samtliga 

deltagande VA-organisationer, såsom att de kontinuerligt måste uppfylla satta utsläppskrav och att 

de, utöver eventuella framtida återvinningskrav på fosfor, också har flertalet parallella framtida nya 

krav att förhålla sig till. VA-organisationernas gemensamma förutsättningar diskuterades och 

sammanställdes på en workshop under tidig höst 2020, resultatet presenteras i kapitel 5 i denna 

rapport. 

Utöver VA-organisationernas gemensamma förutsättningar så har varje deltagande VA-organisation 

ett antal specifika förutsättningar. För att fastställa dessa besvarades en enkät gällande specifika 

förutsättningar av samtliga deltagande VA-organisationer i projektet. En sammanställning av 

enkätsvaren presenteras i kapitel 8 och 9. 

Projektets andra del har fokuserat på skapandet av en övergripande affärsmodell för en arena av 

testbäddar. Även för denna del genomfördes en stor del av arbetet i en workshop i slutet av hösten 

2020. Arbetet med affärsmodell bestod både av att identifiera vilken eller vilka led i processkedjan 

som de deltagande VA-organisationerna vill fokusera på samt vilket erbjudande testbäddsarenan har 

och vilka kunder som kan betala för att genomföra tester. Den framtagna övergripande 

affärsmodellen presenteras i kapitel 4. 

Under den sista tiden av projektet har det även planerats och förberetts för en ansökan till ett 

genomförandeprojekt, vilket kort beskrivs i kapitel 8 och 9. 

Utöver ovan nämnda aktiviteter har projektet haft regelbundna projekt- och arbetsmöten varje 

månad. 

  



 

 

4 Idén - en gemensam 
testbäddsarena 

4.1 Vision och önskat resultat 
Det finns en övergripande idé om att utveckla en arena av testbäddar i Sverige. Arenan ses som en 

virtuell sådan som sammanlänkar olika testsajter/testbäddar runt om i landet. Dessa testsajter kan 

vara laboratorium, redan uppbyggda pilotanläggningar, testsajter hos teknikutvecklare eller 

existerande infrastruktur ägda av kommunala bolag och lokala/regionala förvaltningar. Arenan ska 

genom testsajterna erbjuda testning och utvärdering av delar av eller hela system av innovativa 

lösningar, ända från näringsåtervinning från avloppsvatten och slam till återanvändning av 

näringsämnen på produktiv mark genom säkra och attraktiva produkter. Arenan ska erbjuda 

standardiserade testprotokoll för oberoende och jämförbar testning samt sammanställa resultat i en 

gemensam databas och bidra i utvärdering av resultaten genom evidensbaserade kriterier. 

Testbäddsarenans kunder/testare är svenska kommuner och kommunala bolag eller förvaltningar för 

vatten och avlopp som saknar tillräckligt med beslutsstöd inför kommande investeringar i ny teknik 

för att kunna öka växtnäringsåtervinning på sina avloppsreningsverk. För att ett VA-bolag ska våga 

satsa på en teknik är det många fler aktörer och steg som måste vara med (som tidigare beskrivits, ett 

ekosystem av tekniker och tjänster). Testerna utförs troligen i samarbete med lämpliga 

teknikleverantörer som också blir kunder/testare i testbädden.  

Teknikleverantörer av nya återvinningstekniker vill visa upp sina tekniker i full-skala genom faktiska 

försök och i relevant miljö för att få referensprojekt och kunna vidareutveckla sina tekniker utefter 

regionala och lokala förutsättningar och behov.  

Företag och forskare som är intresserade av att ta fram nya kretsloppsgödselprodukter som 

tillfredsställer lantbrukets behov och önskemål utifrån de återvunna näringsämnena är också 

potentiella kunder till testbäddsarenan.  

Detta förberedelseprojekt har fokuserat på möjligheterna att öppna upp och skapa testbäddar på 

kommunala avloppsreningsverk. I de kommande kapitlen (kapitel 6 och 7) beskrivs de generella 

förutsättningar som kommunala avloppsreningsverk har för att genomföra storskaliga tester och sen 

de specifika förutsättningarna för 7 de VA-organisationer som medverkar i projektet.  

Utvinnings- och behandlingssteg som vore intressant att kunna testa har sammanställts utifrån de 

medverkande VA-bolagens behov (Figur 1). En av slutsatserna i detta förberedelseprojekt är dock att i 

ett första steg fokusera på att förverkliga en testsajt och påbörja arbetet med att utveckla 

standardiserade testprotokoll.  

 



 

 

 

Figur 1. En framtida Arena av testbäddar ska kunna erbjuda testning av alla tekniker för de gröna boxarna 

genom att koppla samman olika sajter och infrastruktur i olika delar av Sverige. 

4.2 Övergripande affärsmodell 
Här presenteras en översiktlig affärsmodell för denna första testbädd med koppling till att skapa en 

arena av testbäddar. Affärsmodellen kan också presenteras som en så kallad Business Model Canvas, se 

Bilaga 1. 

Erbjudandet 

Steg 1: En första testbädd som har en slammottagningsstation och tar emot slam från olika VA-

organisationer för att testa slamhygiensiering och torkning, samt eventuellt pelletering av 

kretsloppsprodukter i en pilotuppställning. Driftpersonal från de olika deltagande VA-

organisationerna får utbildning kring behandlingsmetoderna och medverkar vid driften av piloten.  

Steg 2: Fler testbäddar runt om i landet, där fler återvinningstekniker och förädlingsprocesser kan 

testas, kopplas samman och testbäddsarenan börjar ta form. 

På kort sikt skapar testbädden dessa värden: 

• En gemensam målbild över vad som är viktigt för att kunna utvärdera nya tekniker: val av 

testparametrar liksom utvärderingskriterier, stöd i planering av testupplägg och standardiserade 

testprotokoll. 

• Samverkan kring genomförandet av tekniktester som underlättar för VA-organisationer att ta beslut 

kring teknikval vid nya investeringar eller optimeringar på reningsverken. 

• Minskade kostnader för VA-kollektivet då samverkan kring tester leder till att inte alla VA-

organisationer måste installera och testa samma teknologier eller processlösningar. 



 

 

• Möjligheter för teknikleverantörer att testa sina tekniker i relevant skala och miljö för användning som 

referensprojekt. 

Mål på lite längre sikt:  

o Flera teknikleverantörer ska kunna benchmarka sin teknik gentemot andra jämförbara teknologier i 

samma testbädd under direkt jämförbara förhållanden.  

o Fler testsajter knyts till Arenan av testbäddar, kommunalt ägda sådana men också sådana som finns 

inom företag, institut och universitet.  

Kundgrupp/Testare 

• VA-organisationer i samverkan med teknikleverantörer. 

• Teknikleverantörer (test/demo av sin utrustning i stor och/eller relevant driftmiljö).  

• Aktörer som vill skapa nya produkter av återvunna näringsämnen. 

Nyckeltillgångar 

• Befintlig infrastruktur hos deltagande VA-organisationer. 

• Kunskap och erfarenhet av uppriggning och drift av pilotprojekt inom projektkonsortiet. 

• Kunskap om framtagande av testprotokoll inom projektkonsortiet. 

Ett projekt som leds av RISE kring framtagandet av metoder för att kvalitetssäkra nya återvunna 

gödselprodukter (FORWarD- Fertilizer value of recirculated waste products - development of 

methodology for quality control) kommer vidareutveckla kunskap kring att testa och kvalitetssäkra 

nya gödselprodukter. Denna kunskap och parallell-projekt blir en nyckeltillgång i testbädden då de 

produkter som tas fram genom teknikerna som testas, kan testas på ett oberoende och jämförbart sätt 

enligt resultaten och metodiken som tas fram i FORWarD-projektet.  

Nyckelaktiviteter 

• Testa och utvärdera pyrolys av slam i stor skala. 

• Testa och utvärdera torkning av slam i stor skala. 

• Testa och utvärdera pelletering i stor skala. 

• Upphandlingsförfaranden för ovanstående tekniker till test-siten vid Ellinge reningsverk. 

• Förbereda en slammottagningsplats till vid Ellinge reningsverk. 

 

Nyckelpartners 

• Fler VA-bolag utanför projektkonsortiet som kan uttrycka sina test- och demobehov. 

• Teknikleverantörer till intressant teknik att testa. 

• RISE och IVL som kan koordinera behoven och samverkan mellan fler testsajter och andra projekt. 

• Universitet och högskolor som kan bidra t.ex. i metodutveckling och utvärdering av resultat.  



 

 

Kostnads- och intäktsstruktur 

• Kostnad för att ta fram gemensamma testprotokoll och bygga databas för testresultat - Vinnova:s 

finansieringsstöd för testbäddar i offentlig verksamhet  

• Kostnad för att bygga pilot för pyrolys och torkning samt slammottagningsstation – Vinnova:s 

finansieringsstöd för testbäddar i offentlig verksamhet, upphandlad teknikleverantör, och VA SYD som 

står för merdelen av detta och kommer äga anläggningen, genom sin forsknings- och utvecklingsbudget 

• Kostnad för att skicka sitt slam till anläggningen och den egna driftpersonalens arbetskostnad – står 

den testande VA-organisationen för 

• Kostnad för att nyttja testbädden samt drifta pilotanläggningen under och mellan testtillfällen – 

Vinnova:s finansieringsstöd för testbäddar i offentlig verksamhet under genomförandeprojektet och 

sedan betalar testare en avgift för varje test/kg slam som testas eller liknande (exakt 

finansieringsmodell för testbädden behöver utvecklas under genomförandeprojektet). 

Samhällsnytta 

• Undvika onödiga extrakostnader för samhället (VA-kollektivet) genom att dela på infrastruktur och 

resurser för testning och utvärdering av ny teknik. 

• Underlätta en omställning till en mer cirkulär hantering av näringsämnen, från avloppssystemet till 

produktiv odlingsmark, för att minska belastningen av eutrofierande ämnen på akvatiska ekosystem och 

även bidra till att öka självförsörjningen av växtnäringsämnen i Sverige. 

• Stärkta det svenska innovationsekosystem genom att tillhandahålla testsiter för svenska 

innovatörer/teknikutvecklare 

  



 

 

5 Generella förutsättningar för 
kommunala testbäddar inom VA  

Det finns ett antal generella och gemensamma förutsättningar hos VA-organisationerna inför 

etablering av en testbädd. Genom att identifiera dessa kan organisationerna mer effektivt samverka 

kring arbetet med utmaningar och möjligheter. Nedan redovisas de i projektet identifierade generella 

förutsättningarna relaterat till etableringen av kommunala testbäddar inom näringsåtervinning: 

• Reningsverken måste kontinuerligt uppfylla satta utsläppskrav. Det är vanligt att 

reningsverken inte har några marginaler för att kunna tillåta försämrad rening pga. 

försöksverksamhet på anläggningen. Detta gör att testverksamhet måste utformas på ett 

sådant sätt och i sådan omfattning att utsläppsresultaten inte påverkas negativt.  

• Reningsverken har inte personalresurser för att bemanna en testbädd. De flesta reningsverk 

behöver därför allokera resurser för att t.ex. projektanställa någon när pilotförsök ska 

genomföras. 

• Reningsverken har många parallella framtida utmaningar och det finns en utmaning hur man 

ska prioritera mellan dessa. Exempel på sådana framtida utmaningar är; 

o Krav på rening av läkemedelsrester/mikroföroreningar  

o Hårdare utsläppskrav gällande näringsämnen  

o Krav på återvinning av näringsämnen, vilket medför omställning av nuvarande 

slambehandling  

o Krav på återanvändning av renat avloppsvatten  

o Krav på resurseffektivisering och minskad klimatpåverkan 

• VA-verksamheten finansieras av VA-taxan, som är begränsad och styr befintliga 

forskningsmedel hos VA-organisationerna. Ytterligare medel för att täcka forskningsbehoven 

måste sökas externt. 

