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SAMMANFATTNING 
Denna rapport slutrapporterar förstudien Hantering av slam och organiska restprodukter i 
Gästrikeregionen. Syftet med projektet var att utforma en hållbar strategi för hantering av slam och 
organiska restprodukter i regionen där kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Sandviken ingår. Målsättningen med den här förstudien var att: 

1. Ta fram scenarier för vidare utredning 
2. Formulera huvudinriktningen för ett kommande huvudprojekt 
3. Identifiera finansieringsmöjligheter 

Genomförandet bestod av en fördjupad behovsanalys som innefattade två workshops i Gävle 
respektive Sandviken. Arbetet resulterade i följande alternativ/scenarier: 

Nollalternativ 
Hanteringen av slam och organiska restprodukter fortsätter på samma sätt som idag. 

Alt 1. Skogsgödsling och utökad biogasproduktion 
Allt slam och organiskt material i regionen samlas in och rötas för utvinning av fordonsgas, värme och 
elproduktion. Därefter pelleteras restprodukten och sprids slutligen på åkermark. Eventuell fraktion 
som inte av något skäl anses lämplig för spridning på skogsmark används i stället som 
anläggningsjord till infrastrukturprojekt och deponitäckning. Alternativet skulle medföra en ökad 
biogasproduktion i regionen samt möjliggöra för tillförsel av viktiga näringsämnen till skogsmark.  

Alt 2. Näringsåterföring till jordbruk och utökad biogasproduktion 
Allt slam och organiskt material i regionen samlas in och rötas för utvinning av fordonsgas, värme och 
elproduktion. Därefter sprids den andelen av restprodukten som håller tillräckligt hög kvalitet på 
åkermark, medan övrigt används som anläggningsjord till infrastrukturprojekt och deponitäckning. 
Alternativet skulle medföra en ökad biogasproduktion i regionen samt möjliggöra för återföring av 
viktiga näringsämnen till jordbruksmark.  

Alt 3. Fosforutvinning och utökad biogasproduktion 
Regionens avloppsslam rötas och torkas för utvinning av fordonsgas, värme och elproduktion. 
Därefter förbränns restprodukten och fosfor utvinns ur askan. Fosforn kan sedan spridas på 
jordbruksmark, medan askan förs till deponi. Det organiska materialet i regionen rötas och sprids 
slutligen på jordbruksmark. Alternativet skulle medföra en ökad biogasproduktion i regionen samt 
möjliggöra för återföring av viktiga näringsämnen till naturen.  

Huvudprojektet läggs upp enligt de huvudalternativen ovan. Målet blir att finna den mest uthålliga 
vägen för aktörerna i Gästrikland att hantera slam och organiska restprodukter i framtiden.  

En andra dimension av frågeställningen är geografisk. Systemanalysen kommer att ge underlag till 
lokalisering av anläggningar nya anläggningar.  

Den systemanalys som ska genomföras föreslås finansieras genom en samfinansiering mellan 
inblandade aktörer och med stöd av regionala tillväxtmedel. Inledningsvis genomförs en utredning 
om potentialen för avsättning av avloppsslam då det finns ett kortsiktigt behov av ett 
beslutsunderlag om detta. Aktörerna i Gästrikland är tidigt ute med att ta fram en slamstrategi. 
Huvudprojektet innehåller delar som är av utvecklingskaraktär och som kommer ha intresse även för 
andra kommuner och regioner i Sverige. Det finns därför möjligheter att söka medel från 
branschföreningarna Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svenskt Gastekniskt Center (SGC).
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
Under 2012 initierade Gästrike Vatten arbetet med att ta fram en hållbar strategi för hantering av 
slam och organiska restprodukter i regionen där kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Sandviken ingår. Arbetet har skett tillsammans med Gästrike Återvinnare, Gävle Energi, Sandviken 
Energi, Sandviken Energi Vatten och andra ledande aktörer inom området. Strategin skulle utgå ifrån 
Gästrike Vattens och kommunernas inriktningar, övriga aktörers planer samt uppfylla lokala och 
nationella mål. Strategin innebär att målbild, vägval och arbetssätt definieras samt att dokumentet 
ska vara vägledande vid planering och genomförande.  

Urban Water i samarbete med Högskolan i Gävle anlitades för att tillsammans med övriga aktörer 
utforma en strategi för omhändertagandet av slam och organiska restprodukter i regionen. Arbetet 
kommer att genomföras i flera steg varav denna rapport omfattar steg A.  

A. Fördjupad behovsanalys samt workshops med aktörerna för att fram olika scenarier för 
avsättningen av slam och organiska restprodukter.  

B. Söka finansiering för fortsatt arbete.  
C. Systemanalys av de olika scenarierna och de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna 

av dessa.  

På detta sätt kommer Gästrike Vatten och regionens övriga aktörer att få ett väl underbyggt 
beslutsunderlag så att olika strategiska vägval för slam- och restproduktshantering samt dess 
konsekvenser för framtida VA-planering såväl som avfallsplanering kan kommuniceras och förankras 
såväl inom den egna organisationen som till styrelse och politiska nämnder.  

I steg A identifierades de olika aktörernas drivkrafter och de utgjorde viktiga ingångsvärden till de 
olika scenarierna. Därmed påbörjade arbetet att hitta affärs- och samarbetsmodeller för slam samt 
tillverkare och köpare av biogas, redan i ett tidigt skede.  

Miljöstrategiskt program i Gävle kommun 
I Gävle kommun har satsningar gjorts för miljön och för ett hållbart samhälle. Därför lanserades 2013 
ett miljöstrategiskt program som ersatte de tidigare lokala miljömålen. Det miljöstrategiska 
programmet ska styra och samordna kommunens arbete med miljöfrågor. Programmet visar den 
inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha på både kort och lång sikt.  

