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Sammanfattning 
Slam från kommunala avloppsreningsverk innehåller både näringsämnen och mullbildande 
ämnen, men också föroreningar som till exempel tungmetaller, mikroplaster, läkemedelsrester och 
andra mikroföroreningar. Under sommaren 2018 gick den svenska regeringen ut med ett 
meddelande om att ett förbud mot spridning av slam från avloppsreningsverk till mark skall 
utredas. Utredningen skall föreslå utformning av ett spridningsförbud, med eventuella undantag, 
samt krav på fosforåtervinning ur slammet. Detta projekt har haft som uppgift att studera 
miljöpåverkan, från två hypotetiska, men framtida möjliga teknik-kedjor för behandling och 
hantering av rötat och avvattnat slam. Syftet med studien har även varit att utföra en 
livscykelkostnadsanalys samt en samhällsekonomisk kostnadsberäkning för de studerade 
systemen.  

Projektet bygger vidare på en parallell studie där miljöpåverkan för fyra framtida teknik-kedjor 
studerats för åtta stora och medelstora svenska avloppsreningsverk. De fyra teknik-kedjorna har 
sedan jämförts med dagens slamhantering, det s.k. ”basfallet”. Av de fyra ursprungliga teknik-
kedjorna valdes sedan två ut för vidare studier i detta nya projekt. Den första ingående teknik-
kedjan består av HTC-behandling, monoförbränning och fosforutvinning genom lakning av 
slamaska. Den andra kedjan består av pyrolys och spridning av biokol. De två hypotetiska 
kedjorna jämförs också mot två basfall där det ena basfallet innebär 40% spridning till åkermark 
och det andra basfallet innebär 100% spridning. 

Resultaten visar att lagring av slammet har en stor klimatpåverkanspotential där basfallet med 
störst andel spridning har en något större klimatpåverkan medan basfallet med 40% spridning är 
likvärdigt med monoförbränningsalternativet. I kategorin resursförbrukning presterar de båda 
basfallen bättre då slammet behöver bearbetas mindre och färre insatsämnen behövs än i de 
hypotetiska teknik-kedjorna. Toxicitet har inte undersökts inom ramen för projektet men ett försök 
att uppskatta kadmiuminnehållet i slutprodukterna har genomförts. I nuläget finns det få analyser 
och uppgifter från leverantörer för tekniker under utveckling.  

Utifrån inhämtat kunskapsunderlag kring de olika åtgärdsmetodernas kostnader samt deras 
förmåga att utvinna fosfor ur avloppsslam, har en kostnad per ton hanterat slam samt per kg 
återvunnen fosfor beräknats. Utifrån detta har sedan kostnadseffektiviteten mellan de olika 
metoderna/teknikerna, samt även kostnaderna med de värderade miljönyttorna jämförts.  

För genomförandet av studien har ett antal antaganden varit nödvändiga att göra. Det är omöjligt 
att spå in i framtiden och det är därför viktigt att se resultaten från dessa analyser som indikativa 
snarare än absoluta. 
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1 Introduktion 
Avloppsslam från kommunala reningsverk innehåller både näringsämnen och mullbildande 
ämnen, men också föroreningar som till exempel tungmetaller, mikroplaster, läkemedelsrester och 
andra mikroföroreningar. Att återföra näringsämnen till åkermark bidrar till att sluta kretsloppet 
mellan stad och land samtidigt som det finns en oro för risken att återföra föroreningar. 

Under sommaren 2018 gick regeringen ut med ett meddelande om att ett förbud mot spridning av 
slam från avloppsreningsverk till mark skall utredas (Kommittédirektiv 2018:67). Den utredning som 
tillsattes beräknas i januari 2020 föreslå utformning av ett spridningsförbud, med eventuella 
undantag, för avloppsslam med krav på fosforåtervinning ur slammet. I tidigare genomförda 
utredningar har fokus legat på bland annat hygienisering och skärpta kvalitetskrav för slam som 
sprids på mark. Skulle restriktioner mot slamspridning på mark införas som följd av den pågående 
utredningen, behöver nya strategier på sikt utvecklas för va-huvudmännens slamhantering.  

IVL har i ett tidigare projekt (LCA-studie för framtida slamstrategier, kallas hädanefter ”Slamstrategi-
studien”) byggt LCA-modeller för att antal hypotetiska, men framtida möjliga teknik-kedjor för 
behandling och hantering av rötat och avvattnat slam från kommunala avloppsreningsverk. I 
Slamstrategi-studien ingår åtta stora och medelstora svenska avloppsreningsverk. För varje 
avloppsreningsverk jämförs det aktuella basfallet, dvs. dagens slamhantering för det aktuella 
avloppsreningsverket, mot fyra möjliga teknik-kedjor. 

1.1 Syfte och mål 
IVL har fått i uppdrag att utföra konsekvensbeskrivningar för framtida slamhantering och 
fosforåtervinning åt den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 
avloppsslam, M 2018:08” (Kommittédirektiv 2018:67). I studien ingår att utföra LCA-beräkningar för 
två av de i Slamstrategi-studien framtagna teknik-kedjorna samt två olika basfall för ett 
referensverk. De genomförda LCA-beräkningarna kompletteras också med LCC-kostnader samt en 
samhällsekonomisk kostnadsberäkning. 

Syftet med rapporten har dels varit att redovisa LCA-beräkningar för hantering av avloppsslam 
utifrån valda teknikkedjors effekter på miljö och hälsa genom att påverkan från förbrukning av 
olika naturresurser, utsläpp till luft, mark och vatten genomförts. Vidare har syftet varit att 
genomföra livscykelkostnadsanalyser. Utifrån dessa har en ansats gjorts för att bedöma miljö- och 
hälsorelaterade kostnader för jämförda alternativ. I ett vidare perspektiv har arbetet också bidragit 
med kunskaper och slutsatser kring hur verktyg för systemanalys kan användas på system för 
återföring av fosfor från avloppsslam och andra avloppsfraktioner till produktiv mark.  

Då värdering av miljönytta alltid är förknippad med osäkerheter så är syftet med den 
samhällsekonomiska kalkylen att visa på storleksordningar och framför allt att jämföra de olika 
alternativen med varandra. Utifrån inhämtat kunskapsunderlag kring de olika åtgärdsmetodernas 
kostnader samt deras förmåga att utvinna fosfor ur avloppsslam, kan en kostnad per ton hanterat 
slam eller per kg återvunnen fosfor beräknas. Utifrån detta kan sedan kostnadseffektiviteten 
mellan de olika metoderna/teknikerna, samt även kostnaderna med de värderade miljönyttorna 
jämföras. Däremot undersöks inte i vilken utsträckning olika aktörer eller grupper påverkas i de 
olika scenarierna. 
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2 Bakgrund 
För många av VA-organisationerna runt om i landet innebär den nuvarande slamstrategin att 
återföra så mycket som möjligt av näringsinnehållet i slammet till produktiv åkermark, alternativt 
tillverkning av anläggningsjord eller täckning av deponier. Om ett totalt spridningsförbud, 
kombinerat med krav på fosforåtervinning, skulle införas kommer dessa VA-organisationer att 
behöva se över sin strategi för att få avsättning för det, i avloppsreningsverket producerade, 
slammet.  

2.1 Slamhantering i Sverige idag 
Sveriges kommunala avloppsreningsverk producerar drygt 200 000 ton slam (TS) per år. Det 
vanligaste användningsområdet för slammet är spridning på åkermark (34 %), följt av 
anläggningsjord (27 %) och täckning av deponier (22 %). Endast 2 % av slammet i Sverige 
förbränns. Resterande del av slammet läggs på vassbäddar, interna deponier och lager mm (SCB, 
2016).  

2.2 Kort introduktion till några 
slambehandlingstekniker 

Nedan beskrivs de, i teknik-kedjorna, ingående behandlingsteknikerna översiktligt. 

2.2.1 Monoförbränning 
Monoförbränning innebär att avloppsslammet bränns utan tillsatser av andra bränslen eller 
substrat. För att monoförbränning skall vara möjlig krävs torkning eller annan förbehandling som 
ger hög TS.  För att en monoförbränningsanläggning skall vara ekonomiskt möjlig krävs att det 
finns tillräcklig tillgång på slam att bränna. Detta gör att monoförbränning troligtvis endast kan 
komma att ske på ett fåtal platser runt om i landet.  

För att en förbränningsanläggning för monoförbränning skall vara intressant att bygga (det finns 
inga i Sverige idag) så måste tillgången till slam vara god inom ett rimligt transportavstånd. Det 
måste också finans en infrastruktur som t.ex. ett utbyggt fjärrvärmenät för att utnyttja värmen från 
förbränningsprocessen. Den mest fördelaktiga placeringen är därför på orter där det idag redan 
finns förbränningsanläggningar och som ”bara” behöver kompletteras med en ny panna. 

