
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikriterieanalys för avsättningsmöjligheter 
för slam från avloppsreningsverket Duvbacken 

i Gävle 
 

Carolina Frisk 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Miljöteknik 

Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op 
 
 

Handledare: Zhao Wang 
Examinator: Ola Norrman Eriksson 



 

 



 

 

Förord 
Examensarbetet genomfördes som ett steg på vägen för att utreda avsättning för 

slammet från avloppsreningsverket Duvbacken då dagens avsättning i form av 

deponitäckning inte anses som ett långsiktigt hållbart alternativ. Arbetet sträcker sig 

över tio veckor, från den 30 mars till den 5 juni 2015.  

 

Charlotta Kolmodin Holmgren och Richard Faber är processingenjörer på Gästrike 

Vatten är sakkunniga inom området och har agerat handledare vid Gästrike Vatten. 

Handledare från akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle är Zhao Wang och 

examinator är Ola Norrman Eriksson. 



 

 

Abstract  
The aim of the study is to provide and evaluate possible disposal alternatives for sludge 

from the wastewater treatment plant Duvbacken in Gävle by using a multicriteria 

analysis with respect to technical availability, environmental sustainability, economic 

perspective and health & hygiene. Three methods have been used in the study; literature 

study, personal contact and a multicriteria analysis.  

 

The sewage sludge quality today at Duvbacken does not meet national requirements to 

be used in agricultural purposes nor within less sensitive land use. Thus, other options 

should be investigated. Three deposal options have been suggested in this study by 

considering the legal basis and sludge quality, these are; combustion in combined heat 

and power plant, fertilizer to forest and fertilizer to willow (salix) cultivation, the latter 

is only possible if an exemption from the provincial government can be obtained. Those 

three alternatives, together with current landfill deposition, were evaluated in a 

multicriteria analysis, according to the weighting group`s priorities. The average value 

of the group´s priorities shows for example that important criteria seem to be flexibility, 

resource utilization, demand and work environment. The final results was relatively 

even among the options, willow got the highest rating, then forestry, then landfill cover, 

combustion received the lowest score. 

 

All options have pros and cons and the spreading of unwanted substances cannot be 

completely avoided as long as they exist in the incoming flows into the wastewater 

treatment plant, therefore the best investment might be upstream investigation, e.g. 

preventing these substances at their sources. Conclusion from this study is that willow 

cultivation seems to be the best disposal option for sludge from Duvbacken according to 

the multicriteria analysis. However, in a sustainable holistic perspective, upstream 

investigation would probably be the best investment. 

  



 

 

Sammanfattning 
Syftet för studien är att ta fram möjliga avsättningsalternativ för slammet från 

Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle och med stöd av en multikriterieanalys bedöma 

vilket alternativ som anses vara lämpligast med avseende på teknisk tillgänglighet, 

miljömässig hållbarhet, ekonomiskt perspektiv samt hälsa och hygien. Tre metoder har 

använts för studien; litteraturstudie, personlig kontakt samt multikriterieanalys. 

 

Duvbackens slam uppfyller inte dagens krav för att spridas på jordbruksmark och inte 

heller kraven för mindre känslig markanvändning uppnås, därmed måste andra 

alternativ utvärderas. De tre avsättningsalternativ som kan föreslås för slammet från 

Duvbacken, förutom nollalternativet är; täckningsmaterial till deponi, förbränning i 

kraftvärmeverk, gödsel till skogsmark och möjligen gödsel till salixodling (energiskog) 

det sistnämnda är möjligt endast om dispens från Länsstyrelsen kan erhållas. Dessa fyra 

alternativ utvärderas i en multikriterieanalys, utifrån viktningsgruppens prioriteringar. 

Medelvärdet för gruppens prioriteringar visar till exempel att de kriterier som anses 

viktiga är bland annat flexibilitet, resursutnyttjande, efterfrågan samt arbetsmiljö. De 

slutliga betygen blev relativt jämt fördelade för de olika alternativen, men salix fick 

högst slutbetyg, därefter skogsbruk, täckningsmaterial, och slutligen förbränning som 

fick lägst slutbetyg.  

 

Alla avsättningsalternativ har för- och nackdelar och spridning av de oönskade ämnena 

går inte att undkomma så länge de uppkommer från första början, därför är den bästa 

satsningen uppströmsarbete, e.g. att förebygga att dessa ämnen hamnar i avloppet vid 

källan. Slutsatser som kan dras av denna studie är att salixodling anses som det 

lämpligaste avsättningsalternativet för Duvbackens slam enligt utförd 

multikriterieanalys. I ett långsiktigt helhetsperspektiv är dock uppströmsarbete troligen 

den bästa investeringen. 
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1. Inledning  
Att ta vara på restprodukter och biprodukter har blivit en allt mer aktuell fråga, miljön 

har stått mer i fokus de senaste decennierna, miljöhänsyn och hållbarhetsfrågor finns 

ofta med i helhetsperspektiv och kan ligga till grund för framtidssatsningar. 

Avloppsslam är en restprodukt från avloppsreningsverk och generellt speglar slammets 

kvalitet det innehåll som följer med avloppsvattnet, vanligen från hushåll, verksamheter 

och dagvatten. Ett sätt att använda avloppsslam är som gödningsresurs för att nyttja 

fosfor, kväve och de mullbildande ämnen som finns i slammet. 

 

Deponering av avloppsslam var tidigare vanligt (Svenskt Vatten, 2013) men i och med 

förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512) som påtalar förbud mot 

deponering av organiskt avfall har nya avsättningsalternativ tvingats fram, men självklar 

avsättning för avloppsslam saknas idag. I Sverige idag är de tre vanligaste 

avsättningsområdena för avloppsslam anläggningsjord, jordbruksmark och 

deponitäckning (Naturvårdsverket, 2013a). Avsättning till jordbruk har väckt många 

debatter genom åren och de sakkunniga är oeniga i frågan om vilka följder det kan få för 

jordbruksmarken och de grödor som ska odlas där.  

 

Fosfor är en ändlig resurs och därav är det viktigt att ta tillvara på den fosfor som finns i 

omlopp istället för att bryta ny fosfor för att tillverka mineralgödsel (Formas, 2011). 

Stallgödsel är den främsta fosforkällan i svenskt jordbruk idag men mineralgödsel utgör 

en betydande del importerad fosfor (Naturvårdsverket, 2013a). Lösningar som är 

långsiktigt och miljömässigt hållbara måste formuleras. 

 

1.1 Bakgrund 
Gävle ligger vid Sveriges östra kustlinje ca 16 mil norr om Stockholm, kommunen har 

nära 100 000 invånare (Gävle kommun, 2015). Gästrike Vatten är det kommunala VA-

bolaget med verksamhetsområden i Gävle, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby kommun. 

Duvbackens avloppsreningsverk är det största verket och är beläget i Gävle. 

 

Ingen långsiktigt hållbar lösning har identifierats för slammet vid avloppsreningsverket 

på grund av dess bristande kvalitet. Det är främst vissa metallhalter som begränsar 

användningsmöjligheterna för slammet. De senaste utredningarna för avloppssidan har 

handlat om uppströmsarbete med provtagning för att lokalisera specifika områden och 

verksamheter som kan ge upphov till föroreningar i slammet. Fortsättningsvis vill 

Gästrike Vatten generellt se över möjligheter för ReVAQ-certifiering samt se över 

hygieniseringslösningar för slammet från de mindre avloppsreningsverken i 

kommunerna (pers. kom. Kolmodin, C., 2015). 

 

1.2 Problem och frågeställningar 
Det kan vara svårt att hitta en självklar avsättning för avloppsslam generellt och i 

Duvbackens fall gör bristande kvalitet, särskilt höga metallhalter, det ännu svårare 

eftersom man vill undvika att sprida föroreningar vidare runt om i samhället och till 

naturen.  

 

Följande frågeställningar har valts för studien:  

❖ Vilka användningsområden finns tillgängliga för Duvbackens slam utifrån de 

lagar och regler som finns idag?  

❖ Vilket/vilka användningsområden anses lämpligast för Duvbackens slam? 
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❖ Vilka lämpliga utvinningsmetoder eller andra tekniska lösningar kan 

identifieras? 

 

1.3 Syfte  
Syftet för studien är att ta fram möjliga avsättningsalternativ för slammet från 

Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle och med stöd av en multikriterieanalys bedöma 

vilket alternativ som anses vara lämpligast med avseende på teknisk tillgänglighet, 

miljömässig hållbarhet, ekonomiskt perspektiv samt hälsa och hygien.  

 

1.4 Mål 
Målet är att komma fram till ett eller flera förslag till avsättning med hänsyn till de 

förutsättningar som finns för Duvbackens slam idag, rapporten är också tänkt som ett 

underlag för kommande utredningar. Förväntad utgång av studien är att kunna 

presentera lämpliga avsättningsalternativ. 