• Många reningsverk har redan platsbrist och jobbar med att optimera sina processer för att 

klara utsläppskraven. Därför finns ofta inte tillgängliga ytor för att etablera eller testa en helt 

ny process. 

• Teknikmarknaden för återvinningstekniker för näringsämnen är generellt omogen. 

• Det finns en osäkerhet kring framtida lagar och regler, t.ex. avseende hur avloppsslammet 

och näringsämnen från avlopp ska hanteras. 

• Det finns en osäkerhet kring avsättning av reningsverkens slam eller återvunna 

näringsämnen, ett exempel är att EU satt upp mål om ökad ekologiskt brukad mark (25 % av 

all produktiv mark i EU) samtidigt som ekologisk odling, enligt EU-direktiv inte får gödslas 

med produkter med avloppsursprung. 

• Det saknas en allmän acceptans kring produkter med avloppsursprung och det finns en 

känslighet för den allmänna opinionen i frågan. 

• Det finns logistikutmaningar pga. reningsverkets avstånd till produktiv mark för 

nyttiggörande av näringsämnen från avlopp samt begränsad spridningssäsong av slam och 

näringsprodukter. Vissa behandlingssteg i kedjan bör samordnas på regional nivå mellan 

flera reningsverk. 

  



 

 

6 Genomförda pilotförsök och 
existerande testbäddar 

De senaste åren har ett antal pilotförsök med olika näringsåtervinningstekniker i verklig miljö utförts. 

Ett urval av dessa presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Urval av genomförda och/eller pågående pilotförsök inom området näringsåtervinning från 

avloppsströmmar. 

Kort beskrivning Plats för pilot År 

Pilotförsök med Ekobalans eco:N-teknik på Hammarby 
Sjöstadsverk 

Hammarby 
Sjöstadsverk, 
Stockholm 

2020 

RAVITA - kemisk fällning från utgående avloppsvatten. Viikinmäka 
WWTP, Finland 

2017-pågående? 

Process som utgår från avvattnat slam. Slammet torkas i en ugn, 
följt av karbonisering via pyrolys och Förbränning av det bildade 
biokolet. Ett alkalisalt tillsätts slammet, vilket bildar metallsalter 
som avgår i processen. 

EGLV Dinslaken, 
utanför 
Düsseldorf 

2020 

AquaCare BioPhree, adsorption av fosfor från 
aktivslambehandlat avloppsvatten (inom projektet Bonus 
Return) 

Knivsta 
reningsverk, 
Knivsta 

2019 

C-Green HTC process uses a wet oxidation on the liquid phase, 
the process is exoterm. 

Pilot unit in RISE 
Processum in 
Örnsköldsvik 

Fullscale 
implemementation 
during 2020 and 
pilot unit active.  

Mobil rötkammarpilot på 3 m2 Finns att hyra från 
RISE 

 

Pilotstudie Termofil efterrötning för hygienisering och minskad 
slamproduktion 

Kungsängsverket, 
Uppsala 

2014 

Pilotstudie: Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för 
hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk 
(SVU-rapport 2012-04) 

Källby ARV, Lund 2012 

Under anaerobic conditions PAOs take up easily degradable 
organic matter (VFA) by releasing phosphorus (P). Under aerobic 
conditions the internal storage of organic matter is used for 
biomass growth and up-take and storage of large amounts of 
phosphorus. 

Ottestad, Norway. 2016-nu 



 

 

The company Again AB developed a technology where 
ZeoPeat(TM) is used to recover nutrients from urine through 
ion-exchange and mineralization. 98-99 % of P and 70-75 % of 
ammonia nitrogen and at least 60-65 % of K is extracted. Some 
micronutrients are recovered, as well as Mg, Ca, sulphate and 
carbon. 

SLU, Alnarp 2020 

In this study the growth of willows irrigated with primary 
treated mixed wastewater is studied. The process is included in 
the treatment train: "the wastewater passes through a highly 
loaded willow bed and then through N and P filters; the willow 
bed primarily serves to pre-treat the sewage while also 
producing biomass, with the bulk of nutrients being retained by 
(ad)sorption in the subsequent filters. The N-saturated 
adsorbent can be regenerated, but the saturated P sorbent has 
to be replaced with fresh material; in both cases, the recovered 
nutrients are available for agricultural use." The N and P 
recovery steps is not studied in this paper. 

Luleå 2017 

"A batch reactor was constructed and ran uninterrupted for a 
27-day period." "The results show that the reduction of 
phosphate increases with the addition of magnesium, 
higher retention time and increased seeding in the reactor." 

Hammarby 
Sjöstadsverk, 
Stockholm 

2006 

Residental housing Ekoporten in Norrköping was rebuilt 1995-
1996 to become resource effiecient. The wastewater is source-
separated (greywater - blackwater) with urine diversion form 
the blackwater fraction. Compost was used on green areas near 
the residential areas. Urine on farmland or non-food-producing 
lands.  

Ekoporten, 
Norrköping 

2004 

Liquid composting of blackwater at Tegelviken school in 
Kvicksund. Liquid manure is mixed 3:1 with the blackwater and 
co-treated. The aerated, stirred reactor has a volume of 32 m3. 
Possibility of recycling the ammonia in condensate. The material 
is hygienized at 55 °C for 12 hours. Treated 590 m3 of collected 
blackwater during one year. 

Tegelviken, 
Kvicksund 

 

Utvärdering av anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos 
för utvinning av biogas och näringsämnen ur avloppsvatten från 
separerat avloppssystem. 

Hammarby 
Sjöstadsverk  

2010 

 

Utöver redan genomförda och pågående pilotförsök finns också redan uppbyggda testbäddar som 

erbjuder anläggning och flexibilitet för att köra pilotförsök. De flesta av dessa drivs av privata aktörer 

samt har ej specifikt fokus på näringsåtervinning. Ett urval av befintliga testbäddar inom VA-området 

visas i Tabell 2. 

  



 

 

Tabell 2. Urval av befintliga testbäddar inom avloppsvattenrening i Sverige. 

Testbädd Erbjudande och beskrivning 

RISE Testanläggning 

i Örnsköldsvik 

Pilotpark: förbehandling, fermentering, kemisk process, efterbehandling, 

upprening, algpilot, spinnpilot, torkpilot, torrefieringspilot 

Demoanläggning (1-2 ton): Bio Refinery Demoplant 

Flera ägare av olika delar: Sekab, MoRe, Processum, RISE, Luleå Tekniska 

Högskola, Umeå Universitet, SLU Umeå,  

Laboratorier:  

BIOpTRI: planeringsprojekt för att ta fram en affärsmodell över 

anläggningen 

RISE analyscentrum Labtester, innehåll av mikroplaster och metaller 

Hammarby 

Sjöstadsverk 

Forsknings- och utvecklingsanläggning inom vattenreningsteknik. Drivs 

gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska 

Högskolan. För mer information se www.sjostadsverket.se 

Testbädd Storsudret Testbädd för hållbar vattenförsörjning. Drivs gemensamt av IVL Svenska 

Miljöinstitutet oh Region Gotland. För mer information se 

www.ivl.se/projektwebbar/storsudret 

RISE Uppsala Kärlförsök för växttillgänglighet  

RISE Digitaliserat 

jordbruk i Uppsala 

Arena för utveckling och test av ny teknik för jordbruket i Sverige. Fokus 

ligger på digitalisering, eldrift och autonoma maskiner. För mer 

information se www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testbadd-digitaliserat-

jordbruk 

Bälinge ARV Testbädd för småskalig avloppsrening. Tillgång till spillvatten, källsorterat 

klosettvatten, brutet dricksvatten mm. För mer information se 

www.ri.se/sv/test-demo/avloppsrening 

Långliggandeförsök i 

Skåne 

Hushållningssällskapet har drivit långliggande-försök med slamspridning 

sedan 1981. Randomiserade blockförsök med olika givor av slam och 

referensblock med mineralgödsel.  

Utvärderar: Växtnäring och metaller i jorden samt i växtens ätliga delar, 

skördens storlek, kväveanalys. 

Reco-lab Testbädd med plats för minst tre aktörer åt gången att testa ny teknik med 

fokus på behandling och återvinning av avloppsvatten. Tillgång till både 

separerade avloppsströmar och traditionellt avlopp.  Mer information finns 

på https://www.recolab.se/ 

 

  

http://www.ri.se/sv/test-demo/avloppsrening
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7 Planering av genomförandeprojekt 
Under senare delen av hösten 2020 startade planering av en eventuell fortsättning av 

förberedelseprojektet, ett så kallat genomförandeprojekt. I ett genomförandeprojekt ska själva 

testbädden/testbäddarna implementeras hos medverkande offentliga organisationer, i detta projekt 

hos VA-organisationerna. 

Då detta projekt består av sju medverkande VA-organisationer, och budget för genomförandeprojekt 

hos Vinnova ej möjliggör implementering av sju parallella fysiska testbäddar, beslutades att i 

genomförandeprojektet söka för finansiering av en av de sju testbäddarna. Denna första testbädd ska 

då fungera som en referensanläggning inför fortsatt implementering av ytterligare testbäddar i 

framtiden. Finansiering av ytterligare testbäddar kommer inte att sökas från Vinnova i detta skede. 

Beslut togs att den VA-organisation där den första testbädden ska implementeras också bör stå som 

koordinator för projektet, medan övriga VA-organisationer kan medverka som deltagare. 

Slutligen togs beslut att söka finansiering för implementering av en första testbädd på VA SYDs 

anläggning Ellinge avloppsreningsverk, med projektnamn Testbädd Ellinge. Projektförslaget beskrivs 

i korthet nedan. 

7.1 Testbädd Ellinge 
Samtliga VA-organisationer i förberedelseprojektet har visat intresse för torkning och pyrolys. 

Tanken med Testbädd Ellinge (Figur 2) är att en anläggning bestående av en mottagningsstation, en 

torkenhet, en pyrolysenhet, eventuell utrustning för förädling och ett lagerområde ska kunna 

utnyttjas för behandling av olika slam från flera VA-organisationer de kommande tre-fyra åren. 

 

Figur 2. Förenklad överblick av Testbädd Ellinge och dess potentiella substrat och produkter. 

 

De huvudsakliga syftena med testbädden är att skapa mer attraktiva växtnäringsprodukter till 

jordbruket och att studera en alternativ slamhantering (pyrolys) i pilotskala. 

Testbädden ska studera: 



 

 

• olika typer av avloppsslam, såsom avvattnat rötat eller orötat bland-, primär- och bioslam 

från olika reningsverk, med eller utan biologiska fosforavskiljning, med avseende på 

torkning och pyrolys.  

• torkningens hygieniseringspotential och möjlighet till kväveutvinning samt det torkade 

slammets egenskaper.  

• temperaturens inverkan på avgång av tungmetaller i pyrolysen och biokolets egenskaper 

samt biokolets möjlighet att användas som aktivt kol vid rening från organiska 

mikroföroreningar från avlopp och som torkmedium i andra generationens urinsorterande 

toaletter.  

• förädling av torkat slam och biokol. 

Eventuellt kan sampyrolysering med park- och trädgårdsavfall vara aktuellt för att höja kol:fosfor-

kvoten och därmed kunna sprida mer biokol per åkermarksyta. 

Hela testbädden syftar också till att skapa bra underlag till och genomföra hållbarhetsanalyser samt 

att ta fram affärsmodeller till de studerade systemlösningarna. 

VA SYD ansvarar för administration och drift av testbädden. Investeringen görs av VA SYD, men 

övriga medverkande VA-organisationer bidrar också ekonomiskt vid investeringen och delar på 

kostnader för driften.  

Testbädden utnyttjas av olika VA-organisationer för att testa torkning och pyrolys för sitt/sina slam. 

Men testbädden utnyttjas också av privata företag och universitet samt VA-organisationerna själva 

när det gäller förädling och användning av torkat slam och biokol (Figur 3). 