Enligt det miljöstrategiska programmet ska Gävle kommun som geografiskt område vara 
klimatneutral år 2050. Det ska bland annat uppnås genom att Gävle kommunkoncern ska arbeta för 
att gävlebornas och näringslivets energianvändning är fossilfri år 2030 samt att produktionen av 
biogas ska öka med 400 % till år 2017 jämfört med år 2012.  

Kommunens arbete ska också verka för att avfallet i regionen ska tas tillvara som en resurs och att 
kretsloppet ska vara giftfritt. Detta medför bland annat att slammet från avloppsreningsverken år 
2017 samt matavfallet senast år 2017 ska användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt i 
regionen  (år 2015 ska även källsortering finnas i alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern). 

Slutligen ska också alla vattenförekomster i regionen ha god ekologisk och kemisk status. Något som 
bland annat ska åstadkommas genom att miljöbelastningen från spillvatten ska minska.  En tillsyn 
över bristfälliga enskilda avlopp ska bedrivas i prioritetsordningen: vid vattenskyddsområden, vid 
övergödda vattenförekomster och inom sammanhållen bebyggelse i Gävle kommun. 

Gävle kommun är den enda av regionens kommuner som samordnat sitt miljöarbete i ett 
miljöstrategiskt program. Sandviken uppger sig dock ha ett färdig certifierat miljöledningssystem till 
slutet av 2014. 
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Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utforma en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar strategi för 
hantering av slam och organiska restprodukter i regionen där kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Sandviken ingår.  

Målsättningen med den här förstudien är att: 

 Ta fram scenarier för vidare utredning 

 Formulera huvudinriktningen för ett kommande huvudprojekt 

 Identifiera finansieringsmöjligheter 

 

Arbetsmetodik 
Tänkbara scenarier för regionens slam- och restprodukthantering har tagits fram, kompletterats och 
förankrats under två workshops (WS). Med slam avses avloppsslam från regionens 
avloppsreningsverk och enskilda avloppsanläggningar. Med organiska restprodukter avses kompost 
från komposteringsanläggning, biogödsel från rötning av matavfall och biologiskt nedbrytbart avfall 
från olika verksamheter. 

WS1 hölls den 26 februari 2013 och närvarande var representanter från Gästrike Vatten, Gästrike 
Återvinnare, Gävle Energi, Sandviken Energi, Sandviken Energi och Vatten, Högskolan i Gävle samt 
Urban Water. Målet med WS1 var att identifiera den nuvarande situationen (flöden, hantering m.m.) 
samt gemensamt diskutera vilka alternativ för hanteringen av organiska restprodukter som är möjlig i 
regionen. WS2 hölls den 25 april samma år och närvarande var Gästrike Vatten, Gästrike Återvinnare, 
Gävle Energi, Sandviken Energi, Mackmyra Svensk Whisky, Högskolan i Gävle samt Urban Water. 
Målet med WS2 var att tillsammans besluta om vilka alternativ som skulle analyseras vidare samt att 
förankra dessa hos samtliga aktörer. Målet var också att utforma en projektplan för framtagandet av 
slam- och restproduktsstrategi.  
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HANTERING AV SLAM OCH ORGANISKT AVFALL I 
GÄSTRIKLAND 

Slamhantering 
Gästrike Vatten och Sandviken Energi Vatten ansvarar för avloppsrening och slamhantering i 
Gästrikland.  

Gästrike Vatten 
Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenproduktion och avloppsrening i Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby kommuner. Inom Gästrike Vattens verksamhetsområde finns idag sex större och sju 
mindre avloppsreningsverk som tillsammans genererar cirka 10 000 ton slam. En sammanställning av 
slammängderna från dessa reningsverk finns i Tabell 1. 

Duvbacken i Gävle kommun är det största avloppsreningsverket inom Gästrike Vattens 
verksamhetsområde. Under 2012 renade verket 13 958 512 m3 och producerade 6 521 ton slam, 
med en TS-halt på 20,5 % (TS-halt, torrsubstanshalt – anger den totala mängden organiska och 
oorganiska föreningar som finns i ett vattenprov, mäts ofta som [kg]).  Vid reningsverket används 
mekanisk, biologisk samt i undantagsfall även kemisk rening. (Gästrike Vatten, 2012a) Idag rötas 
slammet i någon av reningsverkets två rötkammare och biogasen uppgraderas till fordonsgas 
(Andersson, 2012). Därefter förtjockas och avvattnas slammet i en centrifug för att slutligen 
transporteras till Sitas avfallsanläggning i Forsbacka för kompostering till täckmaterial på deponin. 
Slammet från Duvbackens reningsverk innehåller halter över ansatta gränsvärden för koppar och 
zink. (Gästrike Vatten, 2012a)  

Hedesunda reningsverk ligger i södra delen av Gävle kommun och behandlar det kommunala 
avloppsvatten från Hedsunda tätort. Under 2012 renade Hedsunda reningsverk 218 437 m3 
avloppsvatten och producerade 195 ton slam, med en TS-halt på 12,8 %. Reningen i verket består av 
mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet avvattnas på plats i någon av verkets två torkbäddar, 
för att sedan transporteras till Forsbacka avfallsanläggning för kompostering till täckmaterial på 
deponin. Metallhalten i slammet från Hedsundas reningsverk ligger under ansatta gränsvärden. 
(Gästrike Vatten, 2012b) 
 