 

1.5 Omfattning 
Avsättningsalternativen utformas med hänsyn till lagkrav och i största möjliga mån till 

geografiska aspekter, främst med tanke på transportkostnader och transporternas 

klimatpåverkan. Studien utgår från Duvbackens avloppsreningsverk i Gävle. 

 

1.6 Målgrupp 
Examensarbetet utförs i samarbete med Gästrike Vatten AB, det kommunala VA-

bolaget för Gävle, Hofors, Älvkarleby och Ockelbo som är ansvarig för utredningar och 

beslut vid bland annat Duvbackens avloppsreningsverk. Den främsta målgruppen är de 

personer som är involverade i det fortsatta interna arbetet med slamfrågan inom 

Gästrike Vatten. Studien och resultatet kan även vara till nytta för liknande utredningar i 

andra kommuner samt för studenter inom till exempel VA och avfall. 

 

1.7 Avgränsningar 
Slam från enskilda avlopp tas inte upp i denna studie. Avgränsningar gällande 

avsättningsalternativen styrs till viss del av geografiska möjligheter, transportavstånd 

ska vara rimliga och om möjligt ska avsättning ske inom regionen. I denna studie har 

metaller störst fokus. På grund av projektets tidsbegränsning om tio veckor omfattar 

detta projekt ej undersökningar kring andra oönskade ämnen som kan finnas i 

avloppsslam, till exempel läkemedelsrester och organiska föreningar. Inte heller 

metoder för hygienisering av slam tas upp.  
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2. Metod 
Huvudsakligen används två metoder för att söka svar på de valda frågeställningarna, 

Litteraturstudie och Multikriterieanalys. För att få vidare underlag till vilka möjligheter 

som finns inom regionen har personlig kontakt varit ett viktigt inslag för att nå vidare 

utifrån resultatet av litteraturstudien. 

 

2.1 Insamling av underlag 
En litteraturstudie genomfördes under de första sex veckorna därefter kompletterades 

materialet med personlig kontakt. En viktningsgrupp betygsatte de avsättningsalternativ 

som tagits fram, utifrån viktningen sammanställdes ett index och ett främsta 

avsättningsalternativ stöptes fram. 

2.1.1 Litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie av tidigare forskning, användningsområden samt befintlig 

teknik inom området ligger till grund för studien. Uppgifter om avloppsreningsverket 

inhämtades från Gästrike Vattens miljörapporter och tidigare utredningar samt 

kompletteras genom personlig kontakt med nyckelpersoner inom bolaget. 

Litteraturstudien var nödvändig i sökandet efter ny teknik som kan appliceras på 

Duvbacken. Viss lagstiftning har eftersökts i notisum.se, men bra sammanställningar av 

lagar och regler som gäller för avloppsslam finns i bland annat Naturvårdsverkets 

skrivelse “Regler för avloppsslam” (2013) och Waste Refinery`s rapport “Rätt slam på 

rätt plats” (2012). 

2.1.2 Personlig kommunikation 

För att hämta information och uppgifter om specifika regelverk och erfarenheter har ett 

antal aktörer kontaktats, för att nämna några; Sandviken Energi, Bollnäs Energi, 

Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Skatteverket, Länsstyrelsen samt pelletstillverkare. 

 

2.2 Multikriterieanalys 
Multikriterieanalys är ett verktyg för beslutsfattande som kan användas till exempel när 

olika alternativ ställs mot varandra. Metoden kan utföras i en mängd olika appliceringar 

samt anpassas till det specifika området och de frågeställningar som ska utvärderas. 

Inspiration till utformning av multikriterieanalysen i denna rapport har inhämtats från i 

huvudsak fyra olika källor; en rapport av Urban Water (Kärrman et.al., 2012), rapport 

5891 av Naturvårdsverket (Rosén et. al., 2009), studentlitteratur skriven av Zarghami & 

Szidarovszky (2011) samt Communities and Local Government London (2009).  

Hörnstenar som är viktiga i en 

multikriterieanalys illustreras i figur 2; 

beslutsfattarna, alternativen och kriterierna 

och följande steg kan ingå i en 

multikriterieanalys: 

➢ Formulering av syfte och mål 

➢ Beskrivning av alternativ 

➢ Beskrivning av kategorier, kriterier 

➢ Viktning 

➢ Resultattolkning 
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2.2.1 Viktningsgrupp 

För att få tyngd bakom betygssättningen och viktningen för de olika alternativen utsågs 

fyra personer för att delge sina prioriteringar; tre sakkunniga från Gästrike Vatten inom 

olika arbetsområden och en representant från VA-branschorganisationen Svenskt 

Vatten. Gästrike Vatten är beslutsfattare för Duvbackens slamhantering och därav har 

de majoritet i viktningen, dock utifrån deras enskilda perspektiv. De tre representanterna 

för Gästrike vatten arbetar med avlopps- och slamfrågor på olika sätt. Representanten 

för Svenskt Vatten är en slamkunnig person och tillfrågades främst för att bidra med ett 

mer objektivt perspektiv till analysen. Några veckor in i projektet, när kriterier och 

alternativ var färdigformulerade, skickades underlaget ut till var och en av deltagarna 

och de fick dela med sig av sina prioriteringar som ett första steg i viktningsprocessen 

(underlaget finns i bilaga 1 och bilaga 2). Därefter returnerades betygssättningen för en 

samlad viktning och resultat sammanställning. För att se hur viktningen genomfördes se 

avsnitt 5.2 Viktning. 

2.2.2 Genomförande av multikriterieanalys 

I denna studie används multikriterieanalysen för att vikta de föreslagna 

avsättningsalternativen mot varandra utifrån de kategorier och tillhörande kriterier som 

formulerats, på så sätt kan det bästa alternativet/alternativen utses med avseende på 

teknisk tillgänglighet, miljömässig hållbarhet, ekonomiskt perspektiv samt hälsa och 

hygien. Viktningspanelen som utsetts poängsätter kriterierna för de uppställda 

alternativen och utifrån poängen räknas ett index fram genom en linjär additiv metod. 

På så sätt kan kvalitativa uppgifter omvandlas till kvantitativa där ett högt index belyser 

alternativets lämplighet. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Kapitlet ger en övergripande bild över Duvbackens reningsprocess och slamhantering 

idag, samt ett urval av riktlinjer och styrmedel som berör slamhantering såsom miljömål 

på nationell och lokal nivå. 

 

3.1 Duvbackens avloppsreningsverk idag 
Duvbackens upptagningsområde är Gävle stad och Valbo, förra året (2014) var  

85 168 personer anslutna till Duvbackens avloppsreningsverk. Tillståndet ger utrymme 

för 100 000 pe. Renad mängd avloppsvatten uppgick till 11 650 493 m3 och totalt 6003 

ton slam producerades 2014 med TS-halt 21,7 % efter avvattning (Gästrike Vatten, 

2014).   

 

 
 

Figur 1. Översiktlig bild över processen på Duvbackens avloppsreningsverk (Gästrike Vatten, 2014) 
 

Reningens första steg är ett rensgaller därefter finns ett sandfång följt av 

försedimenteringsbassänger, sedan följer luftningssteg och slutsedimentering. Efter 

reningen leds vattnet ut till recipienten Inre Fjärden. Kemisk rening finns som reserv vid 

Duvbacken men normalt sätt används endast biologisk rening. Den biologiska reningen 

består av särskilda bakterier (mikroorganismer) som tar om hand organiskt material, 

dessa bakterier sköter fosforavskiljningen under anaeroba förhållanden varvat med 

aeroba förhållanden, så kallat Bio-P steg. Slammet bildas i flera av de olika 

reningsstegen. Partiklar som sedimenterar i försedimenteringen och i 

slutsedimenteringen, som följer Bio-P steget, utgör slammet (se figur 1). Slammet rötas 

i en mesofil rötningsprocess. Metangasen som utvinns skickas vidare för produktion av 

fordonsgas vid intilliggande uppgraderingsanläggning som ägs av Gästrike Ekogas AB 

(Gästrike Vatten, 2014).  

 

Rötresten skickas till Forsbacka avfallsanläggning där är tanken att lagra och använda 

den komposterade rötresten som täckningsmaterial på avslutad deponi. Behovet av att 

fylla på lagret till täckningsmaterial beräknades avta förra året (2014) och avtalet mellan 

Gästrike Vatten och SITA går ut under 2015 och en ny upphandling pågår. I och med 

denna upphandling kan slamavsättning lösas för de närmaste 3-5 åren, men fortsatt 
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utredning krävs för att ta fram ett mer långsiktigt hållbart alternativ för slamhanteringen 

vid Duvbacken (Kärrman & Sörelius, 2013). 