 

Figur 3. Potentiell uppdelning av olika intressenters utnyttjande av testbädden. 

 

Testbädden har placerats på Ellinge ARV av flera skäl. Anläggningen har plats för pilotanläggningen 

och inga andra större projekt pågår på verket. Slammet är problematiskt på grund av 

industribelastningen från Orkla, vars avloppsvatten är fosforfattigt men innehåller en hel del 

kadmium vilket gör att kadimum-fosfor-kvoterna ibland är för höga för åkermarkspridning. VA 

SYDs politiska styre är positivt till att forsknings- och utvecklingsprojekt sprids över alla 

medlemskommunerna. Dessutom är chefen för enheten Avloppsrening Norr mycket positiv till idén. 

 



 

 

Testbädd Ellinge är helt i linje med VA SYDs slamstrategi som vill utveckla och optimera nuvarande 

slamhantering med en beredskap och flexibilitet för nya avsättningsmetoder. Testbädd Ellinge syftar till att 

förbättra Revaq-certifierat slam, studerar, initierar och driver på arbetet för alternativa 

avsättningsmetoder tillsammans med andra, bidrar aktivt till utveckling av marknadsanpassade 

slamprodukter samt minskar klimatpåverkan.  

 

  



 

 

8 Platsspecifika förutsättningar för 
respektive VA-organisation 

Förutom det som kan anses vara gemensamt för de svenska VA-organisationerna finns det även 

sådant som skiljer dem åt och ger dem olika förutsättningar avseende hur lösningar för 

näringsåtervinning från avloppsströmmar kan utformas.  

8.1 Ledningsnät 
Ledningsnätet är den infrastruktur genom vilken vattnet som ska renas på avloppsreningsverken leds 

igenom. Det finns huvudsakligen två olika typer av ledningsnät, kombinerat- respektive 

duplikatsystem. I det kombinerade systemet transporteras spill- och dagvatten i samma ledning, 

medan man i duplikatsystem separerar spill- och dagvatten i olika ledningar. Generellt kan sägas att 

kombinerade system vanligen är äldre system, som man idag strävar efter att så småningom ersätta 

med duplikatsystem. Vid nybyggnation används generellt duplikatsystem, men dessa kan sedan 

nedströms anslutas till ett kombinerat system. Syftet med duplikatsystem är att man kan uppnå en 

mer optimal rening av spillvattnet och en bättre kvalitet på slammet vid avloppsreningsverken 

genom minskad volymbelastning om dagvatten kan ledas bort från avloppsreningsverken och istället 

hanteras i specifika dagvattenhanterings- och dagvattensreningslösningar. Olika reningsverk kan ha 

olika stor andel av dessa respektive ledningssystem, varför förutsättningarna delvis blir olika. Andra 

aspekter som påverkar reningsverkens förutsättningar är även vilken uppehållstid, längd och 

dimensionering som ledningsnätet har. Detta då innehållet i avloppsvattnet börjar brytas ner redan i 

ledningsnätet och då ackumulering av material, med påföljande ursköljning, kan ske vid stora 

flödesvariationer. 

8.2 Inkommande vattenkvalitet 
Den specifika sammansättningen på avloppsvattnet som kommer in till avloppsreningsverken skiljer 

sig åt mellan olika verk. Saker som påverkar den specifika sammansättningen på inkommande vatten 

är bland annat; 

• Fördelningen mellan vatten från hushåll respektive anslutna industrier och verksamheter   

• Typ/-er av anslutna industrier och verksamheter 

• Förekomst och grad av egen rening av vatten innan det släpps till spillnätet från anslutna 

industrier och verksamheter 

• Typ och andel av verksamheter som kan ha avrinningsvatten som hamnar i ledningsnätet till 

avloppsreningsverket 

• Storlek på tillförsel av dagvatten genom kombinerade ledningssystem 

• Inläckage av tillskottsvatten i ledningsnätet 

• Uppehållstid och utformning av ledningsnätet som påverkar nedbrytningsgrad och 

sedimenteringsbenägenhet i ledningsnätet 

• Konsumtionsmönster hos ansluten befolkningen såsom exempelvis köttkonsumtion och 

läkemedelsanvändning 



 

 

8.3 Reningsverkens processuppbyggnad 
Den stora majoriteten av de svenska avloppsreningsverken har byggts ut stegvis, i takt med ökade 

krav på rening av avloppsvattnet och med ökad belastning i form av fler anslutna hushåll och 

verksamheter. Många reningsverk låg tidigare i utkanten av eller utanför städer som idag har vuxit så 

att reningsverken nu är omringad av bebyggelse som begränsar utbyggnationer. När nya miljökrav 

ställts, eller reningsverken påträffat nya utmaningar i sina uppdrag, har man valt lite olika lösningar 

utifrån dessa förutsättningar. Detta gäller kanske framförallt processlösningar för den biologiska 

kvävereningen, och efterföljande reningssteg, medan den inledande mekaniska reningen är mer 

likartad. Storlek, lokalisering och recipient för reningsverken är också faktorer som påverkar de 

miljökrav som ställs på det enskilda reningsverket. 

8.4 Geografisk lokalisering  
Den geografiska lokaliseringen av det specifika avloppsreningsverket påverkar, som nämnts i 

avsnittet ovan, grad och omfattning av utsläppskrav som ställs på reningsverket. Exempelvis så har 

avloppsreningsverk i norra Sverige fram tills nu inte haft krav alls på kväverening. Den geografiska 

lokaliseringen kan även ha stor påverkan på möjligheten att avsätta det producerade 

avloppsslammet. I norra Sverige finns en brist på åkermark varför avsättning till åkermark ofta inte är 

ett alternativ, medan det i delar av södra Sverige finns en efterfrågan på slam för spridning på 

jordbruksmark. 

8.5 Strategier och traditioner 
Förutom specifika förutsättningar avseende exempelvis ledningsnät, inkommande vattenkvalitet, 

reningsverkets processuppbyggnad och lokalisering i förhållande till avsättningsmöjligheter för 

behandlat avloppsslam har även de olika VA-organisationerna sedan tidigare utarbetat olika 

strategier för hur man tänker sig angripa frågan kring näringsåtervinning. Att strategierna kan skilja 

sig åt beror givetvis på att man delvis har olika förutsättningar, som översiktligt redogjorts för 

tidigare i avsnittet, men beror också på övergripande strategier, avsiktsförklaringar och målbilder, 

som antagits av VA-organisationen och deras eventuella ägare, gällande hur den framtida 

hanteringen av exempelvis avloppsslam ska utformas. Vissa VA-organisationer har även en tradition av 

att arbeta med försöksverksamhet, medan andra inte har den traditionen. 

  



 

 

9 Specifika förutsättningar för de 
medverkande VA-organisationerna 

I detta avsnitt redovisas översiktligt de specifika förutsättningar som identifierats i projektet för de sju 

medverkande VA-organisationerna; Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA), Käppalaförbundet, 

Gryaab AB, Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB), Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA), 

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik (MIVA) och VA SYD, avseende anläggande av testbäddar för 

näringsåtervinning. 

9.1 Process och teknik  

9.1.1 Gryaab 
Avloppsvattenrening 

Reningsstegen inleds med grovgaller följt av sandfång, fingaller, försedimentering (med möjlighet till 

avledning till direktfällning inkl. sedimentering vid höga flöden), aktiv slam och eftersedimentering 

(med recirkulation av delflöde av avskilt slam till inlopp av aktivslambassänger). Därefter går en 

delström av avloppsvattnet till nitrifierande biobäddar, en delström till efternitrifikation med MBBR 

(Moving Bed Biofilm Reactor) samt en mindre delström direkt till efterpolering med skivfilter. 

Utgående vatten från de nitrifierande biobäddarna recirkuleras i första hand tillbaka till 

aktivslamanläggningen. Efter efternitrifikationen med MBBR leds avloppsvattnet till 

efterdentirifikation med MBBR och därefter till efterpolering med skivfilter. 

Slambehandling  

Slammet behandlas i tre steg, förtjockning, mesofil rötning och avvattning innan det används som 

gödsel på jordbruksmark eller som ingående material vid jordtillverkning.  

Första steget i slambehandlingen är en förtjockning av slammet. Förtjockning sker i fyra 

bandgravitationsförtjockare som förtjockar primärslammet till 4–8 % TS beroende på slamegenskaper, 

flockningsmedel (polymer) och mängd. En tillhörande anläggning för blandning och dosering av 

polymer finns också. Rejektvatten från slamförtjockningen förs till kanalen efter försedimenteringen. 

Från förtjockningssilon pumpar tre pumpar det förtjockade slammet till rötkamrarna.  

I rötkammaranläggningen omvandlar bakterier därefter slammets lättnedbrytbara innehåll. Det sker i 

anaerob, det vill säga syrefri, miljö. Vid nedbrytning bildas energirik biogas. Biogasen består av 60–

65 % metangas och 35–40 % koldioxid. Genom att det organiska materialet bryts ned under processen 

är det behandlade slammet (rötslammet) i det närmaste luktfritt jämfört med det obehandlade 

slammet (råslammet). Biogasanläggningen består huvudsakligen av två stora rötkammare med 

konstant slamnivå, en mindre rötkammare där slamnivån kan variera samt utrustning för 

energiåtervinning/uppvärmning och gashantering. Rötkamrarna består av två stycken, 30 meter höga, 

betongcylindrar med flat botten och konisk topp. Volymen är 2 x 11 400 m3. Den tredje rötkammaren 

är en 20 meter hög cistern i rostfritt stål med volymen 4260 m3. Alla tre rötkamrarna arbetar i 

seriedrift och den dimensionerade nominella uppehållstiden är ca 20 dygn. Den första rötkammaren 

är uppvärmd till 35°C genom att slammet i rötkammaren cirkuleras genom en värmeväxlare där 

slammet värms med varmvatten. Varmvattnet kommer som kylvatten från kompressorerna till 

aktivslamanläggningen och från fjärrvärme. Den andra rötkammaren får sin värme från slammet från 



 

 

den första rötkammaren. Slammet i rötkamrarna hålls omblandat med omrörare och 

cirkulationspumpar. Slammet pumpas från den andra av de stora rötkammarna till den tredje, 

mindre rötkammaren. Slamnivån kan variera i den tredje rötkammaren och därmed ge motsvarande 

buffringseffekt som den tidigare slamsilon. Ingen extern uppvärmning av den tredje rötkammaren 

sker. Från den tredje rötkammaren pumpas slammet till avvattningsutrustning. Rötgasen/biogasen 

som produceras tryckhålls i ett gassystem och leds till Göteborg Energi för uppgradering till 

fordonsgas.  

Slammet pumpas från den tredje rötkammaren i biogasanläggningen, doseras med polymer 

(konditionering) och avvattnas med slamskruvpressar till en TS-halt på cirka 25–30 %. Det finns fyra 

stycken slamskruvpressar med en maxkapacitet på ca 1500 kg TS/h var.  

Rejektvattnet från slamavvattningen filtreras innan det leds till a) rejektvattenbehandlingsanläggning 

(anammox – MBBR) i efternitrifikation, b) till hela efternitrifikationsblocket, c) till biobäddarna, d) till 

aktivt slam eller e) blandas med dekantat från förtjockningen före rötning. Den samlade 

recirkulationsströmmen (förtjockning och eventuell avvattning) leds i retur till kanalen efter 

försedimenteringen. 