2.2.2 Pyrolys 
Pyrolys innebär att slammet hettas upp till höga temperaturer under syrefria förhållanden varvid 
slammet bryts ner. Det finns två olika typer av pyrolys, våt och torr pyrolys. 

2.2.2.1 Våt pyrolys  
Hydrotermisk karbonisering (HTC) är en process där biologiskt material behandlas under högt 
tryck (>20 bar) och under hög temperatur (200–370 °C). Processen sker i vätskefas och vatten 
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används som reaktionsmedium. Uppehållstiden kan vara allt från ett par minuter till flera timmar 
beroende på process och vilka förhållanden som råder, närvaro av katalysatorer etc. Biomaterialet 
kan omvandlas till gas, vätska eller till ”biokol” (en fast kolliknande form). HTC-processen kan 
drivas satsvis eller kontinuerligt. Processen genererar ett rejektvatten som måste tas om hand. 

2.2.2.2 Torr pyrolys 
Under pyrolys, eller torrdestillation, upphettas torkat avloppsslam till temperaturer mellan 500–
1000°C. Upphettningen sker under syrefria förhållanden och slammet bryts ner i mindre 
beståndsdelar genom termisk nedbrytning. Ingen förbränning sker i reaktorn. Under processen 
avgår flyktiga ämnen i gasform, främst kolväten. Pyrolysgaserna kan förbrännas för att återvinna 
energi. Den rest som blir kvar efter behandlingen är antingen i fast eller flytande form. 

2.2.3 Fosforåtervinning 
Idag importeras majoriteten av den fosfor som används för tillverkning av gödningsmedel från 
länder utanför Europa. Fosforn importeras antingen som råfosfat eller som intermediat eller 
färdiga produkter (Huygens och Saveyn, 2018). En del av råfosfaten skulle kunna ersättas med 
fosfor från avloppsslam. Om slammet inte får spridas på åkermark kan fosfor istället antingen 
utvinnas ur rötslammet eller ur den aska som uppstår när avloppsslammet förbränns via 
monoförbränning. Utvinning ur aska kan göras antingen genom våtkemiska processer eller genom 
termiska processer.  
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3 Metod och genomförande 

3.1 Livscykelanalys 
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att utvärdera och bedöma miljöpåverkan från 
exempelvis produkter eller tjänster. LCA är en sammanställning och utvärdering av relevanta 
inflöden och utflöden från ett produktsystem samt utvärdering av de potentiella miljöeffekterna hos 
produktsystemet över delar eller hela dess livscykel (ISO 14040:2006 och 14044:2006). Med inflöden 
och utflöden avses användning av naturresurser respektive generering av emissioner och 
restprodukter som är knutna till systemet. Livscykeln består av processer och transporter i alla 
stadier från uttag av naturresurser till och med slutligt omhändertagande av produkten samt 
kvittblivning av restprodukter (avfallshantering och återvinning), se Figur 1. 
 
  

 

Figur 1. Illustration av ett LCA-system. 

 

Fördelen med en LCA-studie är att miljöpåverkan analyseras ur ett helhetsperspektiv vilket 
minskar risken för att miljöbelastningen flyttas mellan steg i livscykeln. Syftet med en LCA-studie 
är utöver att utvärdera miljöpåverkan även att identifiera stora resursflöden och att identifiera steg 
i livscykeln som står för en stor del av den uppkomna miljöbelastningen. Livscykelanalyser kan 
användas för flera användningsområden såsom beslutsunderlag för utveckling av produkter och 
processdesign samt för att jämföra miljöpåverkan mellan produkter eller tjänster. Viktigt att belysa 
är att en LCA-studie inte ensam kan fungera som ett underlag för beslut utan kan fungera som en 
viktig del av ett underlag för att belysa miljöaspekten.    

En livscykelanalys består av fyra faser, vilka enligt ISO-standarden benämns; definition av 
målsättning och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning av 
resultaten, Figur 2. 
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Figur 2. LCA-studiens olika faser.  

 

I det första steget definieras syftet med studien samt viktiga val för utformningen av studien som 
funktionell enhet, systemgränser och vilken typ av miljöpåverkan som ska inkluderas. I nästa steg, 
inventeringen, kvantifieras resurs- och materialflöden för det studerade systemet och data samlas 
in. Utifrån den genomförda inventeringsanalysen, klassificeras och karaktäriseras de inventerade 
flöden utifrån de miljöpåverkanskategorier som de bidrar till. Slutligen, analyseras resultatet i 
relation till syftet och utformningen för studien.      

LCA-modelleringen har utförts i programvaran GaBi ts. 

3.1.1 Typ av LCA 
Det finns två olika typer av LCA-studier som skiljer sig åt genom att de svarar på olika frågor. En 
LCA-studie kan antigen vara en bokförings-LCA eller en konsekvens-LCA. En bokförings-LCA 
fokuserar på att undersöka miljöpåverkan från ett system medan en konsekvens-LCA undersöker 
miljökonsekvenserna av övergång från ett system till ett annat. Vilken typ av LCA-studie som väljs 
påverkar även vilken typ av data som används för studien då bokförings-LCA generellt sätt 
bygger på medelvärdesdata medan konsekvens-LCA bygger på marginaldata.  

Denna studie är utformad som en bokförings-LCA, dvs medeldata har använts vid 
datainsamlingen, men multifunktionalitet har hanterats genom systemexpansion snarare än 
allokering. Exempelvis har den återvunna växtnäringen i kedjorna antagits kunna ersätta 
konventionellt producerat mineralgödsel och den återvunna energin som produceras vid 
monoförbränningen har antagits kunna ersätta fjärrvärme och el. För systemexpansionerna har 
medeldata använts.  

3.1.2 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten är satt till 1 ton rötat och avvattnat slam och denna enhet är vald därför 
att det är den som VA-organisationer har lättast att relatera till då syftet är att få avsättning för en 
viss mängd slam.  
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I den ekonomiska analysen används dels den funktionella enheten 1 ton rötat och avvattnat slam 
men även 1 kg återförd fosfor. Resultaten från den ursprungliga analysen har därmed räknats om 
för att kunna uttryckas i ett produktperspektiv. Multifunktionalitet har för båda funktionella 
enheterna lösts genom systemexpansion.  

3.1.3 Systemgränser 
Denna studie är en vagga till grav-studie vilket innebär att hela livscykeln har inkluderats. 
”Vaggan” i detta fall innebär rötat och avvattnat slam på ett avloppsreningsverk och ”graven” 
innebär spridning av näringsämnen på åkermark eller annan avsättning där slammet tas ur 
kretsloppet.  

Studien reflekterar hantering av avloppsslam från verk i Sverige vilket följaktligen betyder att 
studien bygger på svenska förhållanden gällande exempelvis mix av elektricitet och fjärrvärme. 
Produktion av insatsvaror antas ske utanför Sverige och där har generiska data som främst bygger 
på europeiska mått använts.  

Fosfor och kväve som återvinns i de olika kedjorna antas kunna ersätta mineralgödsel, fosfor antas 
ersättas av trippelsuperfosfat (TSP) och kväve antas ersättas av ammoniumnitrat (AN). TSP antas 
produceras i Finland och AN i Norge.  

3.1.4 Miljöpåverkanskategorier 
Resultaten presenteras för följande miljöpåverkanskategorier, Tabell 1. 

Tabell 1. Miljöpåverkanskategorier inkluderade i studien. 

Miljöpåverkanskategori Indikator  Referens  

Klimatpåverkan  kg CO2 ekvivalenter CML2001 - April 2016 
Övergödning  kg PO4 ekvivalenter  CML2001 - April 2016 
Försurning  kg SO2 ekvivalenter  CML2001 - April 2016 
Abiotisk resursförbrukning Kg Sb ekvivalenter CML2001 - April 2016 

 

Toxicitet har inte inkluderats i denna LCA på grund av brist på data. En kartläggning av kadmium 
i slutprodukterna för de respektive kedjorna har gjorts och resultatet presenteras i kapitel 4.2 
kapitel.  

3.2 Livscykelkostnader  
Med livscykelkostnader avses alla kostnader som är förknippade med en vara, tjänst eller 
process under dess livstid. Det finns ett antal olika metoder för att beräkna dessa kostnader. I 
denna studie har annuitetsmetoden använts vilket innebär att kostnaderna periodiseras 
under den ekonomiska livslängden för de olika studerade teknikkedjorna. Inkluderat i 
studien är investerings-, drift- och transportkostnader för de studerade kedjorna.  

Först beräknas nuvärdet enligt följande: 
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Där n är den ekonomiska livslängden, r är kalkylräntan, Ct är den beräknade kostnaden vid 
tiden t.  

Denna kostnad är sedan multiplicerad med en annuitetsfaktor. 

 
Där fn är den ekonomiska livslängden för teknikkedjan. 