Hofors reningsverk behandlar kommunalt avloppsvatten från Hofors tätort. Under 2012 renade 
Hofors reningsverk 1 646 361 m3 avloppsvatten och producerade 1 289 ton slam med en TS-halt på 
22,4 %. Samma år avvattnades också 120 m3 slam från Bodås reningsverk vid Hofors reningsverk. 
(Gästrike Vatten, 2012c) Tidigare tog också reningsverket emot externslam från enskilda brunnar, 
vilket tömdes på inkommande ledning. Detta upphörde dock 2011 då slammet från 
trekammarbrunnar visade sig orsaka en negativ stötbelastning på processen i reningsverket 
(Andersson, 2012). Reningen i Hofors reningsverk består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. 
Slammet avvattnas i skruvpress och transporteras sen till Forsbacka avfallsanläggning för 
kompostering till täckmaterial på deponin. Metallhalten i slammet från Hofors reningsverk ligger 
under ansatta gränsvärden. (Gästrike Vatten, 2012c) 
 
Norrsundets reningsverk behandlar kommunalt avloppsvatten från tätorterna Bergby, 
Hamrångefjärden och Norrsundet. Under 2012 renade Norrsundets reningsverk 749 629 m3 
avloppsvatten och producerade 937 ton slam, med en TS-halt på 20,2 %.  Reningen i Norrsundets 
reningsverk består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet avvattnas i en centrifug och 
lagras sedan lokalt på en slamplatta. Därefter blandas slammet med jord, bark och finsand i lika delar 
för slutlig användning som anläggningsjord av lokal entreprenör. Metallhalten i slammet från 
Norrsundets reningsverk ligger under ansatta gränsvärden. (Gästrike Vatten, 2012d) 
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Ockelbo reningsverk behandlar kommunalt avloppsvatten från Ockelbo tätort. Under 2012 renade 
Ockelbo reningsverk 422 502 m3 avloppsvatten. Samma år tog reningsverket emot 761 m3 
externslam med en TS-halt runt 1-2 % från Jädraås reningsverk, Lingbo reningsverk, Åmot 
reningsverk, Åbyggeby, Gammelfäbodarna samt ifrån enskilda brunnar för avvattning (varav de tre 
sistnämna inte bidrog med något slam under 2012). Totalt producerade verket 311 ton slam med en 
TS-halt på 20,0 % under 2012. Reningen på Ockelbo reningsverk består av mekanisk, biologisk och 
kemisk rening. Slammet pumpas från slamförtjockaren till en slamtank och avvattnas därefter med 
en silbandspress under tillsatts av polymer. Därefter lagars det i slamsilo och transporteras till 
Forsbacka avfallsanläggning för kompostering och användning som täckmassor eller anläggningsjord. 
Externslammet tas direkt in i slamtanken. Metallhalten i slammet från Ockelbo reningsverk ligger 
under ansatta gränsvärden. (Gästrike Vatten, 2012e) 
 
Skutskärs reningsverk behandlar kommunalt avloppsvatten från Furuviks område, tillhörande Gävle 
kommun samt från Älvkarleby kommun. Verket tar också emot slam ifrån Gårdskärs reningsverk för 
avvattning. Under 2012 renade Skutskärs reningsverk 880 659 m3 avloppsvatten och producerade 
totalt 993 ton slam, inklusive slammet från Gårdskärs reningsverk, med en TS-halt på 22,3 %. 
Reningen på Skutskärs reningsverk består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet 
förtjockas och avvattnas i en skruvpress för att sedan transporteras till Dragmossens 
avfallsanläggning. Där upparbetas det avvattnade slammet till fyllnadsmassa och jordförbättrande 
medel av Econova Energy AB. Metallhalten i slammet från Skutskärs reningsverk ligger under ansatta 
gränsvärden. (Gästrike Vatten, 2012f) 
 
Tabell 1. Slammängder för Gästrike Vattens reningsverk 

Reningsverk Ort 
Råslam 
[ton/år] 

TS-halt 
[%] 

Duvbacken Duvbacken 6 521 20,5 
Hedesunda Hedesunda 195 12,8 

Hofors Hofors 1 289 22,4 

Norrsundet Norrsundet , Bergby, 
Hamrångefjärden 

937 20,2 

Ockelbo Ockelbo 311 20,0 

Skutskär Furuvik, Älvkarleby 993 22,3 

 
Sandviken Energi Vatten 
Sandviken Energi och Vatten ansvarar för dricksvattenproduktion och avloppsrening i Sandvikens 
kommun. Inom Sandviken Energi och Vattens verksamhetsområde finns idag tre större och sex 
mindre avloppsreningsverk som tillsammans genererar cirka 4 000 ton slam. En sammanställning av 
slammängderna från verken finns i Tabell 2. 

Hedåsens reningsverk tar emot och behandlar kommunalt avloppsvatten från Sandviken tätort. 
Reningsverket är ett mekaniskt och kemiskt direktfällningsverk och under 2011 renades 3 775 054 m3 
avloppsvatten. Slam från övriga reningsverk i kommunen transporteras till Hedåsen för rötning, med 
undantag för Storviks avloppsreningsverk som under sommarhalvåret kör ut en större del av 
slammet på vassbäddar. Mängden externslam som fördes till Hedåsens reningsverk 2011 för rötning 
uppgick till 8 719 m3 med en uppskattad TS-halt på 3 %. Den totala mängden rötat slam från samtliga 
avloppsreningsverk i Sandviken kommun uppgick 2011 till 3 832 ton med en TS-halt på cirka 21,9 %. 
Den producerade biogasen går till värme och elproduktion och det rötade slammet transporteras till 
Sitas avfallsanläggning i Forsbacka för kompostering och användning som täckmassor eller 
anläggningsjord. Enskilda brunnar töms också på Forsbacka avfallsanläggning. Metallhalten i slammet 
från Hedåsens reningsverk ligger under ansatta gränsvärden. Sandvik AB tillför idag inget 
avloppsvatten till Hedåsens avloppsreningsverk utan har ett eget reningsverk. (Sandviken Energi 
Vatten, 2012a) 
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Storviks avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Storviks samhälle genom mekanisk, biologisk 
och kemisk rening. Under 2011 kördes 4 650 m3 slam ut på verkets vassbäddar med en TS-halt på 
cirka 2 % samt 1 500 m3 slam med TS-halten 3 % till Hedåsens avloppsreningsverk för avvattning. 
Lakvattnet från vassbäddarna leds tillbaka till verket. (Sandviken Energi Vatten, 2012b) 