9.1.2 Käppalaförbundet 
Avloppsvattenrening 

Grovreningen består av silgaller, förluftning och luftade sandfång. Det finns 10 silgaller med en 

spaltvidd på 3 mm. Gallren är dimensionerade för 10 m3/s. Förluftningen består av grovblåsigt 

luftningssystem för avdrivning av svavelväte. Avskiljning av sand sker i fyra luftade sandfång. Luft 

inblåses och cirkulerar vattnet med en konstant hastighet på 0,3 m/s, vilket medför sedimentering av 

sand. Sanden uppfordras med två mammutpumpar monterade på två åkvagnar. Här på följer 

försedimentering som består av 11 parallella bassänglinjer med traversskrapor för flyt- och 

bottenslam. Därefter leds vattnet till aktivslam process med 11 parallella bassänglinjer; linje 1–6: Bio-P 

och biologisk kväverening (fördenitrifikation), med möjlighet till simultanfällning samt linje 7–11: 

Simultanfällning med järnsulfat och biologisk kväverening (fördenitrifikation). Efter aktivslam 

processen kommer eftersedimentering i 11 parallella bassänglinjer med lin- och kedjeskrapor för flyt- 

och bottenslam. Som efterpolering används sandfilter bestående av 30 stycken tvåmediafilter med 0,5 

m sand (kornstorlek 1,2–2,0 mm) och 1,0 m krossad leca (kornstorlek 2,5–4,0 mm). Möjlighet till 

slutfällning av fosfor genom tillsats av fällningskemikalie finns vid behov. 

Slambehandling 

Slammet avskiljs dels som primärslam vid försedimenteringen och dels som överskottsslam från den 

biologiska reningen. Järnsulfat tillsätts simultant i biosteget för att fälla ut fosforn samt som 

efterfällning före det sista steget som består av en sandfilteranläggning för en sista polering innan det 

renade vattnet släpps ut i Östersjön. Slammet rötas i tre rötkammare under mesofila förhållanden (37 
°C). 

Förtjockat primärslam (gravitationsförtjockare) från försedimenteringen pumpas till den första 

rötkammaren och rötas där i ungefär 13 dagar. Från den första rötkammaren pumpas det delvis 

rötade primärslammet till ytterligare två rötkammaren där också förtjockat överskottslam 

(förtjockarcentrifuger) från aktivslam processen tillförs. Uppehållstiden i rötkamrarna är ungefär 30 

dygn för primärslammet och ungefär 17 dygn för överskottslammet. 

Utrötningsgraden ligger runt 60 %. Rötningen leder till att slammet stabiliseras och minskar lukt. 

Utöver det reducerar rötningen slamvolymen med ungefär 30 % dels genom att avvattningen blir mer 

effektiv och dels genom reduktion av mängden organiskt material. 



 

 

Nuvarande rötkammarkapacitet i Käppalaverkets tre rötkammare är ca 24 000 m3. Uppvärmning av 

slammet sker med värmepumpar samt tillskott av värme från panndrift vid behov. Det produceras 6–

7 miljoner Nm3 biogas årligen. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsbränslekvalitet genom att 

inkommande rågas tvättas med vatten i motström i en absorptionskolonn (skrubber). 

Efter rötningen tillsätts polymer och därefter centrifugeras slammet så att det når en torrsubstans (TS) 

halt på ca 25 %. Rejektvattnet från centrifugerna leds tillbaka till inkommande vatten efter sandfång. 

9.1.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
Avloppsvattenrening  
Reningen på Prästbordet inleds med rensgaller, sandfång och försedimentering varefter följer biosteg 

för reduktion av organiskt material, mellansedimentering och efterfällning (med aluminium) med 

slutsedimentering. Årsmedelbelbelastningen på reningsverket är 4500 m³/d  
 

Slambehandling 

Bio- och kemslam går via förtjockare in till en rötkammare som består av mesofil rötning med en 

uppehållstid på ca 20 dagar. Råslam tas även in från annat reningsverk för behandling i 

rötkammaren. Efter avvattning pumpas slammet ut på en slamplatta. Rejektvattnet från avvattningen 

går tillbaka till inkommande avlopp. 

9.1.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
Avloppsvattenrening  
Öresundsverket (Helsingborg): Reningen inleds med rensgaller, sandfång och försedimentering 

varefter följer biosteg i form av aktiv slam med biologisk fosforavskiljning och slutsedimentering. 

Lundåkraverket (Landskrona): Reningen inleds med rensgaller, sandfång och försedimentering 

varefter vattnet delas upp så att en delström passerar Bio-P bassänger och en delström går via 

biobäddar. Därefter leds vattnet vidare till biodenipho-bassänger med efterföljande biosedimentering. 

Som sista steg används efterfällning och lamellsedimentering. 

Reco Lab: Reco Lab är en utvecklingsanläggning som behandlar tre olika avloppsströmmar från 

nybyggnadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg. Det tre strömmarna är: 

1) BDT-vatten. Som hanteras med Biologisk fosforavskiljning (Bio-P), skivfilter, ozon samt 

nanofiltrering. Det finns även en värmeväxlare kopplad på BDT-vatten för utvinning av värme.  

2) Klosettvatten. Som behandlas i rötkammare, struvitfällning samt ammoniakstripper och 

skrubber för utvinning av ammoniumsulfat.  

3) Matavfall. Behandlas på samma sätt som klosettvattnet men har egen rötkammare med 

sammanhörande pastoriseringtank.  

Till anläggningen finns en testbäddsyta där test kan utföras på dessa tre strömmar alternativt 

traditionellt avlopp från Öresundsverket.  

Slambehandling 

Öresundsverket: Slam från för- och slutsedimentering förtjockas i gravitationsförtjockare och rötas i 

rötkammare. Rötat slam avvattnas i en slamcentrifug och transporteras bort med bil.  



 

 

Lundåkraverket: Slam från försedimentering förtjockas i gravitationsförtjockare, slam från 

biosedimentering passerar föravvattnare med polymerdosering och kemslam från 

lamellsedimenteringen förtjockas i kemslamförtjockare (gravitationsförtjockare). Allt slam rötas sedan 

i rötkammare. Rötat slam avvattnas i en slamcentrifug och transporteras bort med bil. 

Reco Lab: För behandling av slam på Reco Lab finns 2 olika rötkammare, hygieniseringstank samt 

slamtankar för rötrest. 

9.1.5 Stockholm Vatten och Avfall 
Avloppsvattenrening  
Bromma avloppsreningsverk: Reningen inleds med rensgaller, tillsats av fällningskemikalie, 

förluftning och försedimentering varefter vattnet leds till biosteg följt av eftersedimentering. Därefter 

finns doseringspunkt för efterfällning samt efterpolering med sandfilter. Renat avloppsvatten leds 

sedan ut till Saltsjön. 

Slambehandling 

Bromma avloppsreningsverk: Slam från försedimenteringen passerar före rötning en renssil 

(strainpress) för att avskilja rens. TS-halten på primärslammet var i medeltal 4,9 % år 2020. 

Primärslammet rötas sedan först separat i cirka 10 dagar, varefter det blandas med överskottsslam 

från biosteget och rötas ytterligare cirka 18 dagar. Överskottslam från biosteget förtjockas före rötning 

i en centrifug med konditionering med polymer före rötningen. TS-halten för överskottsslam var 

under 2020 i medeltal 0,6 % före förtjockning och 4,7% efter förtjockning. 

Rötningen sker vid mesofil temperatur. Efter rötning avvattnas slammet till cirka 30 % TS-halt och 

släpps i silo. Entreprenörer hämtar slam dagligen och kör till externa slamplattor för mellanlagring 

och hygienisering. Inget slam lagras på verket. Efter godkänd hygienisering, dvs 6 månader och ingen 

påvisad salmonellaförekomst, sprids slammet på åkermark. 

Rejektvatten från förtjockning av överskottsslam före rötning leds tillbaka till biosteget. Rejektvattnet 

från avvattning av rötat slam behandlas i en separat rejektvattenrening, ANITA™ Mox (process för 

kväverening med rörligt bärarmaterial). Utgående vatten från rejektvattenreningen leds därefter till 

biosteget. 

9.1.6 VA SYD 
Avloppsvattenrening  
Sjölunda avloppsreningsverk (Malmö): Reningsprocessen består av mekanisk behandling, biologisk 

rening samt slutpolering. Det mekaniska reningssteget inkluderar rensgaller, sandfång och 

försedimentering. Järnsulfat doseras för förfällning av fosfor. Biologisk rening av organiskt material 

sker i en högbelastad aktivslamprocess för BOD-reduktion. Kvävereningssteget inkluderar 

nitrifikation i biobäddar åtföljt av efterdenitrifikation med tillsats av extern kollkälla i en process med 

rörligt bärarmaterial. För att öka nitrifikationskapaciteten byggdes en av aktivslamlinjerna om till en 

integrerad biofilm/aktivslamprocess med rörligt bärarmaterial under 2019. Slutpoleringen sker i en 

flotationsanläggning där efterfällning av fosfor tillämpas med hjälp av polyaluminiumklorid.  

Extern kolkälla kan sparas genom att nitrifierat avloppsvatten från biobäddarna recirkuleras till 

inloppet i ett av aktivslamblocken, där en fjärdedel av volymen drivs anoxiskt. Det nitrifierade 

rejektvattnet från slamavvattningsanläggningen leds in till en anoxisk zon i aktivslamblocken för att 

på så sätt även spara något av den externa kolkälla som behöver tillsättas till denitrifikationen. 

Hantering av höga flöden sker med hjälp av regnvädersbassänger med utrustning för sedimentering. 



 

 

Konceptet med regnvädersbassängerna på Sjölunda innebär att flödesbelastningen på verket kan 

begränsas till maximal kapacitet för den biologiska reningen. Vid flöden till verket som är högre än 

kapaciteten leds överskottet till en första bassäng via silar för avskiljning av rens. Härvid kan mindre 

regnskurar samlas upp i bassängen och återföras till reningsverket efter regnskuren. Vid större 

regntillfällen kan inte hela vattenmängden magasineras utan leds vidare till bassäng 2 som är 

utrustad med lameller för avskiljning av partiklar. I samband med att vattnet leds till bassäng 2 sker 

dosering av järnklorid och polymer för att förbättra avskiljningen av partiklar. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Sjölunda avloppsreningsverk 2019) 

Klagshamn avloppsreningsverk (Malmö): Reningen inleds med rensgaller, sandfång och 

försedimentering. Dosering av fällningskemikalie sker i början av sandfången och avskiljningen av 

kemflock sker tillsammans med primärslam i försedimenteringsbassängerna. Därefter följer BOD-

avskiljning och nitrifikation i aktivslamanläggning, med möjlighet till viss fördenitrifikation. En 

ozonanläggning (bestående av ozonaggregat och ozonreaktor) för behandling av aktivslam, finns vid 

aktivslamanläggningen. Periodvis behöver slammet behandlas då sedimenteringsegenskaperna kan 

försämras p.g.a. tillväxt av filamentbildande bakterier. 

Efter aktivslamanläggningen följer efterdenitrifikation i bassänger med rörligt bärarmaterial för 

biofilm med tillsats av en extern kolkälla och efter detta steg filtrering för slutlig partikelavskiljning. 

Filtren är utformade som nedströms tvåmediafilter med antracit och sand. Utgående avloppsvatten 

leds ut i Öresund genom en ledning av cirka 3,5 km längd. Ledningen mynnar ut på cirka 7 meters 

djup. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Klagshamn avloppsreningsverk 2019) 

Källby avloppsreningsverk (Lund): Reningen inleds med fingaller, sandfång och försedimentering. 