Fördelen med att använda annuitetsmetoden är att kostnader för teknikkedjor med olika 
ekonomisk livslängd kan jämföras då resultaten redovisarkostnaden per år. 

3.2.1 LCC-data för fosforutvinning 
Från leverantören för fosforutvinningsprocessen har en samlad uppskattad kostnad för 
omhändertagande av slam erhållits. Denna kostnad inkluderar transport av slam från 
reningsverket, monoförbränning samt transport av aska till fosforutvinningsanläggning. Den 
angivna kostnaden är 1000 kr/ton slam och inkluderar omhändertagande av slam, inte HTC-kol. 

3.2.2 LCC-data för monoförbränning av HTC-kol 
I dagsläget finns inga tillförlitliga förbränningsdata för förbränning av HTC-kol. För denna studie 
antas att förbränningen sker på samma sätt som avloppsslam men att innehållet av kväve och 
svavel är 60 respektive 35% lägre än i motsvarande avloppsslam. 

3.2.3 LCC-data för monoförbärning 
LCC-data har ansatts för två olika tänkta svenska scenarier: endast en 
monoförbränningsanläggning (scenario 1) eller tre monoförbränningsanläggningar (scenario 2). I 
fallet där endast en monoförbränningsanläggning anläggs antas att den kommer att placeras i 
Stockholm. Placeringen av de tre anläggningarna har antagits lokaliseras i Stockholm, Borlänge och 
Malmö. I Tabell 2 presenteras de olika förbränningskapaciteten för de olika scenarierna. 

Tabell 2. Förbränningskapacitet för olika stora anläggningar. 

Scenario Kapacitet per 
anläggning 

Total kapacitet Enhet 

Scenario 1 – en monoförbränningsanläggning 23,66 23,66 ton / h 
 567,75 567,75 ton / d 
 189 250 189 250 ton / år 
    
Scenario 2 – tre monoförbränningsanläggningar 7,89 23,66 ton / h 
 189,25 567,75 ton / d 
 63 083 189 250 ton / år 
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Anledningen till att två scenarier har inkluderats i studien är för att belysa skillnaderna i 
driftkostnader mellan stora och små anläggningar. De i Sverige genererade slammängderna är 
förhållandevis små i ett förbränningsperspektiv. Små anläggningar är dessutom vanligtvis dyrare 
att driva än större anläggningar varför det kan vara intressant att titta på båda alternativen.  

Data har inhämtats från ett flertal kategorier: förbränning av avfall (alla typer), förbränning av 
hushållsavfall, samt förbränning av slam. För alla tre källor har en snittkostnad beräknats för de 
två ovan angivna scenarierna. 

3.2.3.1 Källor investeringskostnader 

3.2.3.1.1 Källa 1:  Förbränning av avfall 
På bloggen ”Waste to energy International” finns en formel som kan användas för att empiriskt 
uppskatta investeringskostnad för förbränning av avfall: 

𝐼𝐼 = 2,3507 ∗ 𝐶𝐶0,7753 

I är investeringskostnaden i miljoner USD och C är anläggningskapaciteten (1000 ton avfall per år). 

3.2.3.1.2 Källa 2: förbränning av kommunalt avfall 
LCC-kostnader för förbränning av kommunalt avfall har inhämtats från två olika källor, dels 
erfarenheter från en svensk kommun samt från World Bank Technical Guide. 

Erfarenhet svensk kommun 
För inhämtande av data för förbränning av avfall baseras LCC-kostnaderna på erfarenheter från en 
svensk kommun samt diskussioner med några leverantörer. Enligt dessa källor är ett rimligt 
antagande att den faktiska investeringskostnaden är ca 150% av priset. 

World Bank Technical Guide.  
Ett annat sätt att uppskatta investeringskostnaden är med World Bank Technical Guide (sid 26-27). 
Enligt guiden ökar anläggningens totala investeringskostnad med cirka 15 procent om 
anläggningen måste följa avancerad utsläppskontroll. Beräkningen gäller dock för 
utvecklingsländer varför de kostnader, som anges i rapporten, har räknats upp med ytterligare 
30%, vilket normalt skulle vara skillnaden i produktionskostnaderna mellan Europa och Asien / 
Afrika. Antagande: Investeringskostnaden beräknas efter en ökning med 15% respektive 30% = 
150% av verklig investeringskostnad vilket ger samma uppskattning som erfarenhetssiffrorna 
ovan. Det finns inga siffror tillgängliga för scenario 2 (dvs för 3 mindre anläggningar). 

3.2.3.2 Källa 3a: Etablering av slamförbränning, förstudie 
Investeringskostnad för en slamförbränningsanläggning (186 ton slam per dag, 25% TS) uppskattas 
till 31,2 miljoner Euro enligt Ramböll, 2015.  

3.2.3.3 Grundantaganden 
För beräkningarna gäller de antaganden som presenteras i Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Antaganden som ligger till grund för datainsamling monoförbränning av HTC-kol. 

Antaganden Värde Enhet 

Slammängd till förbränning 200 000 ton TS / år 
TS-halt i slam till förbränning 26 % 
Mängd vått slam till förbränning 769 230 ton / år 
Producerad mängd HTC-kol/mängd slam 25 % 
Total mängd producerat HTC-kol 189 250 ton / år 
TS-halt i HTC-kol 65 % 
Tillgänglighet 
monoförbränningsanläggning 8 000 h / år 
Tillgänglighet 
monoförbränningsanläggning 333 d / år 
Ekonomisk livslängd 20 år 
Kalkylränta 4 % 

 

Resultat scenario 1 (en monoförbränningsanläggning, 20 års ekonomisk livslängd) 

• Kostnad per ton HTC-kol: 754 SEK (189 250 ton HTC-kol) 
• Kostnad per ton behandlat slam: 186 SEK (769 230 ton vått slam)  

Resultat scenario 2 (tre monoförbränningsanläggningar, 20 års ekonomisk livslängd): 

• Kostnad per ton HTC-kol: 871 SEK (189 250 ton HTC-kol) 
• Kostnad per ton behandlat slam: 214 SEK (769 230 ton vått slam) 

För båda fallen har antagits att den verkliga investeringskostnaden är 50% lägre än vad 
leverantörerna uppgett, dvs en uppskattad vinstmarginal på 50% är avräknad i de båda 
scenarierna. Detta är ett antagande som har gjorts efter diskussioner under projektets gång. 
Investeringskostnaderna har uppskattats utifrån flera olika källor. 

3.3 Samhällsekonomisk kalkyl 
Samhällets resurser är knappa, detta gäller både våra naturresurser och finansiella resurser. Detta 
leder till att vi måste göra prioriteringar för hur vi ska använda våra begränsade resurser på bästa 
sätt. Ofta behöver beslut fattas trots att vissa effekter är osäkra och där prisuppgifter saknas.  

Samhällsekonomiska analyser och kalkyler kan användas som underlag vid olika beslutsprocesser. 
Det ger underlag för beslut om styrning behövs inom ett område, och bidrar med underlag om en 
åtgärds olika nyttor och kostnader för ett samhälle. Tidigare har bland annat livscykelanalysens 
metodik presenterats, och där blir en av slutprodukterna effekten på olika miljö- och 
hälsokategorier av analyserade åtgärder. Dessa effekter presenteras i olika enheter såsom 
exempelvis koldioxidekvivalenter och fosfatekvivalenter. Ett av syftena med den 
samhällsekonomiska kalkylen är att försöka värdera olika effekter i en och samma enhet, det vill 
säga monetärt, för att kunna jämföra alternativen med varandra på ett mer enhetligt sätt.  

När vi pratar om den samhällsekonomiska lönsamheten, syftar det till att undersöka om en åtgärd 
ger mer nytta än vad den kostar för samhället. I samhällsekonomisk nytta och kostnad försöker 
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man t.ex. värdera även effekter som inte alltid har ett marknadspris som i det här fallet effekter på 
miljön och hälsan i form av till exempel övergödning, global uppvärmning och hälsoeffekter av 
kadmium. När vi jämför de olika alternativen kan vi även se vilken av dessa teknikkedjor som är 
mest kostnadseffektiv, det vill säga vilken teknik som återvinner ett kilo fosfor till lägst kostnad 
baserat på de effekter som tas med i denna studie. I dessa analyser jämför vi de monetära 
värderingarna som presenteras här med de livscykelkostnader per teknikkedja som tagits fram (se 
kapitel 5.2). 

I arbetet med den samhällsekonomiska kalkylen har vi översiktligt gått igenom litteratur kring 
värderingar av ett antal miljö- och hälsopåverkanskategorier som livscykelanalysen genererar. 
Dessa kategorier är övergödning, försurning, klimatförändring, hälsoeffekter av kadmium och 
abiotisk resursförbrukning.   