Kungsgårdens reningsverk behandlar avloppsvatten från Kungsgården och Åshammar tätort. 
Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Under 2011 producerades 2 085 m3 slam 
på Kungsgårdens avloppsreningsverk med en TS-halt på 3,5 %. Allt slam förs till Hedåsen för rötning. 
(Sandviken Energi Vatten, 2012c) 

Det finns ytterligare sex (numera fem) småverk inom Sandviken kommun. Dessa är belägna i 
kommunens mindre samhällen, Gästrike-Hammarby, Österfärnebo, Jäderfors, Järbo och Gysinge. 
Totalt produceras 5 134 ton slam från de sex småverken i Sandviken kommun med en TS-halt på 3-4 
% procent. Sandviken Energi Vatten AB beslutade 2006 att lägga ned Årsunda reningsverk och i 
stället pumpa avloppsvattnet till Hedåsens avloppsreningsverk för rening. Arbetet med 
ledningsläggning påbörjades under 2010 och avloppsverket ska ha lagts ner under 2012. (Sandviken 
Energi Vatten, 2012d) 

Tabell 2. Slammängder för Sandviken Energi Vattens reningsverk 

Reningsverk Ort 
Råslam 
[ton/år] 

TS-halt 
[%] 

Hedåsens Sandviken 3 832 21,9 
Storvik Storvik 6 150 2-3 

Kungsgården Kungsgården, Åshammar 2 085 3,5 

Småverk Årsunda, Gästrike-Hammarby, 
Österfärnebo, Jäderfors, Järbo, Gysinge 

5 134 3-4 

Verksamhetsavfall 
Gästrike Återvinnare 
Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som sköter den kommunala avfallshanteringen i Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Gästrike Återvinnare har hand om insamling, 
transport och återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall så som hushållssopor, latrin, slam från 
enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. Gästrike Återvinare driver också 12 av 
regionens 13 återvinningscentraler för mottagning av sorterat grovavfall och farligt avfall från 
hushåll. I dag transporteras allt organiskt avfall till Forsbacka avfallsanläggning för kompostering och 
slutlig användning som mat- eller planteringsjord. Det med undantag för det fasta fettet som samlas 
in och återanvänds av två externa entreprenörer, Svensk fettåtervinning och Sveprol. (Gästrike 
Återvinnare, 2013) 
 
Tabell 3. Organiska avfallsmängder som hanteras av Gästrike Återvinnare 

Avfalls typ Mängd [ton/år] 
Matavfall 9 810 
Latrin 60 
Slam från enskilda avloppsanläggningar 24 186 (1-2 % TS-halt) 
Fettavskiljarslam 2 526 
Fast fett 64 

 
Mackmyra Svensk Whisky 
Mackmyra Svensk Whisky är ett whiskydestilleri i Gävle kommun. Årligen produceras cirka 1 000 ton 
malt eller motsvarande 1 000 000 flaskor whiskey i destilleriet. Under 2012 gav detta producerades 
cirka 7 500 ton organiskt avfall i processen, såkallat drank. I dag transporteras dranken till SYVABS´s 
reningsverk, Himmelfjärdsverket, där det rötas och biogasen utnyttjas som fordonsgas. (Ulfvin, 2013) 
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Drank (eller drav som det också kallas) är en biprodukt vid whiskyframställningen. Utgångsmaterialet 
är oftast korn varför avfallsresterna har en relativt hög proteinhalt och lämpar sig utmärkt som 
djuforder (kraftfoder). Drank används idag i stor utsträckning till nötkreatur och svinuppfödning.  

Gefleortens mejeriförening  
Gefleortens Mejeri är beläget i centrala Gävle och är Sveriges femte största mejeriföretag. Företaget 
genererar årligen 1 800 ton organiska restprodukter av varierande kvalitet. I dagsläget går 
restprodukterna från mejeriet antingen till en silotank, fettavskiljare eller i avloppet.  

Restprodukten som går till silotanken brukar kallas för gränsmjölk och är en vätska med TS-halt över 
några procent. För närvarande säljs gränsmjölken som grisfoder. Något som ställer höga krav på 
kontroll och innehåll. Fraktionen som går ut i avloppet består främst av diskvatten och mjölkrester 
med låg TS-halt. Avloppsvattnet leds sen till Duvbackens reningsverk för rötning och 
biogasproduktion och avfallet hamnar slutligen på Forsbacka avfallsanläggning. Fraktionen som 
fastnar i fettavskiljaren förs också till forsbacka avfallsanläggning. (Geflerortens mejeriförening, 2013) 

Sohlbergs Chark AB 
Sohlbergs Chark AB i Gävle är ett charkuteri som under 2012 producerade 64,69 ton fettavfall. För 
tillfället hämtas fettavfallet av Gästrike Återvinnare och förs till Forsbacka avfallsanläggning. 
(Sohlbergs Chark AB, 2013) 

Övriga verksamheter 
Förutom ovan omnämnda verksamhetsutövare i Gästrikland, kan också nämnas Leaf Sweden (under 
avveckling), Kraftfoods (Gevalia), Sjöboden AB och Alborga potatisskaleri, som är påtagliga 
producenter av organiskt avfall i regionen. (Swedish Biogas International AB, 2010) 

Tabell 4. Producenter av organsikt verksamhetsavfall i Gästrikland 

Verksamhet Mängd [ton/år] 
Mackmyra Svensk Whiskey 7 500 
Gefleortens mejeriförening 1 800 
Sohlbergs Chark AB 65 
Leaf Sweden 180 
Kraft Foods (Gevalia) 320 
Sjöboden AB 200 
Alborga potatisskaleri 650 
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FÖRSLAG PÅ HUVUDALTERNATIV FÖR FRAMTIDA 
HANTERING 
Som ett led i beslutsprocessen genomfördes två workshops där aktörer hade möjlighet att uttrycka 
vilka intressen och problem som finns idag och i framtiden. På kommunal nivå i Gävle finns en 
drivkraft att efterfölja det miljöstrategiska programmet, medan företag har identifierat möjligheten 
att få en ökad intäkt vid försäljning av sina organiska restprodukter. 