 

3.2 Riktlinjer och styrmedel  
Ett antal lagar reglerar hantering av avloppsslam på EU-nivå. Även nationella och 

lokala mål har betydelse för slamhanteringens utveckling. Nationella miljömål kan 

kopplas till slamhantering så som Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd 

miljö, det sistnämnda målet tar upp att resurserna i det avfall som uppstår i samhället 

ska tas till vara (Miljömål, 2012). I Naturvårdsverkets förslag till regeringen ska 40 % 

fosfor och 10 % kväve från avlopp återföras till åkermark senast 2018 

(Naturvårdsverket, 2013a). Miljöbalken är Sveriges övergripande ramlag på 

miljöområdet och innefattar bland annat hänsynsregler och förespråkar 

försiktighetsprincipen (Miljöbalk 1998:808). 

 

Regionala gränsvärden för bland annat metaller finns för att reglera utsläpp från 

verksamheter, utöver det gäller specifika tillstånd för den enskilda verksamheten. 

Lokala mål för slamhanteringen finns i Gävle miljöstrategiska program som har tagits 

fram för att arbeta strategiskt för att främja en hållbar ekologisk utveckling såväl som 

social och ekonomisk. Det mål som berör slamhanteringen i Gävle är övergripande  

mål 3 inom konsumtion och avfall som talar för att “avfallet ska tas tillvara som en 

resurs och kretsloppet ska vara giftfritt” och delmål 3 handlar om att “slam och 

restprodukter används 2017 som en resurs på bästa miljömässiga sätt i regionen”. Vad 

gäller avloppsslammet i Gävle uppfyller det inte kraven för spridning på jordbruksmark 

och användningsområde behöver utredas till 2015. Åtgärder som framkommer ska 

genomföras fram till 2017. Dessutom vill Gävle kommun satsa på ekologiska odlingar 

och i det sammanhanget får avloppsslam inte användas (Gävle kommun, 2013). 

Samlade lagar och regler som gäller för avloppsslam finns bland annat i 

Naturvårdsverkets rapport “Regler för avloppsslam” från 2003, samt i rapporten “Rätt 

slam på rätt plats” från 2012 av Waste Refinery där en tydlig uppställning av relevanta 

lagar kopplade till olika användningsområden för slam återfinns. 
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4. Slam 
Avloppsslam innehåller viktiga näringsämnen som fosfor, kväve och mullbildande 

ämnen och fungerar därför bra som gödningsmedel, om dessa ämnen inte tillförs 

marken kan den utarmas på näring med påföljden att odlingsmöjligheterna begränsas. 

Restriktioner har satts upp för att skydda marken, som riktvärden för jordbruksmark där 

grödor för matproduktion odlas och för betesmarker med mera (Naturvårdsverket, 

1994). I detta kapitel utreds förutsättningar för slammet utifrån slamkvalitet och 

spekulationer inför framtida lägre gränsvärden. 

 

4.1 Slamkvalitet Duvbacken 
Tabell 1 visar att nickel ligger kvar på samma halt sedan provtagningar gjorda 2012 och 

2013 medan övriga metaller i tabellen visar lägre halt 2014 jämfört med tidigare år. En 

reducering av metallhalter har alltså skett generellt enligt dessa mätningar, dock är det 

oklart vad anledningen till detta är. Möjligen kan sänkningen bero på förändringar som 

genomförts i dricksvattenprocessen som gör att koppar inte fälls ut i samma 

utsträckning från kopparledningar och därigenom inte når avloppet. En annan 

spekulation är att verksamheter som bidragit till dessa metallhalter flyttat eller avslutats. 

Koppar och zink överstiger riktvärdena för slam och slammet från Duvbacken är 

därmed inte kvalificerat för att spridas på jordbruksmark som gödningsmedel i 

dagsläget. Duvbackens slam uppfyller inte heller kraven för MKM som gäller för 

Mindre Känslig Markanvändning (se avsnitt 3.1.2 Riktvärden för förorenad mark) och 

kan därför inte användas till park och rabatt eller anläggningsjord, dispens har dock 

utlåtits från Länsstyrelsen för att använda slammet som täckningsmaterial på Forsbacka 

deponi, sluttäckningen beräknas vara färdigställd 2025 men behovet förväntades avta 

redan förra året 2014 (Kärrman & Sörelius, 2013). Behandlingsavgiften för Duvbackens 

slam höjdes i mars 2015 från 395 kronor till 950 kronor per ton slam (pers. kom. Linder, 

M., 2015-04-28). Kostnaden beräknas därmed till 5,7 miljoner per år framöver. 

 
Tabell 1. Metallhalter i slammet vid Duvbackens avloppsreningsverk (Gästrike Vatten, 2014) samt 

riktvärden för att sprida slam på jordbruksmark (SFS 1998:944). 

 
 

Kraven för metallhalter, i avloppsslam som avses spridas på jordbruksmark, kommer 

sannolikt skärpas framöver. Silver saknar gränsvärde idag men har analyserats på 

Duvbacken sedan flera år tillbaka så dessa uppgifter finns dokumenterade. 

4.1.1 Naturvårdsverkets förslag till nya gränsvärden 

Enligt Naturvårdsverkets förslag 2013 (tabell 2) kommer gränsvärdena för innehåll av 

metallhalter i avloppsslam till jordbruksmark skärpas successivt. Detta förslag från 

Naturvårdsverket har ännu inte antagits av regeringen, men dessa gränsvärden kan agera 

utgångspunkten för spekulationer om framtida krav. Metallhalterna i Duvbackens slam 

har generellt sjunkit de senaste åren och förhoppningsvis kommer reduceringen hålla en 

relativ takt med att gränsvärdena sänks.
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Tabell 2. Naturvårdsverkets förslag till att successivt skärpa gränsvärdena för slam till jordbruksmark, 

förslagna gränsvärden gäller för 2015, 2023 och 2030 (Naturvårdsverket, 2013a). 

 
 

Naturvårdsverkets förslag till sänkning av gränsvärden tar hänsyn till de följder som kan 

antas för ansamling av metallhalter i marken utifrån de angivna gränsvärdena i tabell 2, 

detta i ett försök att undvika kontamineringen av marken i ett långsiktigt perspektiv. 

Tabell 3 ger en bild av markens upptag av metaller på sikt, därigenom kan riktningen 

pekas ut för framtida markkvalitet.  

 
Tabell 3. Maximal tillförsel av metaller till åkermark för 2015, 2023 och 2030 enligt Naturvårdsverkets 

förslag (Naturvårdsverket, 2013a) 

 
 

I tabell 4 förtydligas jämförelsen av Duvbackens metallhalter i slammet med dagen 

gränsvärden samt Naturvårdsverkets förslag till nya gränsvärden i en mer översiktlig 

tabell. Silver är en ny parameter som finns med i förslaget. 

 
Tabell 4. Metallhalter i slammet från Duvbacken för år 2012-2014 i jämförelse med dagens gällande 

gränsvärden för slam till jordbruksmark samt Naturvårdsverkets senaste förslag till nya gränsvärden.  

 
 

De metaller som skulle klara gränsvärdena år 2030, med dagens slamkvalitet, är bly, 

krom, kvicksilver, nickel och silver. Metallhalter som inte skulle klara gränsvärden 15 

år framåt är fortfarande koppar och zink samt att även kadmiumhalten skulle ligga för 

högt, även silver skulle ligga nära gränsen. Däremot kan det med ett aktivt 
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uppströmsarbete i takt med sänkning av gränsvärden vara möjligt att ändå klara dessa 

värden. 

4.1.2 Riktvärden för förorenad mark 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är ett av flera verktyg som 

tagits fram som ett underlag till vilka bakgrundshalter av bland annat metaller som 

anses acceptabla utifrån olika användningsområden för mark, utifrån dessa kan negativa 

effekter antas undvikas för människa och miljö (Naturvårdsverket, 2009).  

Tabell 5 visar riktvärden för känslig markanvändning, KM, och mindre känslig 

markanvändning, MKM. Riktvärdena är inte direkt översättningsbara för slam men kan 

användas som en riktlinje i detta sammanhang. 

 
Tabell 5. Metallhalter i Duvbackens slam i jämförelse med riktvärden för förorenad mark 

(Naturvårdsverket, 2009). 

 
 

Även i denna jämförelse är det koppar och zink som överstiger riktvärdena för MKM. 

 

4.2 Erfarenheter av avloppsslam som resurs 
Avloppsslam är en resurs som bildas kontinuerligt i relativt stora mängder och denna 

restprodukt kan fungera som en tillgång i samhället om den kan kvalitetssäkras. En rad 

olika generella användningsområden för slam kan identifieras och flera av dem 

undersöks i detta avsnitt. 

 

I en underlagsstudie som utfördes av Urban Water (2013) för Gästrike Vatten föreslås 

avsättningsalternativen skogsbruk, jordbruk och förbränning med fosforutvinning ur 

aska. Studien innefattade då hela Gästrike Vattens verksamhetsområde, varav endast 

Duvbackens slam överskrider flera riktvärden för spridning på jordbruksmark, de övriga 

mindre verken håller bättre slamkvalitet generellt vilken kan tänkas bero på mindre 

belastning av metaller och andra kemikalier från hushåll, verksamheter och dagvatten i 

dessa mindre samhällen. 