Några kriterier som satts upp inför litteratururvalet har varit att det ska vara schablonvärden och 
helst finnas en nationell förankring för att öka jämförbarheten med andra nationella åtgärdsstudier 
i Sverige. För miljövärdering i samband med LCA och kostnads-nyttoanalyser föreslår exempelvis 
Ahlroth & Finnveden (2011) att värdering bör göras från efterfrågesidan och inkludera så mycket 
som möjligt av miljöpåverkan från de ämnen som studeras. Skadekostnader och uttryckt 
betalningsvilja är exempel på värderingsmetoder som anses uttrycka den samhälleliga värderingen 
av miljöpåverkan.  

Därav blev det i första hand värderingar från ASEK 6.1, som är Trafikverkets rekommenderade 
värderingar och metoder för samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn, och 
Naturvårdsverkets prisdatabas som har inventerats (Trafikverket 2018; Naturvårdsverket 2018). 
Dessa två källor innehåller dock inte alla de kategorier som önskas belysas inom detta projekt, 
såsom hälsoeffekter av kadmium och abiotisk resursförbrukning. Här har vi istället utgått ifrån 
värderingar använda i SOU 2017:102 och databasen Environmental Priority Strategy (EPS). 

De värderingar vi slutligen har landat i presenteras i Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4 Översikt av de värderingar som använts i beräkningarna, inkl. originalvärde och källa. Observera 
att värderingarna är behäftade med osäkerhet. 

Ämne Enhet Originalvärde Värde som 
vi räknar 
med1 

Källa Typ av värdering 

Abiotisk 
resursförbrukning 
(SB-ekv.2) 

Kr/kg 18 700 
EUR/kg 

194 7403 EPS Utvinningskostnad i 
relation till 
knapphet. 

Försurning        
(SO2-ekv4) 

Kr/kg 29 30 ASEK6.1 Åtgärdskostnad. 

Övergödning    
(PO4-ekv5) 

Kr/kg  3 300 

 (3 100 – 3 500) 

1 120 

(1 060 – 
1 200) 

NV:s pris-
databas 
(Hassel-
ström et 
al. 2014) 

Värderingstudie 
(värdeöverföring). 

Globaluppvärmning 
(CO2-ekv) 

Kr/kg 1,14  

(0,10 – 11) 

1,20 

(0,10 – 12) 

ASEK6.1 

(Isacs et 
al. 2014, 
från NV:s 
pris-
databas) 

Skuggpris (max och 
min, 
litteraturgenom-
gång av CO2-
värdering) 

Hälsoeffekter     
(Cd) 

Kr/kg  482 000  

(285 000 – 
680 000) 

770 000 

(460 000 – 
1 090 000) 

SOU 
2017:102 

Direkta, indirekta 
och immateriella 
kostnader (ex. 
sjukhuskostnader, 
förlorad arbetstid, 
förlorade levnadsår 
m.m.) 

Trafiksäkerhet Kr/fk
m 

0,3-0,6 0,50 ASEK6.1 Värderingsstudier 
av förlorade 
levnadsår, 
försämrad 
livskvalitet, samt 
direkta kostnader för 
egendomsskador. 

 

1 Omräkning av samtliga värderingar i denna kolumn har gjorts med KPI till prisnivå 2018. 
2 Antimonekvivalenter 
3 Omräknat från EUR till SEK, växelkurs 10,7, 2019-09-16. 
4 SO2 som är utdata från LCA:n, ingår i SOx. 
5 Värdering av fosfor (P) har räknats om till PO4-ekv som är utdata från LCA:n genom att multipliceras ursprungsvärdet 3 300 kr 
med 0.3262. 
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För abiotisk resursanvändning används värdering av antimonekvivalenter (Sb-ekv) från EPS-
databasen om 18 200 EUR/kg (EPS 2015). Detta värde avser ett globalt schablonvärde baserat på 
kostnaden för utvinning relaterat till ämnets mängd i jordskorpan, dvs. ingen värderingsstudie. 
Det finns inga förslag på min. eller max. värden tillgängliga. 

För försurning är det svaveldioxidekvivalenter (SO2-ekv.) som kommer ut från livscykelanalysen 
och som ska värderas. Från ASEK rekommenderas här ett värde för svaveloxider (SOx), där 
svaveldioxider ingår, på 20 kr/kg (Trafikverket 2018). Detta värde inkluderar naturskador som 
försurning, men även vissa hälsoeffekter. Värderingssättet är dock åtgärdskostnader för att nå 
politiskt uppsatta miljömål och inte direkt skadekostnader. Har finns inga förslag på min. eller 
max. värden angivna. 

Avseende övergödning är det fosfatekvivalenter (PO4-ekv.) som livscykelanalysen genererar. Här 
rekommenderar Naturvårdsverket (2018) i sin prisdatabas flera värden för fosfor (P), variationen 
är stor, mellan 615 - 10 350 kr/kg fosfor, beroende på vilket vattenområde som avses. Det anges 
även ett nationellt genomsnitt på 3 300kr/kg fosfor, med ett max. värde på 3 500kr och min. värde 
på 3 100kr. Originalkällan för studien är Hasselström et al. (2014). För att räkna om dessa värden 
från P- till PO4-ekvivalenter så multipliceras värdena med 0,3262. De angivna värdena i 
prisdatabasen avser värderingsstudier från andra nordiska länder som via värdeöverföring 
anpassats till svenska förhållanden. I vår kalkyl har vi valt att använda värderingstudien för att 
fånga värdet av övergödningspotentialen. Ett alternativ är att utgå ifrån åtgärdskostnader istället. 
Det har genomförts ett antal sammanställningar över åtgärdskostnader för att minska 
fosforutsläpp från exempelvis industrier, reningsverk, enskilda avlopp och jordbruksmark i 
Sverige och det kan konstateras att kostnaderna varierar avsevärt mellan mindre än 1000 SEK/kg 
fosfor (vissa åtgärder i reningsverk) till mer än 25 000 SEK/kg (enskilda avlopp) (Naturvårdsverket 
2007; Malmaeus & Karlsson 2010; Kumblad & Rydin 2018). 

För global uppvärmning är det koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) som vi vill värdera. Från 
Trafikverket (2018) rekommenderas idag ett värde på 1,14 kr/kg CO2, vilket vi har använt i vår 
huvudanalys. Detta värde är ett så kallat skuggpris och baseras på den svenska koldioxidskatten. 
För max. och min. värden har vi valt rekommenderade intervall från Naturvårdsverkets (2018) 
prisdatabas för klimatförändringar på lång sikt, det spannet ger 0,13 – 11,26 kr/kg. Dessa värden 
kommer från en genomgång av internationella studier som genom olika metoder försökt värdera 
klimatgaser monetärt (Isacs et al. 2016).  

När det kommer till hälsoeffekter från intag av kadmium så finns det inga rekommendationer för 
detta varken i ASEK (Trafikverket 2018) eller Naturvårdsverkets (2018) prisdatabas. Däremot har 
det tagits fram värdering av ett kilo kadmium som sprids på åkermark i SOU 2017:102. Där 
värderar man direkta, indirekta och immateriella effekter från frakturer och mortalitet orsakat av 
ett intag över tid av kadmium i Sverige. De aspekter som tas upp är kostnader: 

• för professionell vård och medicinering, 
• värdet av förlorad arbetstid och nedsatt produktivitet till följd av bland annat 

sjukfrånvaro, förtidspensionering och vård av anhörig, 
• värdet av nedsatt livskvalitet och förtida död (vilket till viss grad fångas upp via termer av 

förlorade levnadsår och kvalitetsjusterade levnadsår). 

Utredningen landar i en rekommendation på 70 000 – 680 000 kr/kg kadmium som tillförs 
åkermark, men pekar på att det övre spannet är mer välgrundat, 280 000 – 680 000 kr. Efter att 
utredningen publicerades kom Trafikverket med en ny version av ASEK i vilken schablonvärdet 
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för statistiskt liv reviderats upp från 24 miljoner till 40,5 miljoner kronor, en ökning med 69% 
(Trafikverket 2018). Värderingen av ett kvalitetsjusterat levnadsår stiger i proportion till 
värderingen av ett statistiskt liv, dvs. det kvalitetsjusterade levnadsåret har ökat med 69% i och 
med uppdateringen. Därav har vi i detta projekt valt att justera upp värderingarna i utredningen 
utifrån denna nya rekommendation till ett intervall om 460 000 – 1 090 000 kr per kilo tillfört 
kadmium. Vi har valt ett värde om 770 000 kr i vår huvudanalys, dvs ett genomsnitt av det högre 
spannet. Som min. värde har vi valt 460 000 kr och 1 090 000 kr som ett max. värde. 