Biologisk rening sker i fyra parallella aktivslamlinjer med fördenitrifikationsprocess. Den kemiska 

reningen utgörs av efterfällning med trevärt järn. Efter den kemiska reningen poleras vattnet i ett 

dammsystem bestående av sex seriekopplade dammar. Utlopp till Höje å finns från damm 2 och 

damm 6, där i normalfallet enbart utloppet från damm 6 används. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Källby avloppsreningsverk 2019) 

Ellinge avloppsreningsverk (Eslöv): Reningsverket har två inkommande ledningar, en från Orkla 

Foods Sverige AB och en från kommunens invånare och övriga påkopplade industrier. Processvattnet 

från Orkla Foods passerar en egen försedimenteringsbassäng och pumpas sedan till en luftad 

veckoutjämningsbassäng med omrörning från vilken ett inställbart konstant flöde tas ut och därefter i 

normalfallet leds direkt till slamanoxbassängen. Vattnet kan även leds via en Actiflo-anläggning om 

behov uppstår. Actiflo-anläggningen fungerar så att suspenderat material avskiljs genom att 

avloppsvattnet reagerar med fällningskemikalier, polymer och finkornig sand. Slammet leds till en 

mekanisk avvattnare före transport till rötkammarna. Sanden leds tillbaka till processen och det 

renade avloppsvattnet leds till slamanoxbassängen som kolkälla. En slamluftningsbassäng med 

efterföljande slamanoxbassäng har byggts före befintlig aktivslambassäng. Till 

slamluftningsbassängen leds returslam från mellansedimenteringen tillsammans med rejektvatten 

från centrifugen. Avloppsvattnet från slamluftningen leds vidare till slamanoxbassängen där 

avloppsvatten från utjämningsbassäng/Actiflo-anläggning används som kolkälla. Det finns möjlighet 

att tillsätta etanol som kolkälla vid behov.  

Det kommunala spillvattnet renas grovt i maskinrensade galler för att därefter ledas genom ett luftat 

sandfång till försedimenteringsbassängen där större partiklar sedimenterar. Vattenfasen leds direkt 

till aktivslamanläggningen där den blandas med avloppsvatten från slamanoxbassängen. Vattnet från 



 

 

aktivslamanläggningen leds till mellansedimenteringen där ytterligare sedimentering sker. Slammet 

återgår till ledningscentralen mellan slamanoxbassängen och slamluftningsbassängen och vidare in 

till slamluftningsbassängen medan vattenfasen leds till kemsteget. Avloppsvattnet renas slutligen 

kemiskt genom utflockning av fosfor med hjälp av i första hand fällningskemikalien järnklorid. 

Polyaluminiumklorid kan användas vid behov. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Ellinge avloppsreningsverk 2019) 

Slambehandling 

Sjölunda avloppsreningsverk: Primärslam, överskottsslam från biologisk rening samt slam från 

flotationsanläggningen vid verket behandlas i slambehandlingen. Avskiljt slam behandlas genom 

förtjockning, rötning och avvattning. Genom förtjockning minskas vattenhalten och slammets volym 

minskar påtagligt före efterföljande behandling. Vattenfasen från förtjockarna (slamrejektvattnet) leds 

tillbaka till inloppet av verket. Primärslam förtjockas i gravitationsförtjockare alternativt trumsilar. 

Överskottsslam förtjockas i silbandsförtjockare alternativt tillsammans med primärslam. Det 

förtjockade slammet leds till rötkammare där delar av det organiska materialet bryts ned under 

syrefria förhållanden och biogas bildas bestående av energirik metan samt koldioxid. Rötningen sker 

vid en temperatur av ca 35 grader. Det rötade slammet mellanlagras i tankar före avvattning i 

centrifuger. En polymer tillsätts till slammet före centrifugerna för bättre avskiljning och högre TS-

halt på slammet. 

Vattenfasen från avvattningen (rejektvattnet) behandlas i en satsvis biologisk reaktor (SBR) för 

nitritation innan det leds tillbaka till inloppet av verket. Det avvattnade slammet mellanlagras i en 

slamsilo före vidare transport till slamlager. Det finns två slamlager vid Sjölundaverket för 

mellanlagring då slammet inte får avsättas direkt. Regnvatten och eventuellt lakvatten från blandning 

och lagring återförs till reningsverket för behandling. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Sjölunda avloppsreningsverk 2019) 

Klagshamn avloppsreningsverk: Avskilt slam behandlas i en slambehandlingsanläggning genom 

gravitationsförtjockning, rötning och avvattning. Genom förtjockning minskas vattenhalten och 

slammets volym minskar påtagligt före efterföljande behandling. Vattenfasen leds tillbaka till 

inloppet av verket. Det förtjockade slammet leds till rötkammare där delar av det organiska 

materialet bryts ned under syrefria förhållanden. I rötkamrarna bildas energirik biogas bestående 

huvudsakligen av metan och koldioxid. Rötningen sker vid ca 37 grader. Det rötade slammet 

avvattnas i centrifuger. En polymer tillsätts vid avvattningen för bättre avskiljning och högre TS-halt 

efter avvattningen. Rejektvattnet från avvattningen behandlas separat i en ANAMMOX reaktor av 

typen MBBR. Slammet mellanlagras i en slamsilo före borttransport. En slamplatta finns för 

mellanlagring och för jordtillverkning. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Klagshamn avloppsreningsverk 2019) 

Källby avloppsreningsverk: Bioslammet och primärslammet förs till separata förtjockare. Det uttagna 

slammet förtjockas mekaniskt efter polymertillsats. Därefter sker stabilisering i två rötkammare. Det 

utrötade slammet avvattnas och transporteras från Källbyverket till en slamdepå i Värpinge där det 

mellanlagras innan slutanvändning.  

Kemslam, centrifugrejekt samt rejekt från mekanisk förtjockning och bräddning från 

gravitationsförtjockare återförs till inkommande vatten efter provtagare och galler. 

Externslam från enskilda avloppsanläggningar, till exempel slamavskiljare och slutna tankar samt 

tillfälliga toalettlösningar, mottas vid Källbyverket för behandling. Mängden slam registreras, provtas 



 

 

och pumpas från sugbilar in i inkommande avloppskulvert före inloppsgallren. Slam från 

reningsverket i Torna Hällestad transporteras till Källby för stabilisering i rötkamrarna. Slammet 

pumpas från sugbil till råslamsförtjockare innan det tillsammans med övrigt slam på anläggningen 

pumpas in till rötkamrarna.  

(Ur VA SYD Miljörapport – Källby avloppsreningsverk 2019) 

Ellinge avloppsreningsverk: Kommunalt primärslam förtjockas i försedimenteringsbassängen 

tillsammans med överskottsslam och kemslam och leds via en mekanisk avvattnare till en slamsilo, 

kallad blandslamsilon. Där blandas slammet med de övriga slamfraktionerna och med externt avfall 

från Orkla Foods innan blandslammet pumpas in i rötkammare 1. Slam som avskilts från Orkla Foods 

processvatten pumpas från en cirkulär försedimenteringsbassäng till en i bassängen koncentriskt 

placerad förtjockare och leds därefter vidare till blandslamsilon. Överskottsslam som bildas i de 

biologiska processerna tas ut från returslamströmmen och leds till den kommunala 

försedimenteringen. Kemslam från den kemiska reningen pumpas till den kommunala 

försedimenteringen. 

Från blandslamsilon pumpas slammet via rötslam/råslamvärmeväxlare, där värmeväxling sker 

mellan varmt utgående rötslam och kallt ingående råslam, till de två seriekopplade rötkamrarna. 

Utpumpat slam leds via en rötslamförtjockare och ett slammagasin till avvattningen i en centrifug. 

Vid avvattning i centrifugen används olika typer av polymerer. Avvattnat slam pumpas till slamlager 

1 varifrån det körs med lastbil till det interna slamlagret, lager 2, på Ellinge avloppsreningsverk för 

långtidslagring. Långtidslagring är den metod som idag används för hygienisering av slammet. 

Rejektvatten från slamavvattningen leds via en utjämningsbassäng till slamluftningsbassängen där 

det blandas med returslam från mellansedimenteringen och luftas. 

Organiskt avfall i form av stärkelseslam, silrens och fett från Orkla Foods levereras regelbundet till en 

mottagningsficka kopplad till blandslamsilon före rötkammaren. De externa restprodukterna blandas 

i slamsilon med övriga slamfraktioner från avloppsvattenreningen innan de pumpas in till 

rötkammare 1. Slam från avloppsreningsverken i Flyinge, Hurva, Löberöd och Stockamöllan 

transporteras efter förtjockning till rötkamrarna på Ellinge avloppsreningsverk. 

Trekammarbrunnsslam där även Öslöv ingår transporteras till Ellinge avloppsreningsverk och leds in 

före galler för avskiljning av det partikulära. 

(Ur VA SYD Miljörapport – Ellinge avloppsreningsverk 2019) 

9.1.7 Vatten och Miljö i Väst 
Avloppsvattenrening  
Getteröverket är ett traditionellt kommunalt reningsverk i Varbergs kommun. Allt inkommande 

avloppsvatten samlas i inloppspumpstationen som är försedd med två snäckpumpar. Hit leds även 

flytslam samt internt avloppsvatten. Från inloppspumpstationen pumpas avloppsvattnet till två 

parallellkopplade fingaller och vidare till ett luftat sandfång. Renset pressas och tvättas och sanden 

(sandvattnet) avvattnas och tvättas. Efter sandfånget avrinner vattnet vidare till de tolv 

parallellkopplade försedimenteringsbassänger. 

Vid flöden större än 1 600 m3/h avleds överskottsvattenmängden till ett utjämningsmagasin, varifrån 

det återförs före gallren då flödet åter minskat. Om utjämningsmagasinet blir fullt bräddas vattnet 

från utjämningsbassängen via en bräddbrunn och vidare till utloppsdiket. 



 

 

Det mekaniskt renade vattnet pumpas via en biopumpstation till det biologiska reningssteget 

bestående av två linjer med anox- och aerobbassänger. I denna anläggning reduceras BOD-innehållet 

samt sker den biologiska kväveavskiljningen. Kvävereningen sker enligt för-denitrifikations 

konceptet. Biopumpstationen tillförs även rejektvatten från rejektvattenutjämningsbassängen. Till 

biosteget kan vid behov tillföras en delström avloppsvatten från sandfånget för att öka 

kolkälleinnehållet för denitrifikationen. Vid flöden över ca 1 600 m3/h bypassas överskottsvatten till 

kemsteget. 

Bioslammet avskiljs i mellansedimenteringsbassängerna och återförs till biobassängerna som 

returslam via biopumpstationen. En mindre mängd – överskottslammet – pumpas till den andra 

silbandförtjockaren (slammet uttas ur anoxbassängerna). De båda mellansedimenteringsbassängerna 

är placerade centralt inom resp. bioblock, där själva biobassängerna sålunda är placerade 

koncentriskt runt sedimenteringsbassängerna. Efter den biologiska reningen genomgår vattnet 

kemisk fosforavskiljning genom efterfällning med polyaluminiumklorid. Detta sker i flocknings- och 

eftersedimenteringsbassängerna. Normalt leds vattnet med självfall från biosteget. Vid höga flöden 

måste dock pumpning vidtas, vilket sker via mellanpumpstationen bestående av två snäckpumpar. 

Det avskilda kemslammet pumpas till försedimenteringsanläggningen. Det renade avloppsvattnet 

leds ut i ett dike som mynnar i Farehammarsviken som utgör recipient för det renade avloppsvattnet. 

Slambehandling 

De uppkomna blandslammet - primär- och kemslammet – från försedimenteringen resp. bioslammet 

(överskottsslammet) från anoxbassängerna pumpas var för sig till separata silbandförtjockare. 

Slamvatten från förtjockningen leds till en rejektvattenbassäng. De förtjockade slammen blandas och 

pumpas vidare till rötkammaranläggningen (”till en Master rötkammare”), varifrån det leds vidare 

till tre parallellkopplade rötkammare (”Slavar rötkammare”). Rötningen sker vid 37,5 °C (mesofil 

rötning).  

Det rötade slammet avleds till två seriekopplade slamlager. Mellan de båda lagren sänks 

temperaturen via en värmeväxlare. Det rötade slammet genomgår slamavvattning (centrifugering) 

innan det skruvas upp till en torrslamsilo. Härifrån hämtas slammet med lastbil. Det producerade 

slammet utnyttjas f.n. för jordtillverkning efter kompostering vid extern anläggning. Det finns även 

ett öppet slamlager (slamplatta) i anslutning till själva avloppsreningsverket som nyttjas för 

mellanlagring av slam före borttransport för slutligt omhändertagande.  