 

I rapporten “Rätt slam på rätt plats” (Henriksson et. al., 2011) bedöms lämpliga 

användningsområden för avloppsslam generellt vara till skogsbruk, inom 

stärkelseproduktion vid odling av sockerbetor, stärkelseproduktion av potatis eller i 

allmänna parker och rabatter ej toppskikt.  

 

“Slamanvändning och strategier för slamanvändning“ (2013) skriven av Svenskt 

Vatten tar bland annat upp följande användningsmöjligheter för slam; växtnäring till 

energigrödor, skogsgödsling, certifierad anläggningsjord, sluttäckning av deponier, 

samförbränning med avfall och samförbränning med biobränsle. Användningsområden 

för avloppsslam som vanligen presenteras i andra relevanta rapporter och 
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examensarbeten inom området är åkermark, skogsmark, energiskog (salix), 

jordtillverkning, deponitäckning, gruvmark samt förbränning med energiutvinning.  

4.2.1 Jordbruksmark 

Jordbruksmark var ett vanligt användningsområde för slam tills LRF (Lantbrukarnas 

Riksförbund) införde “slamstopp” 1999 därefter har statistiken för den typ av avsättning 

sjunkit avsevärt (Hasselgren, 2008). Att nyttja avloppsslam som gödsel i jordbruk 

uppmuntras inom EU för att återvinna näringsämnena i slammet, men det innebär en 

risk för kontaminering av marken på grund av dess innehåll av tungmetaller (Pasuello et 

al., 2011).  

 

Även om andra ämnen också bör utredas så är det formellt främst metaller och 

organiska ämnen som utgör hinder för avsättning till jordbruksmark (Naturvårdsverket, 

2013a). Gränsvärden för metallhalter som gäller idag för att slam ska få användas till 

jordbruksändamål finns i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband 

med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.  

4.2.2 Förbränning av slam 

För förbränning av avloppsslam gäller samma regelverk som vid avfallsförbränning, 

men tillståndet för anläggningen ska då även innefatta slam. Naturvårdsverket vill att 

fosfor i slammet ska utvinnas före förbränning, men på grund av ej etablerad teknik för 

detta så finns ännu inga sådana krav i svensk lagstiftning (Svenskt Vatten, 2013). Ingen 

förbränningsskatt gäller för slam (pers. kom. Skatteverket, 2015-05-04).  

 

Mottagningsavgiften för per ton avfall är ca 550 kronor enligt statistik från Avfall 

Sverige (2014). Askan som blir kvar efter förbränning kan klassas som farligt avfall och 

deponeras på klass 1 deponi, varav en finns utanför Stockholm (Ragn-Sells, 2015). 

Samförbränning med biobränsle på kraftvärmeverket Johannes i Gävle har tidigare 

utretts och även om metallhalterna håller sig inom miljötillståndet för kraftvärmeverket 

så anses värmevärdet vara för lågt och askhalten relativt hög för att slammet skulle 

kunna accepteras som bränsle (Gävle Energi, 2014). Bollnäs Energi AB förbränner 

avfall på Säverstaverket i Bollnäs, men har inte undersökt närmare om avloppsslam 

skulle kunna vara ett passande bränsle där (pers. kom. Englund, F., 2015-04-27). 

Bollnäs Energi har en mottagningsavgift på mellan 400-485 kronor per ton avfall i 

dagsläget (pers. kom. Strandberg, M., 2015-05-08). Sandviken Energi AB planerar att 

genomföra ett försök att samförbränna avloppsslam med biobränsle vid 

kraftvärmeverket i Sandviken, detta har skjutits upp till hösten 2015 på grund av 

problem med slamavvattningen (pers. kom. Blomqvist, 2015-04-28). Andra 

kraftvärmeverk med avfallsförbränning i närhet till Gävle förutom Bollnäs är Avesta, 

Borlänge, Mora och Uppsala (Avfall Sverige, 2012). 

 

Vid förbränning av slam avvattnas rötresten och transporteras till ett kraftvärmeverk. 

Torkning till 60 % TS-halt krävs för att få ett lämpligt bränsle, om slammet torkas vid 

ett kraftvärmeverk kan torkenergin eventuellt återvinnas. Om ingen möjlighet till 

torkning finns så går det att blanda in slam som en mindre del av bränslet ca 5-15 % när 

det är avvattnat till TS-halten 20-33 % (Östlund, 2003). Förbränning av slam med 

energiutvinning ger fördelar som volymreduktion och energi, det bidrar också till att 

minska behovet av fossila bränslen (Barbosa et al., 2009). Nackdelar vid förbränning är 

att de näringsämnen som finns i slammet inte utnyttjas samt att torkning av slammet 

troligen skulle vara energikrävande.  
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4.2.3 Slam till skogsmark 

I Gävleborgs län finns cirka 1 500 000 hektar produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen, 

2014). Idag finns inga gränsvärden fastställda för spridning av avloppsslam på 

skogsmark, enligt förslag till slamförordning ska avloppsslam få spridas på skogsmark 

med krav på hygienisering för att undvika smittspridning samt krav på förebyggande 

åtgärder för att minska mängden oönskade ämnen i slammet (Naturvårdsverket, 2013a). 

Därav kan skogsbruk antas som ett avsättningsalternativ i denna studie. Även om 

samma riktvärden som för jordbruksmark skulle kunna antas så finns inga lagförda krav 

för detta.  

 

Skogsstyrelsen har tidigare tagit avstånd från att sprida avloppsslam, även i form av 

hygieniserat och pelleterat avloppsslam, och kommer fortsättningsvis ha en restriktiv 

hållning till detta och utreda var fall för sig menar Skogsstyrelsens verksjurist Emma 

Johansson (Skogsaktuellt, 2015). I ett pressmeddelande av Skogsstyrelsen finns ett 

uttalande om att det behövs mer forskning kring att sprida slam som gödsel för att 

utesluta risker för människors hälsa och miljö. Att sprida fosforrikt gödsel på skogsmark 

ifrågasätts också eftersom kväve är det som normalt tillförs för ökad tillväxt när det 

gäller skog (Skogsstyrelsen, 2013). Det är i första hand återföring av aska till skogsmark 

som är aktuellt enligt Naturvårdsverkets förslag till regeringen och då i syfte att minska 

försurningspåverkan på mark och vatten (Naturvårdsverket, 2013a). 

4.2.4 Salix 

Salix kan vara ett lämpligt avsättningsalternativ då växten kan tillgodogöra sig fosfor 

och andra näringsämnen samtidigt som den tar upp metaller som zink och koppar och 

behåller dem tills växten förbränns för energiutvinning (Olsson, 2011). Salix kan 

fungera som ett reningsfilter på åkermark, växten tar särskilt lätt upp den giftiga 

metallen kadmium visar en studie som utförts av Svenskt Vatten utveckling 

(Hasselgren, 2008).  

 

Ytterligare en studie har visat att vissa salixarter har särskilt lätt att bioackumulera 

kadmium och zink (Labrecque et al., 1994). Minst sju salixodlare är aktiva i Gävleborgs 

län, baserat på de som mottagit gårdsstöd för salixodling under 2014 (Jordbruksverket, 

2015a). Samma regler som för jordbruksmark gäller vid salixodling och växten odlas 

traditionellt på jordbruksmark (pers. kom. Länsstyrelsen, 2015-04-28). Duvbackens 

slam uppfyller inte kraven för detta, men enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 

1994:2 §15) kan Länsstyrelsen medge undantag från dessa krav och därav kan detta 

avsättningsalternativ vara värt att utvärdera. 

 

4.2.5 Uppströmsarbete 

Ett aktivt uppströmsarbete är ett sätt att reducera metallhalterna till avloppet. Just 

koppar och zink kan vara svåråtkomliga eftersom dessa är vanligt förekommande 

metaller i omlopp i samhället och i hushållen. Enligt en studie av Urban Water 

(Norström et al., 2010) kommer cirka 20 % av kopparbidraget från föda och vatten och 

en väsentlig del från kopparledningar, men även fordonstvättar och dränvatten bidrog, 

motsvarande för zink kommer 60 % från födoämnen i hushållen, andra bidragande 

faktorer är dränvatten och fordonstvättar enligt studien. Även om denna studie utgår 

från användning med dagens slamkvalitet så kan uppströmsarbete vara en god 

investering för framtiden, för att på så sätt minska spridning av farliga ämnen till 

miljön.   
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5. Avsättningsalternativ 
Vissa användningsområden kan uteslutas i och med att Duvbackens slam inte uppfyller 

kraven för att spridas på jordbruksmark, inte heller kraven för MKM uppnås (se avsnitt 

3.1 Slamkvalitet Duvbacken). De avsättningsalternativ som kan föreslås utifrån dagens 

lagkrav och dagens slamkvalitet är, förutom nollalternativet; förbränning, skogsbruk 

och möjligen Salix om dispens kan erhållas från Länsstyrelsen. 