Värderingen av trafiksäkerhet har hämtats från ASEK 6.1, vilken uttrycker en genomsnittlig 
marginalkostnad för olyckor i kronor per fordonskilometer.  Den inkluderar värderingar av 
dödsfall och personskador, men även kostnader för egendomsskador (för mer detaljer kring 
värderingarna se Trafikverket 2018). Vi har valt ett genomsnitt av värderingen för tunga lastbilar 
(>16 ton), vilket varierar mellan landsbygd 0,33 till tätort 0,58. Vi valde därför värderingen 0.46, 
som sedan räknats om till prisnivå 2018. Detta då antaget fordon i LCA:n är ett 40 tons fordon. För 
att räkna om trafiksäkerhetsvärdet per ton slam respektive kilo fosfor, har vi utgått ifrån att ett 
lastat fordon tar 34 ton (85 % fyllnadsgrad antas i LCA:n, standardinställning i Gabi) och därmed 
dividerat antalet tonkilometer som vi fått ut från LCA:n med 34, för att få fram fordonskilometer. 
Det vill säga, vi allokerar inte hela lastbilens trafikolyckspotential till ett ton slam respektive kilo 
fosfor, utan enbart dess viktsandel av den totala transporten. 

Sammantaget finns alltså en viss spridning i värderingsmetoder mellan olika kategorier vilket i 
många fall är ofrånkomligt. Beräkningen av utvinningskostnaden för abiotiska resurser är den som 
avviker mest från övriga genom att den inte baseras på någon samhällelig värdering av resurser 
utan snarare relaterar till marknadspriset. Det innebär att samhället mycket väl kan värdera 
resurserna högre ur ett välfärdsperspektiv. Detsamma gäller för åtgärdskostnader för minskade 
utsläpp av olika ämnen vilket vi dock inte använt oss av. Det har i denna studie inte funnits något 
annat alternativ till att utnyttja olika typer av värderingar eftersom vi varit begränsade till 
befintligt underlag. Inte desto mindre behöver resultaten ses i ljuset av denna begränsning. 

3.4 Studerade system och teknikkedjor 
De teknikkedjor som studeras har tagits fram i ett parallellt projekt, ”LCA-studie för framtida 
slamstrategier”. Teknikkedjorna presenteras nedan: 

I. Basfallet, nuvarande slambehandling för ett referensverk. 
a. Ett fall där fördelningen av slamavsättningsmetoder representerar ett ungefärligt 

nationellt genomsnitt. 
b. Ett fall där 100% av slammet sprids på åkermark. 

II. Kedja A: HTC + monoförbränning + p-utvinning + spridning av p-produkt 
III. Kedja B: Torkning + pyrolys + spridning av biokol 

Formateringskoder för antagen lokalisering för respektive teknik i kedjan: 
• Oformaterat = lokal nivå (dvs på respektive ARV) 
• Kursiv = regional nivå 
• Fet = nationell nivå 
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3.4.1 Referensverket 
För studien antas ett fiktivt referensavloppsreningsverk i storleksordningen 100 000 – 200 000 pe. 
Processen för det fiktiva avloppsreningsverket är en aktivslamprocess där kemfällning tillämpas 
för fosforreduktion. Bio-P tillämpas inte. Vidare antas att allt slam som produceras, och lämnar 
avloppsreningsverket, måste tas om hand på något av de definierade behandlingsvägarna. För det 
rötade och avvattnade slammet anges antagna egenskaper i Tabell 5 nedan. 

Referensslammet har tagits fram med hjälp av data från Slamstrategi-studien där ett antal 
reningsverk har valts ut baserat på de tidigare nämnda kriterierna, dvs. reningsverket tillämpar 
kemfällning för fosforreduktion samt är i storleksordningen 100 000–200 000 pe. 
Transportavstånden till de respektive avsättningarna är också baserade på medelvärden för de 
ovan nämnda reningsverken. Eventuella avvikande värden har bortsetts från och därmed inte 
inkluderats i analysen. Notera att vi ej har inkluderat några alternativa hygieniseringsmetoder för 
slammet innan spridning i denna studie.  

Tabell 5. Referensavloppsreningsverkets egenskaper. 

Parameter Värde Enhet 

Belastning 146 290 Pe 

TS-halt 25,9 % 

N-tot i slammet 46,0 g/kg TS 

P-tot i slammet 30,8 g/kg TS 

VS 62,4 % av TS 

3.4.2 Antaganden om placeringar, transportavstånd 
mm 

Det finns i dagsläget inte någon förbränningsanläggning för monoförbränning av slam i Sverige, 
men för studien antas att anläggningar för detta finns placerade i Stockholm, Malmö samt i 
Borlänge. Utvinning av fosfor från aska sker med Ash2Phos-processen och placering av anläggning 
för fosforutvinning är satt till Helsingborg (Enfält, 2019). Transportavstånd för de olika 
teknikkedjorna finns sammanställda i Tabell 6 och förklaras mer i detalj i avsnitten efter.  

Tabell 6. Antagna transportavstånd för teknikkedja A och B. 

Teknik-kedja Parameter Värde Enhet 

Teknik-kedja A ARV till monoförbränningsanläggning 1) 300 km 

Teknik-kedja A Monoförbränningsanläggning till Helsingborg 400 km 

Teknik-kedja A Helsingborg till åkermark 100 km 

Teknik-kedja B ARV till åkermark 100 km 

 

3.4.2.1 Transportavstånd ARV till monoförbränningsanläggning 
I Sverige finns ett tiotal avloppsreningsverk i storleksordningen 100 000 – 200 000 pe. Dessa antas 
ligga i eller omkring städer med en befolkningsmängd kring 100 000 – 200 000 pe. Städer i denna 
storleksordning är belägna framförallt i södra Sverige och längs Norrlandskusten. Utifrån detta 
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antagande har snittavstånd grovt beräknats från reningsverken till närmaste stad där en 
monoförbränningsanläggning antagits placerad, dvs Stockholm, Borlänge och Malmö. Detta 
snittavstånd är uppskattat till 300 km vilket kan tyckas kort men om en förbränningsanläggning 
skulle byggas i Stockholm så är det många av de större avloppsreningsverken som ligger nära. 

3.4.2.2 Transportavstånd monoförbränning till fosforutvinning 
Snittavståndet från de fiktiva förbränningsanläggningarna, beskrivna ovan, till 
fosforutvinningsanläggningen, som antas vara placerad i Helsingborg (Enfält, 2019), har beräknats 
till 400 km.  

3.4.2.3 Transportavstånd fosforutvinningsanläggning till åkermark 
Det är i dagsläget inte känt hur marknadsvägarna för den återvunna fosforprodukten från 
Ash2Phos-processen kommer att se ut. För denna studie har det antagits 100 km (dvs samma för 
det pyrolyserade biokolet, se nedan). Troligtvis kommer den återvunna fosforprodukten att 
behöva transporteras längre eftersom den kommer att behöva förfinas ytterligare, men detta är inte 
känt idag och det ligger också utanför denna studie att spekulera i.  

3.4.2.4 Transportavstånd för pyrolyserat biokol 
För fallet då pyrolyserat biokol framställts antas att produkten måste transporteras 100 km till plats 
för avsättning. I detta fall antas en längre transportsträcka än för slamspridning (som är 50 km) på 
grund av att det inte är en konventionell produkt. I studien har också antagits att produkten är 
tillräckligt ren från föroreningar för att kunna spridas. 

3.4.3 Basfallet 
De slamavsättningsalternativ som är aktuella för referensverket anges nedan, se Figur 3.  

 

Figur 3. Utformningen av basfall – olika slamavsättningsvägar. 

Slamavsättningen antas ske på fyra olika sätt. En procentuell fördelning mellan de olika 
avsättningsvägarna antas också, se Tabell 7.  
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Tabell 7. Slamavsättning basfallet. 

Parameter Värde Enhet 

Andel slam till åkermark 40 % 

Andel slam till deponi 26 % 

Andel slam till jordtillverkning 32 % 

Andel slam till samförbränning 2 % 

 

I Tabell 8 redovisas antagna transportavstånd för basfallet. 

Tabell 8. Antagna transportavstånd för basfallet. 

Parameter Värde Enhet 

Avstånd ARV till åkermark 50 km 

Avstånd ARV till deponi 1) 40 km 

Avstånd ARV till jordtillverkning 55 km 

Avstånd ARV till förbränningsanläggning 60 km 

1) Avstånden till deponi kommer med största sannolikhet att öka i framtiden allteftersom 
deponierna blir färdigtäckta. 

3.4.3.1 Generellt för alla avsättningsvägar 
För samtliga avsättningsvägar antas det rötade, avvattnade slammet lagras i täckta silos på 
reningsverket i 2–3 dagar innan slammet transporteras vidare till de olika avsättningarna. I 
modellen karaktäriseras korttidslagringen av metanemissioner på grund av läckage från täckta 
slamsilos. Emissionerna baseras på faktiska mätdata, gjorda av Uppsala Vatten på slamsilos på 
Kungsängsverket i Uppsala, och har antagits vara representativa då många verk tillämpar 
liknande slamlagringsstrategier.  