Externslam och slam från andra kringliggande reningsverk tillförs vattenfasen före 

inloppspumpstationen. 

Rejektvatten från slamcentrifugeringen leds till rejektvattenbassängen för utjämning och sedan vidare 

till biopumpstationen. Det sker inte någon separat rejektvattenrening, men rejektvattnet luftas innan 

det pumpas vidare till bioblocket.  

Den vid rötprocessen bildade biogasen skickas vidare till det lokala energibolaget Varbergs Energi, i 

retur får VIVAB fjärrvärme för uppvärmning av anläggningen, inklusive rötningsprocessen. Den 

fluktuerande biogasproduktionen utjämnas i en gasklocka innan rågasen skickas vidare till Varbergs 

Energi. VIVAB har möjlighet att fackla bort hela den producerade gasmängden vid behov (t.ex. vid 

akuta driftproblem). 



 

 

9.2 Slamavsättning 

9.2.1 Gryaab 
Under året har det avvattnade rötslammet använts som gödsel på jordbruksmark eller för tillverkning 

av anläggningsjord. Kuskatorpet Lantbruk & Entreprenad AB har ansvarat för långtidslagring, 

transport och spridning av slam till jordbruk. Vid jordbruksanvändning sker hanteringen enligt 

regelverket i Revaq. Långtidslagring sker vid Kuskatorpets anläggning i Halmstad eller på Vikans 

komposteringsanläggning. Resterande slam går till tillverkning av olika jordprodukter vid 

Kuskatorpets anläggning i Halmstad där slammet komposteras med bark, flis, sand mm för att få 

fram olika kvalitéer på anläggningsjord. Produktion och disponering av anläggningsjord görs helt i 

slamentreprenörens regi. I händelse av ett utsläpp till spillvattensystemet av oönskad karaktär, till 

exempel höga halter av tungmetaller, kunde tidigare det kontaminerade slammet ledas förbi 

avvattning på Ryaverket och avvattnas vid Syrhåla. Det avvattnade slammet pumpades därefter 

direkt ner i bergrumsdeponin. Sedan 2016 har slamavvattningsanläggningen vid Syrhåla varit 

avställd och inget slam har tillförts bergrummet. Gryaab erhöll i december 2009 tillstånd för en 

komposteringsanläggning i Vikan. Tillståndet ger Gryaab möjlighet att hantera upp till 100 000 ton 

slam per år, kod 90.160. Huvuddelen är tänkt att komposteras och en del är tänkt att mellanlagras. 

Tillståndet för mellanlagring tillåter högst 20 000 ton slam och bioaska vid varje tillfälle, kod 90.30. 

Gryaabs miljötillstånd överläts till Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB när de tillträdde som 

entreprenör. De har varit verksamhetsutövare under året och kommer att lämna in en Miljörapport 

för året. Tillsynsmyndighet är Miljöförvaltningen i Göteborg. 

9.2.2 Käppalaförbundet 
Käppalaförbundet sprider idag allt slam på åkermark. Av de 34 000 ton avvattnat slam som 

produceras årligen sprids ungefär 30 000 ton via Ragn Sells och ungefär 4 000 ton via lantbruksföretag 

som Käppalaförbundet tecknat avtal med. Nästan allt slam sprids under juli-oktober månad. Det 

finns även möjlighet att använda slam till jordtillverkning/deponitäckning om det exempelvis inte 

uppfyller gränsvärdena. Avsättningen varierar beroende på resultat av upphandling. Avtalen 

sträcker sig normalt tre år med möjlighet till förlängning högst två år. Lantbruksavtalen som 

Käppalaförbundet tecknar sträcker sig tio år. 

Slammet levereras antingen direkt till den gård där det sedan sprids eller till centrallager och därefter 

till åkermarken där slammet ska spridas. Genomsnittligt transportavstånd till lager är ca 70 km. Hur 

stor andel som körs direkt till gård varierar från år till år men normalt mellanlagras drygt hälften av 

slammet på centrallager. Det genomsnittliga transportavståndet från Käppalaverket till 

slutanvändning är ungefär 140 km. 

Revaq kräver minst sex månaders lagring och eftersom merparten sprids på hösten betyder det att 

den genomsnittliga lagringstiden är ungefär ett år. Käppalaförbundet hyr en lageryta av SÖRAB som 

rymmer ungefär 15 000 ton slam på avfallsanläggningen Löt i Vallentuna. Avtalet sträcker sig fram 

till 2030. Käppalaförbundet har även en anmälan om att anlägga ett slamlager i Upplands-Bro 

kommun som har överklagats och nu hanteras av miljööverdomstolen. 

Kostnaden för slamavsättningen har mer än fördubblats för Käppalaförbundet de senaste tio åren och 

ligger idag på ca 24 miljoner kr per år. Då är spridning på åkermark samt lagring och transport 

inkluderat i priset. Ökningen beror delvis på att priset per ton slam ökat från ca 400 kr/ton till ca 700 

kr/ton under denna period. Den största bidragande orsaken till kostnadsökningen är dock att 



 

 

Käppalaförbundet på grund av driftproblem ändrade avvattningsmetod från Kemicond och Bucher-

pressar till centrifuger vilket resulterade i att torrsubstansen minskade från 40 % till dagens 25 %. 

Detta tillsammans med ökat antal anslutna har lett till att slammängden ökat kraftigt de senaste tio 

åren. Trenden för ökade avsättningskostnader per ton avvattnat slam gäller generellt i 

Stockholmsregionen. 

(Hämtat ur Käppalaförbundets slamstrategi beslutad 28 maj 2020) 

9.2.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
Slammet avsätts till anläggningsjord via en extern entreprenör. 

9.2.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
Slammet från Öresundsverket i Helsingborg är certifierat enligt Revaq och går till åkermark. Detta är 

majoriteten av slammet som produceras inom NSVA. 

9.2.5 Stockholm Vatten och Avfall 
100 % av slammet sprids på åkermark, under förutsättning att det är Revaq-godkänt. 

9.2.6 VA SYD 
Huvuddelen av VA SYDs slam (70–80 %) används på åkermark, resten går till jordtillverkning. 

9.2.7 Vatten och Miljö i Väst 
Slammet används som jordförbättring enligt avtal med extern entreprenör. 

9.3 Slamkvalitet 

9.3.1 Gryaab  
Slammet uppfyller Revaq för en hög andel av slammet, men det kommer att vara svårare att uppnå i 

lika hög grad i framtiden med existerande Revaq regler. Främsta svårigheten gäller att nå tillräckligt 

låga halter avseende silver och kadmium. 

9.3.2 Käppalaförbundet 
Käppalaförbundet är certifierat enligt Revaq sedan 2008 och slammet har hittills uppfyllt de krav som 

Revaq ställer. Käppalaförbundets prognos är att Revaq:s krav även i framtiden kommer att uppfyllas 

förutsatt fortsatt satsning på ett aktivt uppströmsarbete. 



 

 

9.3.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
Producerat slam uppfyller ej Revaq:s villkor. 

9.3.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
Slammet från Öresundsverket i Helsingborg är certifierat enligt Revaq och går till åkermark. 

9.3.5 Stockholm Vatten och Avfall 
Slammet från Bromma ARV har god kvalitet och allt kan avsättas till åkermark. Stockholm Vatten och 

Avfall ser dock en trend av ökade nickel- och kromhalter under år 2020. Förmodligen är detta kopplat 

till de stora tunneldrivningarna och vägbyggen som genomförs runt och i Stockholm. 

9.3.6 VA SYD 
Alla fyra avloppsreningsverken är Revaq-certifierade. Huruvida Revaq:s kvalitetskrav uppfylls, 

bedöms för varje månadsparti, som långtidslagras separat. De flesta partierna uppfyller Revaq:s 

kvalitetskrav, vilket återspeglas i att majoriteten av producerat slam sprids på åkermark.  

VA SYD har en god kvalitet på sitt slam. Framförallt slammet från Källby ARV i Lund är av en 

mycket god kvalitet och i stort sett alla månadspartier uppfyller såväl lagstiftning som Revaq-krav. 

Klagshamn ARV har en nästan lika hög kvalitet som Källby och endast i undantagsfall är något 

månadsparti underkänt. Sjölunda ARV har överlag godkända partier, men ett och annat parti är 

underkänt. När det gäller Ellinge ARV så är det här det slam av minst god kvalitet återfinns. Detta 

beror på livsmedelsbelastningen från Orkla. Det som oftast avgör om ett parti är godkänt eller inte är 

Revaq:s regelverk avseende tabell 8 som reglerar tillförsel till åkermark mätt i gram metall/ha och år. I 

dessa fall är det nästan uteslutande kadmiumtillförseln som överstiger Revaq:s regelverk. Detta gäller 

för samtliga verk. Betonas kan dock att alla verkens Cd/P-kvot förbättrats de senaste åren. 

9.3.7 Vatten och Miljö i Väst 
Producerat slam uppfyller ej Revaq:s villkor. Tillförsel av lakvatten till reningsverket sker dessutom 

från en avställd deponi i inlandet. 

9.4 Slamstrategi 

9.4.1 Gryaab 
Gryaab har ännu ingen beslutad slamstrategi men i dess styrelses inriktningsdokument från 2020 

finns nämnt: 

• Gryaab ska tillvarata näringsämnena i slammet genom att återföra det i kretsloppet. 

• Gryaab ska tillvarata energi i slammet (genom biogas och värme). 

• Gryaab ska betrakta avloppsvattnet och dess innehåll som en resurs. 

• Gryaab ska arbeta för att minska tillförseln av oönskade ämnen till avloppsvattnet. 



 

 

 

 

9.4.2 Käppalaförbundet 
Käppalaförbundets målsättning är att minst 80 % av slammet ska spridas på åkermark eller gå till 

alternativa användningar där fosfor och andra näringsämnen samt det organiska materialet utnyttjas 

i så hög grad som möjligt. För att nå målsättningen har Käppalaförbundet beslutat om följande 

strategi: 

1. Slamspridning på åkermark ska fortsatt vara huvudalternativet 

2. Säkra slamavsättningen genom att bredda avsättningsmöjligheterna 

3. Utreda hygienisering av slam 

4. Utreda monoförbränning av slam med efterföljande utvinning av fosfor ur askan 

5. Öka driftsäkerheten genom att säkerställa långsiktig tillgång på lageryta 

6. Integrera slamhanteringsfrågorna i arbetet med Käppalaförbundets övriga strategiarbete 

7. Verka för att växtnäring, mullämnen, kol och energin i det inkommande avloppsvattnet 

utnyttjas så resurseffektivt som möjligt genom att delta aktivt i nationellt forskningsarbete 

9.4.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik har ingen utarbetad slamstrategi för närvarande. 

9.4.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
Nordvästra Skånes vatten och avlopp har i dagsläget ingen slamstrategi, men den är under 

framtagande. 

9.4.5 Stockholm Vatten och Avfall 
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har en slamstrategi där den senaste versionen är från år 2018.  

SVOA:s rangordningslista för slamhanteringsmetoder är (baseras på EU:s avfallshierarki):   

1. metoder som nyttiggör växtnäring (P, N, K, mikronäringsämnen) och mullbildande ämnen i 

slam   

2. metoder som nyttiggör fosfor i slam   

3. metoder som ersätter naturresurser som morän, matjord etc.   

4. metoder som möjliggör energiutvinning  

5. metoder som enbart ger kvittblivning av slammet.  