 

5.1 Nollalternativet - Täckningsmaterial deponi 
Nollalternativet beskriver hur slamhanteringen ser ut idag. Slammet som bildats under 

reningsprocessen i Duvbackens avloppsreningsverk skickas till SITA´s 

avfallsanläggning i Forsbacka där det långtidslagras för att sedan utnyttjas som 

täckningsmaterial i växtskicket på avslutad deponi (figur 3). 

 

 
 

Figur 3. Nollalternativet - Täckningsmaterial på deponi. 

 

5.2 Alternativ 1 - Förbränning 
Vid alternativet för avfallsförbränning avvattnas rötresten och skickas till en 

förbränningsanläggning till exempel ett kraftvärmeverk inom regionen. Askan efter 

förbränning deponeras (figur 4). 

 

 
 

Figur 4. Alternativ 1- Förbränning av slam i kraftvärmeverk 

 

5.3 Alternativ 2 - Skogsbruk 
I detta alternativ för slam som gödsel på skogsmark avvattnas slammet som vanligt vid 

Duvbacken. Slammet hygieniseras på ett eller annat sätt och därefter kan pelletering 

eller liknande krävas för att få slammet till fast form (figur 5). I detta alternativ kan 

användningsfasen möjligen tilläggas, då virket utnyttjas till bland annat trä, papper eller 

energi, därefter deponeras askan alternativt återförs till produktiv mark. Tidshorisonten 

för användningsfasen är dock relativt vidsträckt jämfört med övriga alternativ. 

 

 
 

Figur 5. Alternativ 2 - Gödsel till skogsbruk. 
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5.4 Alternativ 3 - Salix (energiskog) 
Slammet avvattnas och hygieniseras på ett eller annat sätt innan spridning på 

salixodling sker. Salix används sedan till energiutvinning och efter förbränning 

deponeras askan (figur 6). 

 

 
 

Figur 6. Alternativ 3 - Gödsel till salixodling. 
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6. Utvärdering av avsättningsalternativen  
Multikriterieanalys är ett verktyg som kan användas av beslutsfattare när de står inför 

svåra val. Metoden kan ge en överblick för olika alternativ som annars kan vara 

svårjämförbara eftersom många aspekter måste vägas samman för att kunna göra en 

helhetsbedömning (Rosén et al., 2009).  I denna studie används multikriterieanalysen 

som en utvärderingsmetod för att vikta de föreslagna avsättningsalternativen mot 

varandra, utifrån de kategorier och tillhörande kriterier som valts ut för analysen, 

därigenom tas det bästa alternativet eller alternativen fram.  

 

6.1 Beskrivning av kategorier och kriterier 
Multikriterieanalysen baseras på olika kategorier med tillhörande kriterier som valts ut 

och formulerats för att försöka omfamna olika aspekter relaterade till slamhantering (se 

tabell 5). Med dessa kategorier kan viktiga områden ringas in, som underlag till ett 

genomtänkt beslut i frågan om framtida slamhantering. Kategorierna och kriterierna har 

valts ut utifrån olika aspekter som kan relateras till slamhantering, flera av dessa har 

inhämtats från olika multikriterieanalyser inom olika områden (se avsnitt 2.2 

Multikriterieanalys) medan vissa har lagts till för att ringa in ytterligare aspekter. 

 
Tabell 5. Kategorier och kriterier som multikriterieanalysen baseras på. 

 
 

Kategorin Teknisk tillgänglighet tar upp huruvida föreslaget alternativ passar in i den 

befintliga reningsprocessen på avloppsreningsverket, hur flexibel lösningen är i tekniskt 

avseende och om tekniken finns tillgänglig på marknaden idag.  

 

Miljömässig hållbarhet beskriver hur det aktuella alternativet håller i ett 

miljöperspektiv över tid, om resursen utnyttjas på ett bra sätt till exempel om fosfor och 

andra näringsämnen som finns i avloppsslam tillvaratas och vilken påverkan 

slamhanteringen kan ge på natur och miljö samt vilken geografisk tillgänglighet 

alternativet erbjuder med tanke på transportavstånd och allt vad det innebär för miljön.  

 

Kategorin Ekonomiskt perspektiv ringar in aspekter som till exempel om det finns 

efterfrågan på slam i regionen, vilken konkurrens som finns på marknaden och om en 

del av mineralgödsel användningen kan reduceras. Samt att hänsyn tas till om 

alternativet är ekonomiskt lönsamt med tanke på till exempel den pay-off tid som kan 

antas.  

 

Hälsa och hygien täcker in kriterier som vilken smittorisk som kan föreligga vid 

hantering av avloppsslam och ett etiskt perspektiv till exempel att man inte vet vad som 

händer på lång sikt med marken när avloppsslam sprids med innehåll av föroreningar 

samt hur hygien och hälsa berörs i arbetsmiljön vid hantering av slammet. 
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6.2 Viktning 
Den utsedda viktningsgruppen, bestående av fyra sakkunniga, fick betygssätta 

kriterierna för de framtagna alternativen samt betygsatte de enskilda kategorierna och 

kriterierna utifrån deras egna värderingar och prioriteringar. De fick också motivera vad 

som var viktigast med alternativet som de totalt givit högst betyg respektive lägst betyg. 

Utifrån deras betygssättning räknas ett index fram genom en linjär additiv metod. På så 

sätt kan kvalitativa uppgifter omvandlas till kvantitativa där ett högt index belyser 

alternativets lämplighet. För att få en djupare förståelse om bakgrunden till detta avsnitt 

och till viktningen se avsnitt 2.2.1-viktningsgrupp samt bilaga 1 och bilaga 2. För att 

lättare följa med i beräkningarna är det viktigt att hålla isär följande; alternativ, 

kategorier och kriterier samt viktning (0,20, 0,25 etc.) och prioritering (1, 2, 3). 

 

Steg 1 - Innan figur 7 kunde utformas beräknades medelvärdet från viktningen, enskilt 

utförd av person 1-4, utifrån de enskilda kriterierna för varje alternativ. Viktningen 

utfördes i relation till 1,0 alltså fick person 1-4 fördela sina betyg bland annat för de fyra 

olika alternativen så att totalsumman skulle bli 1,0, till exempel; 0,25, 0,25, 0,25, 0,25.  

 

Under figur 7 finns beskrivning av hur beräkningarna utfördes steg för steg. 

 

 
 

Figur 7. Första stegen för beräkningarna i sammanställningen av viktning som inkluderar prioriteringar. 

 

Steg 2 (grön ram) - Visar resultat av medelvärdet från viktningsgruppens enskilda betyg 

för kriterier för varje alternativ (figur 7). Exempel; det första kriteriet Befintlig process 

fick 0,4250 för Alternativ 0. Alternativ 1 fick 0,2250 för samma kriterie, Alternativ 2 

fick 0,1250 och Alternativ 3 fick 0,2250 för Befintlig process. 

 

Steg 3 (blå ram) - Medelvärden beräknas för de viktade värden från person 1-4 för de 

olika kategorierna (figur 7). Exempel; Person 1 viktade kategorierna uppifrån och ned 

0,16, 0,28, 0,28, 0,28. 

 

Steg 4 (gul ram) - Medelvärden beräknas för enskilda prioriteringar för kriterierna inom 

varje kategori (figur 7 och figur 8). Exempel; Person 1 prioriterade inom kategorin 

Teknisk tillgänglighet enligt följande; Befintlig process 1, Flexibilitet 3, 

Marknadstillgänglighet 2. 

 

Steg 5 (röd ram) - Resultatet av steg 2 och steg 3 som fortsättningsvis kallas 

Medelvärde prioriteringar (figur 7). Dessa används för att vikta kategorier sinsemellan 

och att prioritera kriterier sinsemellan. Exempel; Teknisk tillgänglighet 0,240, Befintlig 

process 1,750 etc. 
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Figur 8 på nästa sida visar de sista stegen i sammanställningen enligt beskrivning under 

figur 8. 

 

 
 

Figur 8. Sista stegen för beräkningarna i sammanställningen av viktning som inkluderar prioriteringar. 
 

Steg 6 (exempel brun ram) - Medelvärde prioriteringar multipliceras med alternativens 

viktade värden för kriterierna och utgör betygen i figur 8.  

Exempel för Befintlig process; 1,750 x 0,4250 = 0,7438 

5.a (dolt steg) - Betygen för kriterierna inom varje kategori (figur 8).  

Exempel; 0,7438 + 0,7500 + 0,6781 = 2,1719  

5.b (dolt steg) - Summan multipliceras med det viktade värdet för kategorin (figur 8).  