3.4.3.2 Spridning på åkermark 
I fallet då avloppsslammet sprids till åkermark kommer slammet först att lagras i ett mellanlager i 
ca 6–18 månader beroende på reningsverk. Emissionsdata från mellanlager finns endast tillgängligt 
för 12 månader och har därför antagits i denna analys. Emissioner av ammoniak, lustgas, metan 
och koldioxid är hämtade ur Jönsson et al (2015). Mellanlagret antas ligga i anslutning till 
reningsverket och antas även vara öppet för luftning men skyddat för regn (dvs inget direkt 
näringsläckage sker till mark). Efter mellanlagringen transporteras slammet till åkermark där det 
sprids. För spridning av slammet används jordbruksmaskiner vilka förbrukar diesel. 
Dieselförbrukningen är satt till 80 MJ per ton TS slam (Svanström et al, 2004).  

Den mängd växtnäring som tillförs marken då slamspridning sker är en fördel sett ur 
miljöpåverkanssynpunkt eftersom åkern då inte behöver gödslas med mineralgödsel. För att 
beräkna hur mycket miljöpåverkan som undviks genom slamgödsling ersätts kvävet med 
ammoniumnitrat (AN) och fosforn med trippelsuperfosfat (TSP) till 32,5% respektive 70% i LCA-
modellen (Svanström et al, 2004). Mineralgödsel tillverkas inte i Sverige utan måste transporteras 
från andra länder. För studien har antagits att kvävegödselmedel produceras i Norge 
(standardavstånd 500 km med lastbil) och fosforn bryts i Finland (500 km lastbil och 500 km 
båttransport). 
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Eventuellt behov av extra stödgödsling med mineralgödsel, som ibland görs i samband med 
slamgödsling, ligger utanför systemgränserna för detta projekt. Målsättningen med denna studie 
är att undersöka möjligheter att få avsättning för ett ton slam, inte att titta på att den totala 
mängden tillförd växtnäring till åkern är korrekt. Det kväve och fosfor som inte tas upp av 
växterna ligger antingen kvar på åkern eller läcker till omkringliggande vattendrag. Av det 
tillförda kvävet läcker ca 30% ut till vattendrag. När det gäller fosfor sker ett betydligt mindre 
läckage till vattendrag, 0,3%.  

3.4.3.3 Deponitäckning 
I avsättningsalternativet då deponitäckning tillämpas sker ingen mellanlagring utan slammet 
transporteras direkt till deponin. På deponiområdet blandas slammet med annat material så som 
berg och byggmaterial m.m. (Svanström et al, 2004). I modellen antas att slammet ersätter grus. 

3.4.3.4 Tillverkning av anläggningsjord 
Vid tillverkning av anläggningsjord sker ingen mellanlagring utan avloppsslammet transporteras 
direkt till jordtillverkningsanläggningen där det komposteras i 9 månader. Den färdiga 
jordprodukten antas transporteras 100 km innan slutlig avsättning. I detta fall ersätter slammet 
torvbrytning (Svanström et al 2004) som har stor klimatpåverkan jämfört med t.ex. grus i 
deponitäckningen. 

3.4.3.5 Samförbränning med avfall 
Samförbränning med avfall sker endast i mindre utsträckning och oftast för enstaka slampartier 
som inte kan avsättas på annat sätt. Slaminblandningsgraden är mycket låg i förhållande till den 
avfallsmängd som bränns. Slammet antas därför bete sig på samma sätt som avfallet vid 
förbränningsprocessen. Generiska data för avfallsförbränning från LCA-databasen thinkstep har 
använts. 

3.4.4 Kedja A – HTC, monoförbränning och 
fosforutvinning 

Kedja A redovisas i Figur 4 nedan. HTC-processen förväntas ske inne på avloppsreningsverkets 
område. Vid HTC-processen bildas ett rejektvatten som förutom kväve också innehåller en 
betydande mängd COD. Detta lösta kol kan antingen ses som en tillgång eller en 
processbelastning. Det beror helt på de lokala förutsättningarna. I denna studie har antagits att 
rejektvattnet kan hanteras av reningsverket utan en tillbyggnad av separat rejektvattenrening, men 
att inget ökat biogasuttag sker på verket. Eventuella emissioner från lagring av HTC-kol har inte 
uppmätts av teknikleverantören C-green och har därför ej inkluderats i denna analys. 

Det bildade HTC-kolet transporteras till den närmaste antagna monoförbränningsanläggningen 
där kolet antas kunna förbrännas utan inblandning av andra bränslen. Då syftet med förbränning 
av HTC-kolet i detta projekt är att kunna utvinna fosfor från askan antas det att kolet förbränns 
utan inblandning av andra bränslen. Från 1 ton vått slam antas att det bildas ca 260 kg biokol. 

Data kring förbränning av HTC-kol har inte funnits tillgänglig för projektgruppen, därför har en 
del antaganden behövts göras för att modellera förbränning av kolet. Modellen bygger främst på 
data för förbränning av torkat avloppsslam (med en TS-halt på 38%). Data för monoförbränning av 
torkat avloppsslam har erhållits av (Ramböll 2019). Ett viktigt antagande som gjorts inom projektet 
är att förbränning av HTC-kol förutsätts fungera på liknande sätt som förbränning av torkat 
avloppsslam. Det är viktigt att påpeka att storskaliga förbränningsförsök av HTC-kol inte har 
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gjorts tidigare, utan detta är endast en teoretisk skattning med grunden i att råvaran för båda 
bränslena är just avloppsslam.  

I jämförelsen med förbränning av torkat avloppsslam har tre justeringar gjorts: 

• Emissionerna av N till luft från förbränning har minskat med 60%, mot bakgrund av 
att 60% av ingående kväve i avloppsslammet emitteras till rejektvatten i HTC-
processen 

• Emissionerna av S till luft från förbränning har minskat med 35%, då svavel avgår 
tidigare i HTC-processen  

• Uttaget av fjärrvärme vid monoförbränningsanläggningen ökar då förbehandlingen 
sker på verket istället för vid förbränningsanläggningen.  

 

Figur 4. Kedja A – HTC, monoförbränning, och fosforutvinning. 

 

Fosforutvinning från askan sker med EasyMinings process Ash2Phos. EasyMining har planer på 
att bygga en fosforutvinningsfabrik i Sverige, men var denna kommer att lokaliseras är idag oklart. 
Ett alternativ som finns idag är Helsingborg, vilket även har förutsatts i denna analys. Ett 
genomsnittligt transportavstånd mellan de tre möjliga monoförbränningsanläggningarna och 
EasyMinings fabrik i Helsingborg har uppskattats till 400 km.  

Data för fosforutvinning från askan har erhållits från EasyMining. På grund av sekretess kommer 
ingen detaljerad information om processen att redovisas här. De viktigaste insatsmedlen är, 
förutom slamaska, saltsyra och kalk (EasyMining, 2019).  

Fosforn i askan utvinns som ett kalciumfosfat, en mellanprodukt för gödselmedelsindustrin. 
Produkten kommer att förädlas ytterligare innan den gödslas med, men då det är oklart i dagsläget 
vilken väg ut på marknaden produkten kommer att ta har man i denna LCA endast räknat på 
miljöpåverkan fram till och med produkten kalciumfosfat och antagit att den återförs till 
jordbruksmark. Utöver fosforprodukten utvinns även järnklorid och aluminiumhydroxid som 
biprodukter. Dessa har antagits kunna ersätta konventionellt producerad järnklorid och 
aluminiumhydroxid.  

Från processen genereras även en restprodukt, som utgör ca 50% av inkommande aska. Denna 
restprodukt antas i LCA:n gå till deponi men kan komma att få en alternativ avsättning i 
framtiden, t.ex. vid cementtillverkning. I processen avskiljs tungmetaller till hög grad från 
slutprodukten. 

Transportavståndet mellan fabriken och åkern är uppskattad till 100 km. Vid spridning av 
produkten antas 0,3% av fosforinnehållet i produkten läcka ut till närliggande vattendrag. Den 
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växttillgängliga andelen av fosforn i slutprodukten är satt till 100%. Då produkten i verkligheten 
kommer att förädlas vidare från kalciumfosfat till en slutprodukt har växttillgängligheten bedömts 
likvärdig som mineralgödselmedel.  

3.4.5 Kedja B – Torkning, pyrolys och spridning av biokol 
Den andra teknikkedjan som har undersökts i denna LCA är pyrolys. Pyrolys sker, liksom HTC-
processen i kedja A, i syrefri miljö men vid en högre temperatur. En annan skillnad är att slammet 
in till HTC-processen är vått, medan slammet in till pyrolys-processen behöver vara torkat. Data 
för torkning och pyrolys har erhållits av det tyska företaget PYREG.  

Flödesschemat för kedja B presenteras i  Figur 5nedan. 

 

Figur 5. Kedja B - Torkning, pyrolys och spridning av biokol. 