(https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/strategier/18m673-

slamstrategi_med_bilagor.pdf) 

9.4.6 VA SYD 
VA SYD har utarbetat en slamstrategi, ur vilket följande utdrag är hämtat ur:  

https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/strategier/18m673-slamstrategi_med_bilagor.pdf
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/strategier/18m673-slamstrategi_med_bilagor.pdf


 

 

“VA SYDs övergripande strategi är följande: Utveckla och optimera nuvarande slamhantering med 

en beredskap och flexibilitet för nya avsättningsmetoder. Mer konkret innebär det att VA SYD ska 

genomföra följande: 

• Fortsätta med användning av bra Revaq-certifierat slam på åkermark tillsvidare 

• Säkerställa att det hela tiden finns en alternativ avsättningsmetod för slam som inte kan 

användas på åkermark 

• Initiera och driva arbetet för att en eventuell regional slambehandlingsanläggning 

(förbränning el. dyl.) ska uppföras tillsammans med samarbetspartners 

• Bidra aktivt till utvecklingen av teknik för att skapa marknadsanpassade restprodukter från 

avloppsvatten, slam och aska 

• Maximera produktionen och optimera användningen av biogas 

• Minska klimatpåverkan från intern hantering och transporter av avloppsslam 

• Fortsätta med ett aktivt uppströmsarbete för att minimera föroreningar i avloppsvatten 

oavsett avsättningsmetod 

9.4.7 Vatten och Miljö i Väst 
Vatten och Miljö i Väst har en slamstrategi där en långsiktigt hållbar slamhantering som underlättar 

en effektiv resursanvändning ska säkerställas. Därmed är Vatten och Miljö i Västs uppdrag att utreda 

framtida hantering av slam där termisk behandling ligger i fokus.  

Strategin sammanfattas enligt nedan: 

• Att med hjälp av termisk behandling möjliggöra att mineralämnen i slammet kommer till 

nytta på produktiv mark och är av sådan kvalitet att de långsiktigt kan ingå i kretsloppet. 

• Utgångspunkten ska vara en gemensam anläggning för termisk behandling av slam både från 

Varberg och från Falkenberg. 

• Ett levande och aktivt uppströmsarbete.  

Slamstrategin ska leda till följande (våra mål):  

• Vi bidrar till kretsloppssamhället genom att möjliggöra tillvaratagande av de 

växtnäringsämnen, framförallt fosfor, som finns i slammet.  

• Vi kan erbjuda en produkt som har strukturförbättrande egenskaper. 

• Att säkerställa hygienisering av slammet. 

• Avsevärd reduktion av ämnen som inte hör hemma i kretsloppet, tex läkemedelsrester och 

miljö- och hälsofarliga ämnen. 

• Minskade transporter till följd av kraftigt minskade slammängder. 

• Effektiv värmeåtervinning och ett steg mot att skapa energineutrala reningsverk. 

• Kostnadseffektivt omhändertagande genom att processerna optimeras och vi får en 

slutprodukt med bättre hanterings- (spridnings-) egenskaper för framtida 

användningsområden. 

• Robust lösning som säkerställer långsiktig avsättning och där vi inte är beroende av en 

svårhanterbar osäker opinion. 



 

 

9.5 Resurser för testbädd 

9.5.1 Gryaab 
• FoU-budget: Forsknings- och utvecklingsbudget för en testbädd finns inte tillgänglig i nästa 

årsbudget, men med planering kan det budgeteras för 2022. 

• Lokal och ytor: Tillgång till lokal och ytor till en testbädd består av några små ytor inom 

befintligt tomt, men de räcker antagligen inte till mer ”fullskala försök”. Vi har även en stor 

yta ca 3 km från Ryaverket där ca 30 000 ton slam kan lagras/komposteras dock finns ingen el 

eller rör framdragna.  

• Personalresurser: Personalresurser för en testbädd kan vara svårt i dagsläget, men möjlighet 

finns till projektanställningar eller ex-jobb. 

• Laboratorium: Tillgång till laboratorium för att genomföra analyser från testbädden finns i 

begränsad omfattning, dock inte med kort varsel. Laboratoriet är inte ackrediterat. 

9.5.2 Käppalaförbundet 
• FoU-budget: Käppalaförbundet driver ett aktivt utvecklingsarbete där ca 1 % av budget 

avsätts för utvecklingsprojekt. Detta innebär att ca 3,5–4 Mkr/år används för utveckling. 

Utvecklingsprojekt som beviljas medel ska uppfylla ett antal kriterier, bland annat relevans 

för att uppnå Käppalaförbundets övergripande mål och strategier, verksamhetstillstånd, nya 

krav och lagar mm. I ljuset av detta finns det möjlighet att ett testbäddsprojekt kan inrymmas 

i kommande års forsknings- och utvecklingsbudget. 

• Lokal och ytor: Vi har idag en rötkammarpilot tillgänglig som står på en separat 

uppställningsplats. Platsen klarar en container på 20 fot. Till rötkammaren sker idag 

automatisk pumpning av förtjockat primärslam och överskottslam till piloten. Från piloten 

kan utrötat material gå med självfall ner i en av rötkamrarna. Även uppställningsplats för 

avvattnat slam kan snabbt förberedas.   

• Personalresurser: Vår underhållsavdelning och externa entreprenörer kan vara behjälpliga 

• Laboratorium: Det är ett ackrediterat laboratorium som kan genomföra analyser som TS, VS, 

NH4-N, pH, VFA, SO4 osv. Metallanalyser utom Fe skickas. 

 

9.5.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 
• FoU-budget: Forsknings- och utvecklingsbudget för en testbädd finns inte. 

• Lokal och ytor: Har i dagsläget ingen färdig plats för testutrustning. 

• Personalresurser: Har inga extra resurser för drift av testbädd. 

• Laboratorium: Har inte tillgång till eget laboratorium, men prover kan givetvis skickas till ett 

externt lab. 

 



 

 

9.5.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
• FoU-budget: Testbädden i Reco Lab är tänkt att finansiera sig själv genom att aktörerna som 

använder sig av testbädden betalar ”hyra”.  Men en viss driftkostnad för lokal och underhåll 

finns i budgeten de kommande 5 åren. Inga pengar i budgeten finns avsatt för 

testbäddsplatser på andra delar av reningsverken. 

• Lokal och ytor: Reco Lab testbädden har plats för 1 helcontainer + 2 halvcontainer, alternativt 

flera mindre installationer som inte är containerbyggda. Där finns el, vatten och tillgång till 

avloppsvatten framdraget. Det finns även ett litet lab, pentry och omklädningsmöjligheter. 

• Personalresurser: Drifttekniker för driftanläggningen på Reco Lab har med i sin tjänst att 

hjälpa till i testbädden. Framför allt vid uppstart, dock ej för kontinuerlig drift eller underhåll. 

• Laboratorium: Det finns ett litet lab på plats i testbädden där man själv kan utföra labtester. 

Öresundsverket har lab som kan göra ”de vanliga” reningsverksanalyserna men är inte 

ackrediterat. 

 

9.5.5 Stockholm Vatten och Avfall 
• FoU-budget: Forsknings- och utvecklingsbudget för en testbädd finns inte.  

• Lokal och ytor: Tillgång till testbädd kan finnas för en begränsad tid på Bromma ARV. Det 

finns dock en begränsad tillgång till utrymme. Det finns inte förberett med el- eller 

rörledningar sen tidigare för testbädd. Under hösten installeras en pilotanläggning för 

pyrolys av trädgårdsavfall på Bromma reningsverk (som ägs av Avfallsavdelningen och 

tidigare stod i Högdalen). Anläggningen kan eventuellt användas för att testa avloppsslam i 

begränsad utsträckning. På Henriksdals ARV är det pga. ombyggnation inte möjligt att 

tillhandahålla en testbädd. 

• Personalresurser: Troligtvis måste resurser hyras in för drift och underhåll av testverksamhet. 

Övervakning och utvärdering borde kunna hanteras av resurser från drift och 

utvecklingsenheten. 

• Laboratorium:  Möjlighet att utföra enklare analyser tex TS, GF, SS, kyvettanalyser på icke-

ackrediterat driftlabb finns. För ackrediterade analyser och fler parametrar finns avtal med 

Eurofins. 

9.5.6 VA SYD 
• FoU-budget: Forsknings- och utvecklingsbudget finns, men inte öronmärkta pengar för en 

testbädd. 

• Lokal och ytor: Vi har haft, och har, piloter på våra olika anläggningar. Men vi har inte 

definierade platser. Var en eventuell ny pilot ska sättas upp får avgöras i det konkreta fallet. 

På Sjölunda (det största verket) pågår en hel del byggnation, och där är det mindre troligt att 

vi vill sätta upp en pilot. 

• Personalresurser: Kompetensen för de olika behoven för en testbädd finns, men det finns inte 

ledig tid hos personalen. Personalfrågan får lösas för det konkreta fallet. 

• Laboratorium: VA SYD har tre laboratorier (Bulltofta, Sjölunda och Källby), vilka är 

ackrediterade enligt SS‐EN ISO 17025: 2018. 



 

 

9.5.7 Vatten och Miljö i Väst 
• FoU-budget: Forsknings- och utvecklingsbudget finns. För år 2021 har FoU-avdelningen 

avsatt 250 tkr för pilotförsök på anläggningsnivå gällande termisk slambehandling (t.ex. 

pyrolys, konv. förbränning, förstudier, besök av referensanläggningar, testkörningar, 

odlingsförsök med biokol).  

• Lokal och ytor: Vi har tillgång till ytor till en testbädd. Vi har dessutom en 

uppställningsplats/definierad plats för piloter utomhus (etableringsyta för en pilotpark). 

• Personalresurser: FoU-avdelningen har tillgång till två utvecklingsingenjörer och möjlighet 

till behovsorienterade resurser från UH-avdelningen. 

• Laboratorium: Det finns tillgång till två olika labb, ett försökslabb och ett ackrediterat labb. Vi 

kan utföra samtliga rutinanalyser som utförs vid ett reningsverk.   

9.6 Prioriteringar testbädd 

9.6.1 Gryaab 
• Det som är viktigast att en arena av testbäddar testar är torkning, pyrolys och pelleterisering. 

• Befintliga och planerade test/pilotförsök på reningsverket som inte rör återvinning av 

näringsämnen består i att vi har byggt om två eftersedimenteringsbassänger till test 

bassänger för att testa ökning av sedimenteringskapacitet. 

• Synergieffekter mellan dessa test/pilotförsök och testbädden för näringsåtervinning från 

avloppsströmmar finns troligen inte. 

9.6.2 Käppalaförbundet 
• Det som är viktigast att en arena av testbäddar testar är 1) Termisk hydrolys, 2) Torkning och 

monoförbränning med utvinning av fosfor, 3) Alternativ till slamspridning där fler ämnen än 

fosfor återförs – Exempelvis HTC med kväveutvinning av rejekt. 

• Befintliga och planerade test/pilotförsök på reningsverket som inte rör återvinning av 

näringsämnen består i att vi för närvarande arbetar med kapacitetsförsök på rötkammare 

samt avser att köra försök med termofil rötning våren 2021. Funderar också på EXRT- försök 

för kapacitetsökning samt försök med termisk hydrolys.   

• Synergieffekter: Gemensamma projekt som exempelvis torkningsförsök tillsammans skulle 

kunna vara intressanta. Kan också vara intressant med HTC-försök. 

9.6.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik  
• Det som är viktigast att en arena av testbäddar testar är torkning samt HTL-försök. I 

Örnsköldsviksområdet finns ingen marknad för slam vilket medför att alternativa 

upparbetning/förädlingsalternativ blir mer aktuella. Torkningen är också av intresse eftersom 

det är långa sträckor till en marknad vilket gör att transportkostnaderna blir stora.   
• Avseende test/pilotförsök på reningsverket finns inget planerat inom en snar framtid, men 

kan få krav på kväverening inom snar framtid. Kvävereningskrav i kallt klimat blir en stor 

utmaning. 



 

 

9.6.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
• Näringsåtervinning är ett av de prioriterade områdena för Reco Labs testbädd.  