Exempel; 2,1719 x 0,240 = 0,5213  

 

Steg 7 (exempel blå ram) - Betygen för varje kategori summeras uppifrån och ned (figur 

8). Exempel för Alternativ 0; 0,5213 + 0,3364 + 0,3606 + 0,2364 = 1,4546 

 

6.3 Resultattolkning viktning 
Följande resultat som presenteras är ett urval för vad som kan utläsas av viktnings-

processen i figur 7 och 8. I åtanke vid resultattolkning bör finnas att val av kategorier 

eller kriterier påverkar analysens utfall samt viktningsgruppens sammansättning, hade 

andra personer valts ut hade utfallet av analysen kanske blivit annorlunda. I detta fall är 

dock Gästrike Vatten beslutsfattare och kan motivera viktningsgruppens 

sammansättning. 

 

Enligt medelvärdet av viktningsgruppens prioriteringar var kriterierna flexibilitet, 

resursutnyttjande, efterfrågan och arbetsmiljö viktigast. I viktningen för kategorierna 

vägde Miljömässig hållbarhet tyngst (figur 7 - Medelvärde prioriteringar). I den slutligt 

sammanvägda viktningen för de olika kategorierna i figur 8 fick Alternativ 0 högst 

poäng för Tekniskt tillgänglighet, medan kategorin Miljömässig hållbarhet fick högst 

poäng av kategorierna för Alternativ 1, Alternativ 2 och Alternativ 3. Lägst betyg totalt 

av de olika kategorierna fick Hälsa och Hygien (i figur 8).  

 

Generellt verkar miljömässig hållbarhet anses som en viktig faktor medan aspekten 

hälsa och hygien inte ansågs lika viktig i detta sammanhang. Slutbetyget blev relativt 

jämt mellan de olika alternativen, men en prioriteringsordning kunde utläsas: Alternativ 
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3 - Salix fick högst slutbetyg. Näst högst fick Alternativ 2 - Skogsbruk. Näst lägst betyg 

fick Alternativ 0 - Täckningsmaterial och lägst slutbetyg fick Alternativ 1 - 

Förbränning.   
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7. Kompletterande teknik 
Föreslagna alternativ kan behöva kompletteras med någon form av behandling eller 

reningsteknik för att utvinna viktiga näringsämnen som finns i avlopp. Vad gäller 

Duvbacken kan någon form av kompletterande teknik som fosforutvinning, 

metallreduktion eller pelletering av slammet göra det till en mer attraktiv resurs och 

öppna upp för fler användningsområden, i detta avsnitt nämns några metoder som kan 

passa i detta sammanhang.  

 

7.1 Fosforutvinning 
Fosfor kan utvinnas ur avloppsvattnet, slammet eller ur askan, kväve finns dock inte 

kvar att utvinna i askfasen. Naturvårdsverket (2002) beskriver i rapporten “System för 

återanvändning av fosfor ur avlopp” olika sätt att utvinna fosfor ur slam, till exempel 

genom kemisk fällning, kristallisering eller jonbyte. Värt att notera är att endast 10-15% 

partikelbunden fosfor finns i avloppsvattnet och det är denna form av fosfor som följer 

med till slammet, resterande fosfor är vattenlöslig (Tideström et al., 2009). 

 

Om slammet ska gå till förbränning kan den ändliga resursen fosfor tas till vara. Det 

fnns ett antal sätt att utvinna fosfor, nedan presenteras ett antal. Med PhoStrip kan 

fosfor utvinnas ur slam, för att kunna applicera metoden krävs att avloppsreningsverket 

har biologisk rening med anaeroba respektive aeroba förhållanden varvade (Bio-P) 

vilket är fallet på Duvbacken. Överskottsslam som bildats i dessa steg leds tillbaka till 

aktivslam steget där ättiksyra och kalk tillsätts vilket gör att fosfor frigörs. BioCon är en 

annan metod där avvattnat slam torkas till 90 % torrhalt och förbränns, med hjälp av 

svavelsyra utvinns fosfor och fällningskemikalier ur askan (Naturvårdsverket, 2002). 

  

Försök med struvitfällning har varit på tal för Duvbackens rejektvatten, men inte blivit 

verklighet än. Struvitfällning är en slags kristallationsteknik, Prisa är ett exempel på 

denna teknik som kan appliceras på rejektvatten efter rötning. Den kristalliserade 

slutprodukten från struvitfällning innehåller både fosfor och kväve, upp till 13 % fosfor 

och 6 % kväve kan återfinnas i torra struvitkristaller (Naturvårdsverket, 2013a).  

 

Ett antal struvittekniker nämns i Tyréns rapport “Behandlingsmetoder för hållbar 

återvinning av fosfor ur avlopp och avfall” (Carlsson et al., 2013) bland annat Ostara-

tekniken som utförs på rejektvatten från rötat slam med en pelletsliknande slutprodukt, 

har testats i pilotskala i Halmstad. Berlin/Airprex är en metod där behandling sker i en 

särskild struvitreaktor och ger struvitsand som slutprodukt. Ekobalans gör 

struvitfällning från rejektvatten och en pilotanläggning finns i Helsingborg. Ytterligare 

fosforutvinnings-tekniker som nämns i rapporten och visat sig fungerat i större skala är 

Crystalactor, Phosnix, Seaborne och Ash dec. Easy mining är annan form av teknik för 

fosforutvinning ur aska, men för att vara en lönsam process krävs dock en tillräckligt 

stor anläggning. 

 

7.2 Separationsteknik metaller  
Kemisk fällning är ett vanligt sätt att fälla ut metaller, järn- eller aluminiumbaserade 

salter och används för att få partiklarna att bilda fasta föreningar som får sedimentera, 

flockningsmedel kan tillsättas för att effektivisera sedimenteringen. För att optimera 

fällningsprocessen kan lut eller kalk tillsättas i rätt dos för att justera pH-värdet i 

avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 2008).  
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Ytterligare några separationstekniker för vatten nämns i Naturvårdsverkets rapport 

“Lakvatten från deponier” (2008) samt i boken “Miljöteknik för en hållbar utveckling” 

(Ammenberg & Hjelm, 2013); en teknik är adsorption med biologiskt filter eller 

sorptionsfilter, en annan teknik är genom indunstning där flyktiga ämnen kondenseras 

ut, omvänd osmos är ytterligare en teknik som innebär membranfiltrering och tar 

effektivt bort metaller och salter. Dock hamnar metallerna som separerats oftast i 

slammet och verkar då vara svårare att åtskilja. Få uppgifter kan hittas angående 

tekniker för att reducera metallerhalterna i slammet. Att utvinna metaller med GLDA, 

glutaminsyra från majs, har dock visat sig fungerat i en studie i Kina. Testet utfördes på 

industrislam från batteriproduktion. Forskarna som utförde studien sökte ett 

miljövänligt alternativ till EDTA den kemiskt framställda syra som traditionellt används 

för att rena industrislam från tungmetaller (Wu et al., 2014).  

 

7.3 Pelletering av slam 
Pelletering gör gödsel lättare att lagra och hantera (Jordbruksverket, 2014b). Sörhult & 

Högqvist (2010) menar att slam bör pelleteras eller på annat sätt omvandlats till fast 

form vid skogsbruksändamål. Palm et al. (2000) menar däremot att gödsling med slam 

på jordbruksmark kan ske utan torkning och det skulle vara teoretiskt möjligt att 

använda våtslam även på skogsmark. Dock återstår kravet på hygienisering för 

skogsbruk samt att slammet blir lättare att frakta och sprida i skogsmark i pelletsform.  

 

I pelleteringsprocessen torkas råmaterialet till rätt torrhalt och pressas genom en hålig 

platta och kapas därefter till lämplig storlek. Verksamhetsutövarna bakom företaget 

SPC Sweden Power Chippers menar att i princip vilket material som helst kan 

pelleteras, det viktigaste är rätt torrhalt på minst 83 %. Företaget är verksam i hela 

landet samt i Europa och erbjuder hjälp att prova nya spillmaterial i deras 

produktionsanläggning (SPC, 2015).  

 

I Umeå har det tidigare funnits en anläggning för slampelletering vid Öns 

avloppsreningsverk, men den togs ur bruk 2007 och monterades ned 2012 (UMEVA, 

2014). Vid anläggningen användes en teknik som ursprungligen kommer från Schweiz 

och kallas Innoplanas pelletringsteknik. Anläggningen kostade ca 80 miljoner kronor att 

bygga (UMEVA, 2015).  

 

Ett antal konventionella pelleteringsföretag finns runt om i Sverige, det är dock oklart 

om slam kan användas som material i traditionella pelleteringsprocesser, en möjlighet 

kan vara att blanda slammet med annat material för att få en mer traditionell 

materialstruktur. Pelletstillverkaren köper vanligtvis in materialet som ska användas i 

pelletstillverkningen, till exempel spån, och säljer sedan pelletsprodukten (pers.kom. 