Intresset för REVAQ-certifiering av slam i regionen är i dagsläget inte särskilt stort då Gästrikland 
domineras av skogsmark, men ur ett miljöperspektiv är det ändå en intressant lösning att utreda 
vidare. Möjligheter finns också för samarbete med grannkommuner. Ett alternativ till slamspridning 
på jordbruksmark är slampelletering med slutlig spridning på skogsmark. Dessa båda lösningar skulle, 
förutom att möjliggöra för återföring av viktiga näringsämnen till naturen, också erbjuda en 
alternativ sluthantering istället för slam till täckmaterial på deponi. Det framtida behovet av 
täckmaterial på regionens deponi är idag ovisst. De höga halterna av koppar i slammet från 
Duvbackens reningsverk skulle eventuellt kunna minskas om dricksvattnet i regionen avhärdades. 

Det finns också ett starkt intresse på både kommunal och privat nivå i regionen för en utökad 
biogasproduktion. En centralt placerad biogasanläggning skulle dessutom kunna minska kostnader 
för långa transporter. 

Hanteringen av slam från enskilda avloppssystem är idag ett problem i regionen. Det är en fraktion 
med lågt energiinnehåll som kräver långa och kostsamma transporter. Det finns dessutom en 
motvilja att hantera fraktionen tillsammans med övrigt avloppsvatten då den tidigare visat sig störa 
processen i reningsverken. Ett sätt att hantera detta är att bygga ut det kommunala ledningsnätet. I 
områden där detta inte är ekonomiskt försvarbart kan gemensamma anläggningar vara ett bra 
alternativ som medför färre insamlingsställen av slam och därmed kortare transportarbetet. Det kan 
också möjliggöra för alternativa tekniklösningar med en förhöjd slamkvalitet som resultat. Ett flertal 
aktörer pekar också ut fördelarna med en centralisering av regionens reningsverk då detta skulle 
kunna leda till en effektivare rening samt en ökad slam kvalitet.  

Nollalternativ 

 

Hantering av regionens organiska restprodukter fortsätter som tidigare.  
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Alt 1. Skogsgödsling och utökad biogasproduktion 

 

Allt slam och organiskt material i regionen samlas in och rötas för utvinning av fordonsgas, värme och 
elproduktion. Därefter pelleteras restprodukten och sprids slutligen på åkermark. Eventuell fraktion 
som inte av något skäl anses lämplig för spridning på skogsmark används i stället som 
anläggningsjord till infrastrukturprojekt och deponitäckning. Alternativet skulle medföra en ökad 
biogasproduktion i regionen samt möjliggöra för tillförsel av viktiga näringsämnen till skogsmark.  

Slampelletering med skogsanvändning, teknik och lagstiftning 
Vid tillverkningen av slampellets måste avloppsslammet först hygieniseras. Något som vanligen sker 
genom upphettning. För att tillverka själva pelleten brukar en polymer tillsättas varefter slammet 
slutligen pressas och torkas. Kvävehalten i avloppsslam är betydligt lägre än för mineralgödsel varför 
större kvantiteter av det pelleterade slammet krävs för att ge samma gödslingseffekt på skogsmark.  

I dagsläget finns ingen lagstiftning kring spridning av avloppsslam på skogsmark vilket det gör för 
jordbruksmark. Det förslag till slamförordning som finns säger att avloppsslam får spridas på 
skogsmark, men inte hur det får spridas. Dock ska avloppsslam som sprids på skogsmark ha högsta 
graden av hygienisering det, vill säga slammet ska vara behandlat så att risken för smittspridning är 
så liten som möjligt. Enligt SNFS 1994:2 får inte slamspridning ske på mark där bär odlas eller ska 
odlas inom tio månader från spridningstillfället. Detta är dock svårt att kontrollera för skogsmark, 
varför Skogsstyrelsen bedömer att slamspridning på skogsmark bör föregås av anmälan om samråd 
(Flyckt, 2010). 

Alt 2. Näringsåterföring till jordbruk och utökad biogasproduktion 

 

Allt slam och organiskt material i regionen samlas in och rötas för utvinning av fordonsgas, värme och 
elproduktion. Därefter sprids den andelen av restprodukten som håller tillräckligt hög kvalitet på 
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åkermark, medan övrigt används som anläggningsjord till infrastrukturprojekt och deponitäckning. 
Alternativet skulle medföra en ökad biogasproduktion i regionen samt möjliggöra för återföring av 
viktiga näringsämnen till jordbruksmark.  

REVAQ certifieringssystem för slamspridning på jordbruksmark 
REVAQ är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, 
att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen 
innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar 
och är öppen med all information. (Svenskt Vatten, 2013) Fler organisationer så som Svenskt Vatten, 
LRF, Lantmännen Lantbruk och Dagligvaruhandeln accepterar idag endast att slam från REVAQ-
certifierade reningsverk sprids på jordbruksmark. (LRF, 2013) 

Alt 3. Fosforutvinning och utökad biogasproduktion 

 
 
Regionens avloppsslam rötas och torkas för utvinning av fordonsgas, värme och elproduktion. 
Därefter förbränns restprodukten och fosfor utvinns ur askan. Fosforn kan sedan spridas på 
jordbruksmark, medan askan förs till deponi. Det organiska materialet i regionen rötas och sprids 
slutligen på jordbruksmark. Alternativet skulle medföra en ökad biogasproduktion i regionen samt 
möjliggöra för återföring av viktiga näringsämnen till naturen.  