• NSVA har några försök/utredningar som är på gång i Reco Lab: I ”utvecklingsanläggningen”; 

läkemedelsrening, kväve och fosforutvinning, ökad biogasutvinning, vattenåtervinning bland 

annat. Och i testbädden: Aalto universitet ska testa återvinning av fosfor och kväve med en 

kombinerad fällnings och membranteknik samt LTU ska testa rening av gråvatten i blågrönt 

system (växtvägg). 

9.6.5 Stockholm Vatten och Avfall 
• Topp 3 generellt för hela testbäddsprojektet är: 1) HTC + kväve- och fosforutvinning ur 

rejektvattnet, 2) Pyrolys och undersökning av biokolets kvalitet med avseende på fosfor till 

växter, kolsänka och innehåll av mikroföroreningar och metaller mm. och 3) 

Frystorkning/Torkning – metod för att minska volymen och ev. hygienisera. Energibalanser 

och kväveförluster är intressant.  

• Befintliga och planerade test/pilotförsök hos Stockholm Vatten och Avfall, som inte rör 

återvinning av näringsämnen består i att fortsätta pH2040 under hela 2021, med MBR och 

rötning på Sjöstadsverket. 

9.6.6 VA SYD 
• Det viktigaste att testa i en testbädd är (OBS ej rangordnade): 1) Slamhygienisering, 2) 

Slamtorkning i kombination med metoder för att skapa fysikaliskt attraktiv produkt och 3) 

Hydrotermisk karbonisering (HTC) av slam. 

• Befintliga och planerade test/pilotförsök på reningsverken inom VA-Syd omfattar ett FoU-

projekt i pilotskala som pågår på Källby, med fokus på slamhydrolys för att öka VFA-

innehållet, som i sin tur förväntas kunna öka biogasutbytet och minska behovet av extern 

kolkälla för denitrifikation. Urinsorterande toaletter med kasetter för 

absorption/vattenavdrivning kommer inom kort att installeras på några ställen i Malmö inom 

ramen för ett EU-projekt. Under de senaste åren har vi bl.a. haft pilotstudier av 

huvudströmsanammox, läkemedelsrening och direkt membranfiltrering i kombination med 

’forward osmosis’. 

9.6.7 Vatten och Miljö i Väst 
• Det viktigaste att testa i en testbädd är: 1) Pyrolys, samt odlingsförsök med biokol; 2) HTC 

och torkning. 

• Befintliga och planerade test/pilotförsök på reningsverket består i att vi för tillfället utför 

pilotförsök med avseende på läkemedelsrening. Vi planerar även att utföra pilotförsök med 

avseende på vattenåtervinning och återanvändning, alltså produktion av tekniskt vatten och 

återvunnet dricksvatten från avloppsvatten. 

• Synergieffekter från testbädden skulle kunna vara ett eget producerat aktivt kol från 

avloppsslam som skulle kunna vara ett framtida alternativ för adsorption av 

mikroföroreningar. 



 

 

9.7 Övrigt  

9.7.1 Gryaab 
• Gryaab har 111 anställda, 74 män och 37 kvinnor. En eventuell testbädd kommer förmodligen 

spegla detta. 

• Marginal för försök relaterat till verkets gällande utsläppskrav finns antagligen inte, men 

ibland nar vi fått dispens från länsstyrelsen vid större ombyggnader. 

• Övrigt specifikt som är viktigt att känna till om verket är att vi har höga flödesvariationer, 

ganska lite plats och stränga säkerhetsregler. 

9.7.2 Käppalaförbundet 
• Könsfördelningen i den tilltänkta organisationen för den eventuella testbädden kommer 

organiseras så jämlikt som möjligt. 

• Piloters vatten eller slam måste in i processen så att inga förhöjda föroreningshalter fås till 

recipienten. 

• Käppala kommer att bygga om till biologisk rening till MBBR för att klara 900 k pe, med 

driftsättning år 2026. En ny rötkammare har driftsatts i april 2020. Käppala har nu 3 stycken 

på en total våtvolym på ca 24 000 m3. 

9.7.3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik  
• Man kan få krav på kväverening inom en snar framtid. Kvävereningskrav i kallt klimat blir 

en stor utmaning. 

9.7.4 Nordvästra Skånes vatten och avlopp 
• Den permanenta testbädden är den i Reco Lab. Tillfälliga försök kan göras på övriga ARV. 

9.7.5 Stockholm Vatten och Avfall 
• På SVOA Avloppsrening är det en ganska jämn fördelning mellan könen när det gäller 

utvecklingsprojekt. Inom driften är det är mer snedfördelat – mest män. 

• Bromma ARV har väldigt tuffa krav på sin rening då ombyggnationen av Henriksdals ARV 

innebär en reducering av reningsprocessens kapacitet under ombyggnadstiden. De båda 

reningsverken har ett gemensamt tillstånd för utsläpp. Om vi skulle ha en pilot på plats 

skulle alla delströmmar ledas tillbaka in i verket för att inte påverka utsläpp. Om en 

pyrolyspilot skulle bli aktuell skulle det kunna handla om utsläpp till luft, NOx, Hg mm och 

man behöver då installera ett rökgasfilter. 

9.7.6 VA SYD 
• Könsfördelning för olika personalkategorier på VA SYD visas i figur (Års- och 

hållbarhetsredovisning 2019). VA SYD har ca 420 anställda. 



 

 

 

• Utgående vatten från en pilot kommer att släppas på lämpligt ställe i processen på aktuellt 

avloppsreningsverk, för att påverkan på utsläpp till recipient ej ska ske. 

9.7.7 Vatten och Miljö i Väst 
• FoU-avdelningen består idag av två manliga och en kvinnlig medarbetare. 

• Det finns goda marginaler för pilotförsök relaterat till gällande utsläppskrav. Så länge 

försöken bedrivs i pilotskala ser vi inga problem. 

9.8 Avsikter med projektet 
Nedan redovisas VA-organisationernas avsikter för projektet vid projektstart: 

Gryaab planerar att utreda förutsättningar för etablering av testbädd för termisk behandling av slam 

på Ryaverket (avloppsreningsverk) samt för produktion av gödselblandningar baserat på slam på 

Ryaverket (vid Vikans slamlager).  

Käppalaförbundet planerar att utreda förutsättningar för etablering av testbädd för 

slamhygienisering och/eller fosforutvinning från antingen vatten eller slamfas. Även tekniker för 

ökad TS-halt och effektivare slamavvattning är av intresse.  

MIVA planerar att utreda möjligheten för testverksamhet för tillvaratagande av näringsämnen från 

småskaliga reningsanläggningar som inte har krav på kväverening.  

NSVA har redan beslut om att etablera en testbädd; Reco Lab, som planeras stå färdig i december 

2020. Till testbädden finns kopplat flertalet olika avlopp- och avfallsströmmar, laboratorium, 

containerplatser etc. NSVA planerar att utreda förutsättningar för testverksamhet på Reco Lab 

kopplat mot näringsåtervinning mot någon av dess påkopplade avloppsströmmar.  

SVOA planerar att utreda förutsättningar för etablering av testbädd för frystorkning av slam på 

Bromma avloppsreningsverk. 



 

 

VA SYD har som huvudlinje att fortsätta avsätta slam på åkermark, varför de ser ett behov av en 

testbädd för slamhygienisering och ökning av TS-halten till en nivå anpassad till jordbrukets 

önskemål.  

VIVAB avser att intensifiera utredningar kring framställning av biokol från avloppsslam samt 

förutsättningar för framtida växtodlingsförsök med pyrolyserat slam. Mot bakgrund av detta 

planerar de att utreda förutsättningar för etablering av testbädd för termisk slambehandling med 

fokus på pyrolysteknik. 

  



 

 

9.9 Sammanfattning specifika förutsättningar 

ARV VA-
huvudman 

Slutanvändning 
slam 

 REVAQ-
certifierat  

Slamstrategi 
finns 

Lab Rejekt-
vatten-
behandling 

Bio-P Ev. problem relaterat till 
utsläppskrav 

Övrigt viktigt att känna till 

Ryaverket Gryaab Jordbruk + 
anläggningsjord 

 

    Vid större ombyggnader 
har ibland dispens 
kunnat fås 

Stora flödesvariationer, ganska liten plats 
och stränga säkerhetsregler 

Käppalaverket Käppala-
förbundet 

Jordbruk 
 

 Ack.    Släpper på lämpligt ställe 
i processen 

Driftsättning MBBR för att klara 900kpe år 
2026, ny RK driftsatt 2020. 

Bromma ARV SVOA Jordbruk 
 

    Återför till inkommande Ombyggnad Henriksdal pågår. När det är 
klart ska Bromma ARV läggas ned, ca år 
2026/2027. 

Getteröverket VIVAB Jordbruk+  
anläggningsjord 

 

 Ack.   Goda marginaler för 
pilotförsök relaterat till 
gällande utsläppskrav 

 

RecoLab NSVA Jordbruk 
 

Under 
framtagande 

    Den permanenta testbädden är den i Reco 
Lab. Tillfälliga försök kan göras på övriga 
ARV. 

Källby, 
Klagshamn, 
Ellinge, 
Sjölunda 

VA SYD Jordbruk + 
anläggningsjord 

 

 Ack. 

 

Gäller 
Malmö-
verken 

 Släpper på lämpligt ställe 
i processen 

Nej 



 

 

Prästbordet MIVA Anläggningsjord 
 

 Externt 
lab 

   Kvävereningskrav i kallt klimat blir en stor 
utmaning.  

VA-
huvudman 

Ytor Tillgång till personal Medel för testbädd Andra försök Ev. synergier andra 
försök 

Gryaab Några små ytor på 
verket, stor yta ca 3 km 
bort vid slamlager 

Löses med projekt-
anställn. eller ex-
jobb 

Ej för 2021, men kan planeras in för 
2022. Har en FoU-budget som kan 
nyttjas till detta om det bedöms 
positivt. 

Sedimenteringskapacitet Troligen inte 

Käppala-
förbundet 

Vid RK: plats för 
container 20 fot 
Vid slamavvattn.: plats 
kan beredas 

Ja, via intern och 
extern personal 

Ja, möjlighet kan finnas i 
utvecklingsbudgeten 

Nu; Kapacitetsökning rötning. Planer; termofil 
rötning, EXRT-försök samt termisk hydrolys. 

Torkningsförsök, ev. 
HTC-försök 

SVOA För en begränsad tid  Internt samt hyras in Nej MBR + rötningsförsök på Sjöstadsverket  

VIVAB Har avsatt 
etableringsyta för en 
pilotpark 

Ja, 2 utv. ing. på 
FOU-avd. samt 
behovsorienterade 
resurser från UH-
avd. 

För 2021 finns 250 tkr avsatt för 
aktiviteter kring bl.a. pyrolys, 
förbränning, odlingsförsök biokol. 

Läkemedelsrening pågår, pilotförsök m. 
vattenåtervinning och återanvändning planeras. 

Eget producerat aktivt 
kol från slam för 
adsorption av 
mikroföroreningar 

NSVA Plats för ex.vis 1 
helcontainer + 2 halv 

Ja, för uppstart Nej, inget utom för viss driftkostnad för 
RecoLab. 

På gång; läkemedelsrening, kväve och fosfor-
utvinning, ökad biogasutvinning, vattenåtervinning, 
återvinning av fosfor och kväve med kombinerad 
fällnings och membrantekik samt rening av gråvatten i 
blågrönt system (växtvägg). 

 

VA SYD Ingen specifik plats, 
anpassas efter försök 

Löses i varje 
specifikt fall 

Har en FoU-budget, men inte 
öronmärkta pengar för en testbädd.  

Pilot för slamhydrolys pågår, urinsep. toaletter, 
läkemedelsrening, huvudströms-anammox, direkt 
membranfiltrering i komb. med ’forward osmosis’ 
planeras. 

Svårt att säga i nuläget 

MIVA Ingen färdig plats  Inga extra resurser 
finns 

Inga avsatta medel för FoU Inget planerat inom snar framtid, men kan få krav på 
Kväverening inom snar framtid.  
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