Pelletstillverkare, 2015-05-11). 
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8. Diskussion 
En fokusomställning har skett de senaste decennierna med mer långsiktiga perspektiv 

utifrån miljömål och skärpta gränsvärden med tanke på framtida generationer. Att ta 

vara på näringsämnen och då särskilt den ändliga resursen fosfor bör stå högt upp på 

prioritetslistan och att göra det hela utan att sprida oönskade ämnen i samhället och till 

naturen bör få minst lika hög prioritet. Hur dessa två aspekter ska kunna gå hand i hand 

är såklart ingen enkel fråga med ett självklart svar. Faktum är att fosfor är en ändlig 

resurs och i slutändan handlar frågan om spridning av avloppsslam på åkermark om just 

det. Tillgången på fosfor är viktigt för att bibehålla en hög produktivitet i jordbruket, 

brist på fosfor skulle leda till att tillgången på mat riskerar att försämras. Detta hot ställs 

mot användandet av slammet som det är och de eventuella följder detta kan medföra när 

oönskade ämnen sprids på värdefull åkermark. Därmed är ett långsiktigt perspektiv av 

största vikt. 

 

8.1 Val av metod 
Litteraturstudien utgjorde en viktig grund för formulering av avsättningsalternativ som 

anses möjliga för Duvbackens slam samt för att utesluta andra användningsområden i 

ett relativt tidigt skede. Personlig kommunikation spelade en viktig roll för att få en 

regional överblick av möjligheter för slamhantering. Mulkriterieanalys valdes som 

övergripande verktyg för att få en helhetsbild av vilka eller vilket alternativ som anses 

lämpligt, också för att möjliggöra att de olika användningsområdena kan ställas i 

relation till varandra även om de inte direkt är jämförbara. Med hjälp av de olika 

kategorierna och kriterierna kunde många aspekter vägas in och tas med i beräkningen. 

Utfallet av multikriterieanalysen är dock beroende av många olika faktorer såsom 

antalet deltagare, deltagarnas kunskapsbas och erfarenheter samt val av kategorier och 

kriterier. Om viktningen utförts i grupp eller om mer detaljerad information bifogats till 

varje avsättningsalternativ hade betygssättningen kanske sett annorlunda ut. Likaså om 

andra representanter valts ut från andra organisationer eller om fler individer deltagit i 

viktningsgruppen hade sannolikt påverkat slutresultatet. 

 

8.2 Avsättningsalternativens för- och nackdelar 
Alla avsättningsalternativen har sina för- och nackdelar, nedan diskuteras dessa för de 

fyra alternativen som föreslagits i denna rapport. 

8.2.1 Nollalternativet - Täckningsmaterial  

Fördelar med nollalternativet är låg smittorisk i och med att få individer kommer i 

kontakt med slammet samt att oönskade ämnen samlas inom mer kontrollerade former 

på deponin. En nackdel är att kostnaden för behandlingsavgiften har höjts till mer än det 

dubbla i år och resursen utnyttjas inte på produktiv mark där den behövs bäst. 

8.1.2 Alternativ 1 - Förbränning  

Vid förbränning av slammet utvinns energi men viktiga näringsämnen går förlorade, 

därav utnyttjas inte slamresursen till fullo, samt att askan fortfarande bidrar till problem 

i slutänden i och med deponering. Låg smittorisk och volymreduktion är fördelar men 

farliga ämnen finns kvar i askan även om den tas om hand under mer kontrollerade 

former på deponi, jämfört med om oönskade ämnen skulle spridas med slammet i 

skogs- eller jordbruk. För att återspegla Naturvårdsverkets förslag till regeringen 

angående att 40 % fosfor och 10 % kväve ska återföras till produktiv mark så förgås 

kväve och mullbildande ämnen vid förbränning, även om fosfor fortfarande finns kvar 

att utvinna ur askan alternativt utvinnas ur avloppsvattnet före förbränning. Om ett 
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helhetsperspektiv antas kan målet dock uppfyllas om slammet från övriga kommuner 

inom Gästrike Vattens regim, som har en bättre kvalitet, kan återföras till produktiv 

mark. 

8.1.3 Alternativ 2 - Skogsbruk  

Främsta motivet med att sprida aska i skogsmark enligt Naturvårdsverket är att 

förebygga försurning av mark och vatten. I detta avsättningsalternativ utnyttjas resursen 

till produktiv mark, men fosforresursen behövs troligen bättre inom jordbruk och 

odlingssammanhang, därav kan det vara idé att försöka utvinna fosfor och återföra till 

åkermark istället eller försöka förbättra slamkvalitén genom uppströmsarbete och 

använda slammet som gödsel inom jordbruk. Däremot om kväve också finns kvar i 

slutprodukten, som till exempel vid struvitfällning så kan det fungera som gödsel till 

skogsbruk. 

8.1.4 Alternativ 3 - Salix  

Avsättningsalternativet salixodling rymmer resursutnyttjande på flera sätt, eftersom 

både näringsämnen tas till vara på produktiv mark och därefter även till 

energiutvinning. Frågan är om det långsiktigt är den mest hållbara lösningen. Vad som 

bör finnas i åtanke är att salixväxterna inte kan ta upp alla ämnen effektivt, den giftiga 

metallen kadmium verkar växten ha lättast ta upp vilket såklart är positivt, men hur 

effektivt de övriga metallerna tas upp råder det delade meningar om. Samt att askan 

kvarstår efter förbränning där oönskade ämnen fortfarande finns kvar och motsätter sig 

miljömässig hållbarhet på sikt i och med deponering som sluthantering. För detta 

alternativ krävs också att dispens kan erhållas från Länsstyrelsen, vilket inte är en 

självklarhet. 

 

8.2 Uppströmsarbete 
Generellt bör spridning av oönskade ämnen i miljön självklart undvikas så långt det är 

möjligt. Deponering av slam eller aska är ingen långsiktigt hållbar lösning, ämnena 

finns kvar och bidrar till problem i sin tur, det är redan uppkomsten av dessa som måste 

förebyggas. Därmed är det en bättre idé att satsa på uppströmsarbete och på så sätt 

försöka förebygga att ämnen som metallrester, kemikalier och andra oönskade ämnen 

hamnar i avloppet från första början. Just zink och koppar kan dock vara besvärliga att 

reducera i och med att en större del av bidraget kommer från födointaget, men det finns 

ändå utrymme att jobba med övriga bidragande källor som kanske är lättare att påverka, 

för att få ned halterna. 

 

Uppströmsarbete är antagligen den bästa investeringen för framtiden samt att det öppnar 

upp för alla användningsområden. Kostnaden för dagens hantering beräknas till 5,7 

miljoner per år, vilket på sikt skulle utgöra ett generöst utrymme till att investera ett 

aktivt uppströmsarbete istället och hitta nya lösningar, det skulle förmodligen löna sig i 

längden.  

 

8.3 Kompletterande tekniker 
Allt fler metoder för fosforutvinning utvecklas, som kan appliceras utan att 

nödvändigtvis kräva större förändringar i den befintliga processen. Struvitfällning är ett 

exempel som ger en slutprodukt som innehåller både fosfor och kväve och kan passa 

som gödsel både till skogsmark och till jordbruksmark. Med denna metod kan en “ren” 

gödningsprodukt utvinnas, dock återstår själva slammet, som utgör en kostnad att bli av 

med som till exempel en mottagningsavgift för förbränning. 
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Torkning och pelletering kan göra slammet till ett mer attraktivt bränsle för 

energiutvinning. Med förbränning som avsättning kan denna form av komplement 

utgöra någon form av kvittblivning i avtalet med en pelletstillverkare. Om de tar emot 

slammet kostnadsfritt, pelleterar det och säljer det vidare som bränsle. Hygienisering 

kan dock krävas även inför pelletering och de oönskade ämnen som finns i slammet 

följer med till förbränning vilket möjligen kan skapa problem i en panna gjord för 

traditionellt biobränsle. Beroende av pelleteringsteknik kan hygienisering möjligen 

innefattas i samband med hög temperatur vid torkning av slammet.   
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9. Slutsats 
 

❖ Alla avsättningsalternativ har för- och nackdelar som måste vägas mot varandra. 

Enligt resultatet från multikriterieanalysen är salixodling det lämpligaste 

avsättningsalternativet, vidare utredning krävs dock för att få klarhet angående 

tillstånd, praktiska tillvägagångssätt och ekonomiska aspekter. 

 

❖ Ett aktivt uppströmsarbete vore värdefullt för att minimera spridning av oönskade 

ämnen till miljön och för att få ett renare slam skulle öppna upp för fler och 

kanske bättre avsättningsalternativ. I ett helhetsperspektiv är det också en mer 

långsiktigt hållbar lösning som skulle ge helt andra förutsättningar. 
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10. Framtida studier 
Utifrån denna studie kan en del fortsatta studier formuleras för att komma vidare i 

utredningen för Duvbackens slam. 