 

De två processerna torkning och pyrolys antas ligga inne på respektive reningsverksområde. Det 
har antagits i modellen att slammet inte behöver lagras innan det torkas, utan att torkningen kan 
köras kontinuerligt. Slammet torkas från en TS-halt på 26% till en TS-halt på 85%. Därefter 
pyrolyseras det torkade avloppsslammet vid en temperatur kring 650 grader. Pyrolysgaserna som 
uppstår i reaktorn förbränns och värmeenergin används för att driva torkningen. Värmen från 
pyrolysreaktorn kan inte fullt förse torkningen med den energi som krävs, utan ett extra tillskott av 
värme krävs. I denna analys har det antagits att förbränning av biogas kan förse torkningen med 
den energin. Speciella lokala förutsättningar för verket har inte beaktats här, till exempel tillgången 
på biogas eller alternativa överskottsvärmekällor. Rökgasrening finns vid anläggningen. 
Emissionsdata har erhållits från PYREG och baseras på mätningar från en fullskaleanläggning vid 
reningsverket Linz-Unkel i Tyskland. Inga emissioner till vatten har modellerats. 

I dagsläget saknas information om spridning av pyrolyserat biokol, men kolet som bildas i 
processen antas i denna LCA kunna spridas på åkermark. Biokol från avloppsslam är idag ingen 
beprövad gödselmedelsprodukt inom lantbruket och renheten hos produkten är omdiskuterad, 
främst med tanke på tungmetaller. Toxicitet är inte inkluderad i denna LCA vilket betyder att 
kvaliteten hos de jämförda produkterna, med avseende på metaller och andra föroreningar, inte 
har kartlagts inom projektet. Enligt PYREG separeras kvicksilver från biokolet och en viss 
avskiljning av kadmium kan ske men avskiljningen påverkas av bland annat slammets kvalité 
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samt processtemperaturen. Biokolet är hygieniserat och inga rester av mikroplaster och 
läkemedelsrester finns i slutprodukten (Rensmann, 2019). 

Då det i dagsläget är oklart exakt vilka vägar produkten kommer att ta ut på marknaden har man i 
denna analys förutsatt att produkten kommer transporteras direkt till närliggande åkermark för 
spridning. Transportavståndet är antaget till 100 km. 

Spridning av biokolet antas ske med traktor, och dieselförbrukningen är satt till 80 MJ per ton 
produkt (Svanström, 2004). Växttillgängligheten för fosforn i biokolet är satt till 80% i denna analys 
enligt uppgifter från PYREG (Rensmann, 2019). Läckaget av fosfor till närliggande vattendrag är 
satt till 0,3% av fosforinnehållet i produkten, samma som för övriga fosforprodukter i denna 
analys, då mer specifika data inte har kunnat tillgås.  
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4 Resultat och diskussion 

4.1 LCA 
Resultaten från livscykelanalysen presenteras nedan, uppdelade i de olika 
miljöpåverkanskategorierna. För varje avsnitt presenteras ett överskådligt resultat för samtliga 
kedjor för kategorierna klimatpåverkan, övergödning, försurning och resursförbrukning. Ett mer 
detaljerat resultat för de olika kedjorna presenteras i Bilaga 2. Den funktionella enheten i 
livscykelanalysen är 1 ton rötat, avvattnat slam. 

4.1.1 Klimatpåverkan 
Resultatet för kategorin klimatpåverkan för de respektive kedjorna presenteras i Figur 6 nedan. 
Resultatet presenteras utan biogen koldioxid eftersom ingångsmaterialet, avloppsslam, består av 
biomassa. I den första stapeln, benämnt basfallet 40% i figurerna nedan, har 40% av slammet 
återförts till åkermark, 32% av slammet har gått till tillverkning av anläggningsjord, 26% av 
slammet används som sluttäckningsmaterial till deponier och 2% förbränns tillsammans med 
avfall. I det andra basfallet, benämnt basfallet 100%, har allt slam förutsatts återföras till åkermark.  

I teknikkedja, A, behandlas slammet i en HTC-process, kolet som bildas i processen transporteras 
till en monoförbränningsanläggning och askan som kvarstår skickas sedan till en 
fosforutvinningsanläggning i Helsingborg. Den återvunna fosforprodukten förutsätts kunna 
spridas inom närområdet. Kedja B innefattar torkning och pyrolys av avloppsslam inne på verket, 
och det producerade biokolet förutsätts kunna spridas inom närområdet.  

Basfallen har i stort sett lika klimatpåverkanspotential, medan kedja A har en något lägre 
klimatpåverkan och kedja B en avsevärt lägre klimatpåverkan (nettovärde nära noll).  

Lagring av slammet visar sig ha en stor klimatpåverkanspotential och inkluderar både den initiala 
slamlagringen inne på verket samt långtidslagringen på plattan. Den initiala slamlagringen inne på 
verket är modellerat som en emission av metan. Det har antagits att slamlagret inne på verket är 
täckt (i silos) och att slammet lagras 2–3 dagar innan det transporteras till de respektive 
avsättningarna.  

Från mellanlagringen (som i denna analys är 12 månader) sker emissioner av metan, lustgas och 
ammoniak. Även utsläpp av koldioxid sker, men då biogena koldioxidutsläpp är exkluderade från 
resultaten syns ej dessa. För kedja A och B sker HTC samt pyrolys kontinuerligt inne på verket, 
ingen lagring av slammet innan processen har förutsatts. Då kedjorna är fiktiva för denna studie 
kan detta komma att ändras vid en framtida drift.  

Den stora skillnaden mellan anläggningsjord och deponitäckning (se Basfallet 40% i Figur 6 nedan) 
beror främst på att anläggningsjorden i denna analys förutsätts kunna ersätta torv, där brytningen 
har en hög klimatpåverkan. Slammet som används för sluttäckning av deponier ersätter grus, 
vilket inte har en hög klimatpåverkan vid utvinning.  

Vid förbränning av HTC-kolet (kedja A) uppstår en relativt hög klimatpåverkanspotential, sett 
över hela kedjan. Ungefär hälften av klimatpåverkan uppstår p.g.a. direkta emissioner från 
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förbränningen och resterande från indirekta utsläpp vid produktion av insatsvaror för 
rökgasrening. Eftersom en stor del av kvävet (ca 60%) avlägsnas tidigare, i HTC-processen, 
minskar utsläppen av kväveföreningar vid förbränningen, jämfört med förbränning av torkat 
avloppsslam. I LCA-beräkningarna är klimatpåverkan från det av det producerade rejektvattnet 
medräknat.  

För kedja B uppstår den största klimatpåverkan inne på reningsverket, dvs. vid torkningen och 
pyrolysen. Liksom för kedja A uppstår inga direkta emissioner vid spridningen som påverkar 
klimatet. Från pyrolysreaktorn erhålls överskottsvärme vilken används vid torkning av slammet. 
En del extra värme, i denna analys modellerat som förbränning av biogas, behöver tillsättas i 
processen.  

 

Figur 6. Jämförelse av klimatpåverkanspotential för fyra olika avsättningsmöjligheter för avloppsslam. 
Resultatet presenteras i kg CO2-ekv. per ton slam. 

 

Basfallet 40% Basfallet 100% Kedja A Kedja B

Kredit P -10.3 -25.7 -36.4 -29.5

Kredit N -13.1 -32.9

Kredit energi -38.3

Spridning 26.7 66.8 0.3 0.0

Torkning och pyrolys 25.6

Ash2Phos 60.2

HTC 16.8

Förbränning 8.4 56.2

Deponitäckning 25.8
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4.1.2 Övergödning 
Resultatet från jämförelsen av övergödningspotential för de olika kedjorna presenteras i Figur 7 
nedan. Denna kategori innefattar både utsläpp av P- och N-baserade föreningar till mark, vatten 
och luft.  

I Figur 7 kan utläsas stora skillnader mellan basfallen och de två termiska behandlingsteknikerna i 
kedja A och B. Den allra största påverkan på övergödning i basfallen uppstår vid spridning av 
avloppsslam på åkermark samt vid lagring av slammet. Vid lagringen uppstår utsläpp av 
ammoniak till luft. Detta påverkar både övergödning i sjöar och hav samt markförsurning. Vid 
slamspridningen avgår en del av det kväve (30%) och fosfor (0,3%) som utsläpp till närliggande 
vattendrag. Näringsämnen som läcker från åkermark hamnar förr eller senare i sjöar och 
vattendrag där miljöpåverkan blir olika stor beroende på var den sker. Det är alltså viktigt att 
komma ihåg vid resultattolkningen att i LCA tas inte hänsyn till lokala förutsättningar, utan en 
potentiell övergödning visas. De delar av slammets näringsinnehåll som föreligger som 
växttillgängliga anses kunna ersätta mineralgödselmedel, och benämns som kredit P och N i 
figurerna nedan. Vid spridningen av slam uppstår även utsläpp av ammoniak till luft. Detta är inte 
fallet för de återvunna produkterna i kedja A och B då produkterna endast innehåller fosfor.  