Fosforutvinning från aska 
Vid fosforutvinning ur aska förbränns först slammet tillsammans med något energirikt material så 
som råolja. Sedan tillsätts syra till askan och fosforn kan lakas ut. Det är inte möjligt att utvinna fosfor 
ur aska då slam har förbränts tillsammans med anda substrat så som hushållssopor, då 
fosforinnehållet är för lågt. Vid de höga temperaturer som krävs för förbränning kommer också en 
stor del av metallerna i slammet att evaporera. Detta gäller främst för metallerna kadmium, bly, zink 
och koppar. (Linderholm, m.fl., 2012)) 
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FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG FÖR PROJEKTETS FORTSÄTTNING 
 
Denna rapport utgör slutrapporten för förstudien. Nedan beskrivs huvuddragen i de kommande 
faserna för huvudprojektet. 

Systemanalys – teknikval och lokalisering 
Systemanalysen läggs upp enligt de huvudalternativ som ställts upp i denna rapport d.v.s. 
nollalternativ skogsgödsling, jordbruksanvändning och fosforutvinning. Målet blir att finna den mest 
uthålliga vägen för aktörerna i Gästrikland att hantera slam och organiska restprodukter i framtiden.  

En andra dimension av frågeställningen är geografisk. Systemanalysen kommer att ge underlag till 
lokalisering av anläggningar nya anläggningar.  

Idealt kommer de alternativ som studeras i systemanalysen innehålla alla typer av substrat som 
uppkommer d.v.s. avloppsslam och organiskt avfall så att man kan studera en helhetsbild av 
hanteringen. Det kan dock uppkomma behov av att göra djupstudier av något delsystem för att 
kunna hantera fler underalternativ. Ett område är hanteringen av enskilda avlopp.  

Eftersom Gästrike Vatten har ett behov av ett beslutsunderlag för en nära framtid kommer 
systemanalysen inledningsvis utreda potentialen för avsättning av avloppsslam för de olika 
scenarierna. Detta för att inte lägga för mycket tid på något som inte finns någon avsättning för. 
Lösningar för avsättning kan finnas lokalt, regionalt och i angränsande regioner. Utredningen om 
avsättningen kommer att omfatta volymer, P-halter, intressenter. En ekonomisk utredning för de 
olika scenarierna och avsättningsalternativen kommer att ingå. 

Systemanlysen föreslås ledas av Ola Eriksson, Högskolan i Gävle och Erik Kärrman, Urban Water. 
Resurser för genomförande av studien finns i form av doktorander och studenter vid Högskolan i 
Gävle, anställda på Urban Water samt projektledarnas nätverk av experter på högskolor, institut och 
konsultföretag. Aktörerna i Gästrikland som genererar och handlar slam och organiska restprodukter 
kommer också att spela en viktig roll i systemanalysen. Inom ramen för forskar- och konsultgruppen 
från Högskolan i Gävle och Urban Water finns också tillgång till datormodeller som kan komma att 
användas i studien. Dessa är ORWARE och VeVa. 

Metodmässigt kommer systemanalysen genomföras med substansflödesanalys, energianalys och 
analys av livscykelkostnad (vid behov även traditionell kostnadsanalys). För att komma fram till en 
strategi för en långsiktigt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar avsättning kommer 
kunder/aktörer som kan ta emot de organiska restprodukterna identifieras och möjliga 
samarbetskonstellationer utredas. 

Tidplan och finansiering 
Ett första moment C1 innehållande potentialen för avsättning av avloppsslam till de identifierade 
alternativen i förstudien genomförs under perioden september-oktober 2013 för att ta fram ett 
beslutsunderlag för avsättning avslammet under en kort- mellan lång period framöver (3-5 år).  
Denna studie finansieras av berörda aktörer. 

En fördjupad systemanalys C2 föreslås finansieras genom en samfinansiering mellan inblandade 
aktörer och med stöd av regionala tillväxtmedel. Aktörerna i Gästrikland är också tidigt ute med att 
ta fram en slamstrategi. Huvudprojektet innehåller delar som är av utvecklingskaraktär och som 
kommer ha intresse även för andra kommuner och regioner i Sverige. Det finns därför möjligheter att 
söka medel från branschföreningarna Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svenskt Gastekniskt Center 
(SGC). 

Arbetet med att söka finansiering kan påbörjas omedelbart när förstudien är slutrapporterad och 
konsultinsatserna är överenskomna med avtal. Ansökningar kan skickas in under hösten 2013. Om 
det blir bifall kan del C2 påbörjas i januari 2014. 
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BILAGA1 ANTECKNINGAR FRÅN WORKSHOP 1 
Närvarande:  Mats Rostö och Hans Simonsson (Gästrike Vatten), Håkan Jönsson (Gävle Energi), Carin 

Eklund (Sandviken Energi Vatten), Magnus Flodman (Gästrike Återvinnare), Erik 
Kärrman och Linda Tegelberg (Urban Water), Ola Eriksson (Högskolan i Gävle). 

Syfte: Identifiera nuvarande situation (flöden, hantering mm) och visioner för framtiden hos 
nyckelaktörerna 

Gästrike Vatten 
Dagens situation: Sex större verk i Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Slammet från Duvbacken 
rötas och biogasen uppgraderas till fordonsgas, höga CU- och Zn-halter i det slammet. Avvattnat slam 
från Skutskär körs till Dragmossen (Econova) och avvattnat slam från resterande verk samt rötrest 
från Duvbacken körstill Forsbacka (Sita).  