 

Fördjupad utredning 
Flera uppgifter kring de olika avsättningsalternativen kan utredas ytterligare för att se 

vilka möjligheter som finns i regionen. Till exempel: Närmare utredning om 

struvitfällning i pilotskala på Duvbackens rejektvatten för att utvinna fosfor då den 

största mängden fosfor fortfarande finns i vattenfasen. Ytterligare utreda om 

förbränning i kraftvärmeverk inom regionen skulle vara möjlig. Undersöka om 

pelletering är ett bra komplement för slamhanteringen. Göra en bredare ekonomisk 

utredning för att se lönsamheten för de olika avsättningsalternativen. Fördjupning i om 

fosforutvinning är lönsammare än metallutvinning. Göra en mer djupgående studie om 

vad som krävs för hygienisering, räcker till exempel pelletering? Kan dispens sökas från 

Länsstyrelsen för salixodling i pilotskala, där provtagning på slam, mark och växt kan 

ske för utvärdering hur bra salix kan ta upp metaller. Finns det salixodlingar som kan ta 

emot slammet eller krävs det att Gästrike Vatten har egen odling? 

 

Uppströmsarbete  
Utreda vilken form eller vilka former av uppströmsarbete som kan förväntas ge bäst 

resultat utifrån hur det fungerat för andra kommuner.  

 

Övriga kommuner 
Undersöka om slammet från övriga kommuner inom Gästrike Vattens regim, som har 

en bättre slamkvalitet än Duvbacken i dagsläget, kan återföras till produktiv mark eller 

alternativt utreda andra avsättningsalternativ samt undersöka vad som krävs för att 

möjliggöra dem, genom till exempel rötning, hygienisering etc. 
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Bilaga 1 - Excelfil betygssättning 
 

 
  



 

30 

 

Bilaga 2 - Instruktion betygssättning 
 
Läs igenom innan du fyller i excelfilen. 
Det kan lätt bli rörigt att hålla isär de olika benämningarna. Men det är tre saker du ska hålla reda på: kategorierna (Tekniskt 

tillgänglighet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomiskt perspektiv, Hälsa och hygien), de tre tillhörande kriterier under varje 

kategori samt de fyra alternativen Täckningsmaterial deponi, Förbränning i KVV*, Skogsbruk, Salix (energiskog). 
  
*Kraftvärmeverk 
  
Innehåll: 
Instruktion till betygssättning 
Beskrivning av kategorier och kriterier 
Beskrivning av alternativen 
Förutsättningar vid Duvbacken  
  
Instruktion till betygssättning  
Betygsättning sker i bifogad excelfil, följ mina instruktioner och svara i alla markerade rutor. De tre momenten är oberoende av 

varandra. 
  

1. Vikta alternativen utifrån kriterierna med 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 etc. totalt ska summan bli 1,0. Kontrollräkna 

själv. 
1.a) Motivera varför alternativet fått ditt sammanlagda högsta betyg respektive sammanlagda lägsta betyg med 1-2 

meningar.  
2. Prioritera kriterierna inom varje kategori med 1, 2 eller 3 (en siffra till varje kriterie). 
3. Vikta kategorierna enligt 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 etc. prioritera dina svar så att det totalt blir 1,0. Kontrollräkna själv. 

  
Utifrån detta kan jag sammanställa resultaten så att de tar hänsyn både till de enskilda prioriteringarna och de olika kategorierna och 

kriteriernas vikt för de olika alternativen. 
Ni är fem personer i min viktningspanel, alla svarar utifrån sin egen roll och kunskap, ni kommer inte ta del av varandras svar utan 
resultatet jag kommer presentera är sammanställt så att det inte framgår vem som svarat vad. Jag är den enda som kommer se era 

enskilda svar. 
Så snart du svarat skicka tillbaka excelfilen till denna e-post, om du vill kan du kan få resultatet eller hela examensarbetet skickat till 
dig när det är färdigställt, säg bara till! 
 
Beskrivning av kategorier och kriterier  

 
  
Kategorin Teknisk tillgänglighet tar upp huruvida föreslaget alternativ passar in i den befintliga reningsprocessen på 

avloppsreningsverket, hur flexibel lösningen är i tekniskt avseende och om tekniken finns tillgänglig på marknaden idag. 
Miljömässig hållbarhet beskriver hur det aktuella alternativet håller i ett miljöperspektiv över tid, om resursen utnyttjas på ett bra 
sätt till exempel om fosfor och andra näringsämnen som finns i avloppsslammet tillvaratas och vilken påverkan slamhanteringen kan 

ge avseende natur och miljö samt vilken geografisk tillgänglighet alternativet erbjuder med tanke på transportavstånd och allt vad 

det innebär för miljön. 
Kategorin Ekonomiskt perspektiv ringar in aspekter som om det finns efterfrågan av slam i regionen och vilken konkurrens som 

finns på marknaden, till exempel kan en del av mineralgödsel användningen reduceras. Samt att hänsyn tas till om alternativet är 

ekonomiskt lönsamt med tanke på vilken pay-off tid som kan antas. 
Hälsa och hygien täcker in kriterier som vilken smittorisk som kan föreligga vid hantering av avloppsslam och ett etiskt perspektiv 

till exempel att man inte vet vad som händer på lång sikt med marken när avloppsslam sprids med innehåll av föroreningar samt hur 

hygien och hälsa berörs i arbetsmiljön vid hantering av slammet. 
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Beskrivning av alternativen 
 
Nollalternativet - Täckningsmaterial deponi 
Nollalternativet beskriver hur slamhanteringen ser ut idag. Slammet som bildats under reningsprocessen i Duvbackens 

avloppsreningsverk skickas efter avvattning (TS-halt ca 21%) till SITA´s avfallsanläggning i Forsbacka där det lagras för att nyttjas 
som täckningsmaterial på avslutad deponi. Kostnaden för detta är 950 kronor per ton slam. Fosfor och kväveinnehållet nyttiggörs i 

viss mån, dock inte på produktiv mark. 

 

 
 
Alternativ 1 - Förbränning 

Inför förbränning avvattnas rötresten till ca 21% och skickas till ett kraftvärmeverk inom regionen. Torkning till åtminstone 60% 

TS-halt ger ett bättre bränsle, möjligen kan detta ske vid kraftvärmeverket för att återvinna torkenergin. Alternativt kan slammet 
blandas in som en del (5-15%) av bränslet vid samförbränning med biobränsle om slammet avvattnas till 20-33% TS-halt. 

Mottagningsavgift ca 550 kronor per ton avfall. Slam omfattas inte av förbränningsskatt. Askan som blir kvar efter förbränning 

deponeras (ingår i mottagningsavgiften). 

 

 
 
Alternativ 2 - Skogsbruk 
För att sprida slam som gödsel på skogsmark avvattnas slammet först vid Duvbacken till ca 21% TS-halt. Slammet hygieniseras, 

därefter kan pelletering eller liknande krävas för att få slammet till fast form (90% TS) men det är oklart om pelletering är ett krav. 

Idag finns inga gränsvärden fastställda för spridning av avloppsslam på skogsmark och enligt förslag till slamförordning ska 
avloppsslam få spridas på skogsmark med endast krav på hygienisering. Gävleborgs län har cirka 1 500 000 hektar produktiv 

skogsmark och därmed bör avsättning vara möjlig för Duvbackens slam. Näringsämnena i slammet skulle nyttiggöras. 

 

  
 
Alternativ 3 - Salix (energiskog) 
Salix odlas traditionellt på jordbruksmark och Duvbackens slam uppfyller inte kraven för detta, men enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter (SNFS 1994:2 § 15) kan Länsstyrelsen medge undantag från dessa krav och därav kan detta avsättningsalternativ vara 

värt att utvärdera. Slammet avvattnas och hygieniseras på ett eller annat sätt innan spridning på salixodling. Växten kan användas 
som ett slags reningsfilter för åkermark eftersom den kan absorbera viss del av metallerna (särskilt kadmium och zink) och dessa 

hamnar sedan i askan vid förbränning. Askan deponeras. Minst sju salixodlingar finns i Gävleborgs län. Om detta alternativ skulle 

vara möjligt kan slammets näringsämnen nyttiggöras. 

 

 
 
Förutsättningar vid Duvbacken 
Duvbacken är Gävles centrala avloppsreningsverk och belastas av ca 73 000 pe, biologisk rening är det som gäller men kemisk 
rening finns att ta till vid behov. Slammet rötas i en mesofil rötningsprocess. Ca 6000 ton slam produceras per år, TS-halten blir ca 

21% efter avvattning. Slamkvalitén uppfyller inte kraven för MKM (mindre känslig markanvändning) och inte heller kraven för 

ReVAQ (Ren Växtnäring från Avlopp). 