Hur ser Sitas långsiktiga plan ut? 

Sandviken Energi Vatten 
Slam från 7 småverk (varierande kvalitet) körs till Hedåsen. Totalt ca 3 000 – 4 000 ton avvattnat slam 
per år som rötas och ger el&värme. Inga planer på att göra  fordonsgas. Hedåsen ska få ett nytt 
biosteg 2015 och ny rötkammare 2014.  

Centrealisering av avloppsreningsverk, för dyrt med massa småverk. Håller på att avveckla de mindre 
verken. Slamkvaliteten uppfyller REVAQ men är ej certifierat. 

Vad ska man göra med askan (primärt torvaska) från värmeverket? Idag: Sita 

Gävle Energi 
Ambition att skapa ny biogasproduktion från organiskt avfall som uppskattningsvis kommer att 
generera 10 000 – 20 000 ton slam eller ”rötrest”. Idag genereras RT- och flisaskor som ej 
återanvänds. 

Gästrike återvinnare 
24 00 ton/år avloppsvatten från enskilda avlopp. Trekammarbrunnar klassas som hushållsavfall. Kan 
ej tömma slutna tankar i avloppsreningsverken pga överskridna BOD-gränser. 

2500 ton/år slam från fettavskiljare, oklart vem som kommer ha tillgång till dessa flöden framöver 
(diskussion pågår). 

10 000 ton/år matavfall och mängderna ökar hela tiden. Komposteras idag. 

ca 60 ton/år latrin. 

Problem: 

- Transporter av klent avfall med mycket vätska 
- Skulle gärna kunna ta emot paketerat matavfall i förbehandlingsanläggning 
- vem hämtar båttömningsstationer? 

Nyckelproblem i regionen 
- Transporter av blött slam från slutna tankar och småverk 
- Slam av tveksam kvalitet för återföring 
- Vad ska man göra av slammet? 

Framtida scenarier för regionen 
- Avloppsplan för regionen. Långsiktig målbild t ex 2025. Färre men större anläggningar? Bort 

med kommungränser. Viktigt med politisk vilja och bred förankring. Gemensam målbild. 
- Slamanvändning till produktiv mark (skog och jordbruk) 
- Fosforutvinning ur slam 
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- Pelletering och användning på skog 
- Gemensam insamling av olika organiska restprodukter med möjlighet att även ta emot 

förpackat substrat. 
- Resursen biogödsel ska återföras till produktiv mark 
- Utveckling av fordonsgasproduktion bl a rötning av matavfall. Behövs fler gasmackor. 
- Samlokalisering  
- Håll isär ”finrötning” och ”fulrötning” – ej samrötning 
- Rejektvatten från organisk behandlingsanläggning rik på kväve – kan denna återföras genom 

extraktion från våtfraktionen? 
- Många tankstationer. Skapa marknad först genom att initialt använda naturgas. 
- Tekniker för P-återanvändning? 
- Sortering av avloppsfraktioner 
- Fettavskiljning i hushållen, Separera köksavlopp i nya bostäder + kökskvarnar 
-  

- Strategi: regional avloppsstrategi 

Finansiering 
Finansiering för systemanalysen kommer att sökas i del B av detta projekt. Troliga 
finnasieringsmöjligheter listades: 

- Vinnova 
- Få med SVU + Avfall Sverige + Svensk Gasförening och med pengar från dem samt de 

inblandade aktörerna sökes motfinansiering från Regionen Gävleborg. 
- Ta med studenter och doktorander i projektet 

 

Slam och organiska restprodukter idag 
Aktuella fraktioner 

 Slam från stora avloppsreningsverk 

 Slam från små avloppsreningsverk 

 Slam från slutna tankar 

 Latrin (denna fraktion kommer att försvinna?) 

 Fettavskiljare 

 Matavfall från hushåll 

 Matavfall från butiker, storkök och verksamheter (även förpackat) 

Hur ser flödena ut idag? 
Schematisk bild över flödena utifrån WS1 med nyckelaktörerna 
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BILAGA 2 ANTECKNINGAR FRÅN WORKSHOP 2 
 

Tid och plats: 2013-04-25 på Sandviken kommun 

Introduktion om förstudien 
Syfte med hela slamstrategin: 
Hantera slam och organiska restprodukter på ett miljömässigt hållbart sätt i Gästrikland.  Arbetet 
föreslås genomföras i flera steg varav förstudien omfattar steg A.  

A) Fördjupad behovsanalys och workshops med aktörerna för att ta fram huvudalternativ för vidare 
utredning av olika scenarios för avsättningen för slam och restprodukt 

B) Söka finansiering för fortsatt arbete 

C) Analys av olika scenarierna och de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av dessa genom 
systemanalys. 

Målbild 
Axplock ur Gävle kommuns miljöstrategiska program: 

- Slammet från avloppsreningsverken används år 2017 som en resurs på bästa miljömässiga 

sätt i regionen  

- Matavfallet ska senast 2017 användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt. Utred till 

2015. Genomföra 2017. 

- Biogasproduktionen ska öka med 400% till 2017 jämfört med 2012 

- Miljöbelastningen från spillvatten ska minska. Bedriva tillsyn över bristfälliga enskilda avlopp 

i prioritetsordningen: vid vattenskyddsområden, vid övergödda vattenförekomster och inom 

sammanhållen bebyggelse i Gävle kommun. 

- Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutral år 2050. Gävle 

kommunkoncern ska verka för att gävlebornas och näringslivets energianvändning är fossilfri 

år 2030 

Gästrike återvinnare: Vill hitta en långsiktig lösning på slam från enskilda avlopp. Finns en del (få) 
slutna tankar. Anser att det bör finnas behandlingsanläggningar i regionen för alla organiska 
restprodukter. Avsättning. Föreslår att fraktioner bör sorteras upp/hållas isär.   

Mackmyra: Skickar idag avfallet till Grödinge. Får betalt för sin restprodukt. Transporterna kostar 
dock, vill slippa dessa. Skulle gärna se lokal biogasomhändertagande, söka samverkan. Sker just nu en 
ny upphandling.  

Gästrike vatten: Intresse för biogas. Finns inte avsättningsmöjligheter för slam just nu. Resten från 
rötning, vad görs med den? Finns inte så mycket jordbruksmark i området. Vill lägga ner småverk, 
gamla verken, bygga nya större verk. Undrar också hur länge sluttäckningsmaterial behövs? 

Sandviken energi och vatten: Förespråkar också stora verk då dessa visat sig vara mer effektiva, 
kräver mindre kemikalier. Mer krav-odlat i regionen. 

Gävle energi: Förespråkar biogasanläggningar  

En regional anläggning som kan ta emot allt, samt en möjlighet för avkastning på restprodukten. 
Gävle vill bli en ledande miljöstad, kan eventuellt sälja in koncept där.  

Slam och restproduktionshantering i Gästrikland; status, behandlings och avsättningsalternativ 
För status se slutet av dokumentet.   
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Exempel på behandlingsalternativ, för och nackdelar:  

Slamanvändning direkt 
+ Biogasproduktion 
+ Fosfor i kretslopp 
- Metaller och föroreningar följer med 
- Ej kretslopp av alla näringsämnen 

Pelletering av slam  
+ Biogasproduktion 
+ Fosfor i kretslopp 
- Metaller och föroreningar följer med 
- Ej kretslopp av alla näringsämnen 
- (+)Kräver kalkinblandning? 

Fosforutvinning ur aska 
+ Biogasproduktion 
+ Ren fosfor i kretslopp 
+ Slam med höga metallhalter kan användas  
- Stora anläggningar 
- Ej samförbränning 
- Ej kretslopp av alla näringsämnen 

Källsortering av klosettvatten- eller urinsortering 
Bevattning med avloppsvatten 

Behandlingsalternativ- organiskt avfall;  Kompostering, Rötning, Förbränning 

Behandlingsalternativ- sambehandling; Jordtillverkning påse, Jordtillverkning anläggningsjord, 
Samrötning, Kompostering, Fosforfraktionering 

Avsättningsalternativ; Jordbruk, Skog, Trädgård (jord i påse), Markbyggnad, deponitäckning 
(anläggningsjord) 

Grupp 1:  

- Behandlingsanläggning centralt  

- Kanske depåer nära Gävle och Sandviken 

- Duvbacken dela upp slam, även uppströms 

Enskilda avlopp till ARV eller stör det processen. Behövs mottagningsstation. Egen 

anläggning? Lösningen som används idag är inte långsiktig.  

- Pelletering kontakta Sundsvall. Hur påverkas skogen? Samordning med 

Johanneskraftvärmeverk 

- Ren pellets (skog) eller smutsig pellets (bränsle) 

- Uppströmsarbete; avhärdning för att sänka Cu halten, separera flöden (ex. mejeriets 

fraktion) 

- Salixodlingar, undersöka om intresse finns lokalt. En eventuell ersättare för torv!? 

Slå samman mindre ARV 

- SITA: Viktiga intressenter att involvera, Forsbacka.   

Grupp 2:  

- Avsättningen får styra  

- Anlägga vid järnvägen 
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- Centralisera vid Forsbacka 

- Rötning på Forsbacka. Gemensam biogasproduktion. Uppgradering av gas 

- Tankning lokalt!  

Förväntningar på huvudprojektet 
Lösningar på alla problem (frågeställning) 
Utredning av konsekvenser olika utvecklingsvägar  
Beskriva konkreta exempel 
Aktörers syn, mjuka och hårda frågor 
Behövs en gemensam bild av slamanvändning, inte bara biogas! 
Hur ska vi hantera enskilda avlopp i regionen? 
Naturlig del i avloppsstrategi 
Guidelines för vilka verk vi ska satsa på och inte satsa på. Överföringsledningar? 
Nytt verk? Underlag. 
Mottagare av resultaten: bolagen men också politiker 
Lägga fram förslag till lösning på slam och biogas 
Inte bara problem – Resurser och möjligheter 
Parallell diskussion rågas. Nu finns ett pris. Samma med slam 
VA- Utbyggnad. Vilka AVR ska finnas kvar och satsas på, vad händer i framtiden, tillväxt? Bör vi satsa 
på ett nytt storverk? Försvinner enskilda avlopp. Plotta in? 
Studiebesök! Samverkan med andra parter! Förankringsarbete politiskt. 

Efterfrågan på biogas från privatpersoner. Gevalia och mejeriet ex. vill ha biogas. Biogasen idag 
räcker inte till, större efterfråga.  
Underlag till politiker, presentera problemet tillsammans med lösningen.  

Framtida scenarier 
- Avloppsplan för regionen. Långsiktig målbild t ex 2025. Färre men större anläggningar? Bort 

med kommungränser. Viktigt med politisk vilja och bred förankring.  

- Slamanvändning till produktiv mark (skog och jordbruk) 

- Fosforutvinning ur slam 

- Gemensam insamling av olika organiska restprodukter 

- Utveckling av fordonsgasproduktion bl a rötning av matavfall. Behövs fler gasmackor. 

- Samlokalisering  

- Sortering av avloppsfraktioner 

- Fettavskiljning i hushållen 

- Strategi: uppströmsarbete 

- Strategi: regional avloppsstrategi 

Finansiärer 
Regionen  

Branschorganen (svenskt vatten, mfl.) – Het fråga på många platser.  

Aktörer (även i avgränsande kommuner) 
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