I kedja A och B avgår främst kvävet i rejektvatten från HTC-processen och som utsläpp till luft från 
förbränning samt pyrolys. Dessa utsläpp består främst av NOX och N2O, vilka inte bidrar till 
övergödning. Emissioner av ammoniak från förbränning av HTC-kol har inkluderats, men effekten 
av dessa är väldigt små. 

I de undvikna emissionerna från mineralgödselmedlet TSP (Kredit P nedan) är det främst vid 
produktionen man kan undvika utsläpp av övergödande ämnen. En trolig källa till övergödning är 
emissioner av fosfor från gipshanteringen, som är ett avfall vid tillverkning av fosforsyra enligt 
dihydratprocessen.  

Det är viktigt att poängtera för en korrekt resultattolkning att resultaten nedan uttrycks för den 
funktionella enheten ”behandling av ett ton slam”, och inte tillförsel av en viss mängd växtnäring 
till åkermarken. Om så varit fallet hade stödgödsling av kväve behövt tillsättas i form av 
mineralgödsel för kedja A och B, då slutprodukterna innehåller endast fosfor. Kvävet återvinns 
inte i de termiska processerna (förbränning och pyrolys) utan emitteras till luft.   
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Figur 7. Jämförelse av övergödningspotential för fyra olika avsättningsmöjligheter för avloppsslam. 
Resultatet presenteras i kg PO4-ekv. per ton slam. 

4.1.3 Försurning 
Resultatet från jämförelsen av försurningspotential för de olika kedjorna presenteras i Figur 8 
nedan. Denna kategori innefattar utsläpp av svaveldioxid, ammoniak och kväveoxider till luft. 

I Figur 8 nedan kan man se liknande tendenser som resultatet för övergödning (se Figur 7 ovan). 
Utsläppen som sker i basfallen består till allra högsta grad av ammoniak, som avgår till luft. De 
största posterna är lagring samt spridning av slam. För kedja A och B sker låga utsläpp av 
försurande ämnen (främst svaveldioxid), framförallt då ingen lagring av slammet krävs samt då de 
återvunna produkterna inte innehåller kväve.  

När det gäller kedja A är det inte känt var i processen som svavel avgår eftersom data för detta ej 
har varit tillgängligt. Eventuellt är därför försurningspotentialen för kedja A något underskattad.  
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Figur 8. Jämförelse av försurningspotential för fyra olika avsättningsmöjligheter för avloppsslam. 
Resultatet presenteras i kg SO2-ekv. per ton slam. 

4.1.4 Abiotisk resursförbrukning 
Resultatet för miljöpåverkanskategorin abiotisk resursförbrukning presenteras i Figur 9 nedan. 
Abiotisk resursförbrukning inkluderar förbrukning av icke-energibärande ämnen och material. 
Gemensamt för alla kedjor och basfall är att värderingen för undviken användning av 
fosformineralgödsel slår högt på det totala resultatet. Här är det alltså fosfatmineral som ger en 
påverkan i kategorin.  

Högst resursförbrukning av alla kedjor står kedja A för, där monoförbränning och Ash2Phos-
processen har högst påverkan. För båda delarna är det främst produktionen av kemikalier som 
påverkar resursförbrukningen.  
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Viktigt att komma ihåg vid tolkningen av resultatet nedan är att denna kategori inte visar en direkt 
miljöpåverkan, utan relaterar till en utarmning av jordens resurser (icke-energibärande resurser). 
Eventuella emissioner från kedjorna är alltså inte synliga i denna kategori.  

 

Figur 9. Jämförelse av abiotisk resursförbrukning för fyra olika avsättningsmöjligheter för avloppsslam. 
Resultatet presenteras i kg Sb-ekv. per ton slam. 

4.1.5 Jämförelse av miljöpåverkan från slamhantering 
och avloppsvattenrening 

För att relatera resultaten för de olika miljöpåverkanskategorierna från slamhantering har även en 
beräkning skett för ett avloppsreningsverk exklusive slamhantering. Denna beräkning baseras på 
data från ett tidigare projekt där den totala miljöpåverkan från ett års drift av ett 
avloppsrenginsverk togs fram (Åmand, 2016). I den tidigare studien var den funktionella enheten 
kubikmeter behandlat vatten som uppfyller de gällande kraven på utgående avloppsvatten. En 
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omräkning till samma funktionella enhet som den här studien använder har skett för att kunna 
jämföra resultaten. Resultaten redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Slamhantering vs. Avloppsvattenring  
Klimatpåverkan Övergödning Försurning Abiotisk 

resursförbrukning 

Basfallet, 40% spridning 102.04 1.57 8.17 -4.53E-05 

Basfallet, 100% spridning 109.21 1.95 11.93 -1.03E-04 

Kedja A 64.45 -2.11 -0.83 1.57E-05 

Kedja B -3.15 -1.73 -0.07 -5.44E-05 

Avloppsvattenrening 2 137 18.57 4.96 2.83E-04 

 
Från Tabell 9 framgår det att det för alla studerade påverkanskategorier utom försurning har själva 
avloppsvattenreningen större påverkan än slamhanteringen. Detta är viktigt att ta i beaktande då 
det gäller exempelvis rejektvatten, från olika tekniker, som förs tillbaka till reningsverkets 
huvudprocess. 

4.2 Kadmium 
Inom ramen för projektet genomfördes även en inventering av innehållet av kadmium i de olika 
slutprodukterna som återförs till åkermark. Resultatet i Figur 10 nedan är alltså inte ett resultat 
från livscykelanalysen och visar inte hälsoeffekter, utan endast innehållet av kadmium i 
slutprodukterna. Basfallet baseras på ett antal verk i storleken 100 000–200 000 pe, från 
Grundestam et al (2020), och baseras alltså inte på ett nationellt genomsnitt av kadmiuminnehåll i 
avloppsslam. Lokala skillnader kan alltså förekomma.  

Kadmiuminnehållet för kalciumfosfat-produkten från kedja A baseras på en analys från 
EasyMining. För kedja B presenteras två värden för kadmium, ett max- och ett minvärde. Enligt 
uppgifter från PYREG (Rensmann, 2019) varierar mängden kadmium som kan förgasas. Beroende 
på kvaliteten på avloppsslammet kan ibland hälften av kadmiumet separeras från slutprodukten, 
men det går inte att styra i processen.  

I nuläget finns det få analyser och uppgifter, när det gäller innehåll av tungmetaller i 
slutprodukterna, från leverantörer för tekniker under utveckling. I projektet valdes kadmium ut 
eftersom det fanns vissa data för det och det även har studerats tidigare (Naturvårdsverket, 2013). 
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Figur 10. Innehåll av kadmium i de olika slutprodukterna uttryckt per kg återvunnen fosfor. 
Kadmiumnivåerna baseras på ett antal reningsverk från Grundestam et al (2019).  
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4.3 LCC 
Resultatet för livscykelkostnadsberäkningarna för basfallet samt de två teknik-kedjorna anges i 
Tabell 10 nedan. Dessa baseras på uppgifter från leverantörerna samt de antaganden och 
uppskattningar som redovisas under kapitel 3.2.  

Tabell 10. Ingående poster samt specifik kostnad för de olika stegen i de studerade systemen. 

Kostnadsgenerande post Värde Enhet 

Basfallet 

Slamhantering (Intervall 200-1000) 700,00 SEK/ton slam 

Återförd mängd fosfor om 40% spridning = 3,33 kg P/ton slam 210,44 SEK/kg P 
återförd 

Återförd mängd fosfor om 100% spridning = 8,32 kg P/ton slam 84,18 SEK/kg P 
återförd 

  

Teknik-kedja 2 

HTC-process1 350,00 SEK/ton slam 

Återförd mängd fosfor / ton slam vid HTC = 8,22 kg P/ton slam 42,60 SEK/kg P 
återförd 

Transport av HTC-biokol till monoförbränningsanläggning.2 150,00 SEK/ton slam 

Transport av HTC-biokol till monoförbränningsanläggning omräknat till 
SEK/kg P återförd. 

18,26 SEK/kg P 
återförd 

Monoförbränning3. En anläggning.  186,00 SEK/ton slam 

Monoförbränning3. En anläggning.  Mängd fosfor per son slam: 8,22 kg P/ton 
slam. 

22,64 SEK/kg P 
återförd 

Monoförbränning3. Tre anläggningar. Av 1 ton slam bildas 250 kg HTC-kol. 214,00 SEK/ton slam 

Monoförbränning3. Tre anläggningar. Mängd fosfor per son slam: 8,22 kg 
P/ton slam. 

26,05 SEK/kg P 
återförd 

Transport av aska till fosforutvinningsanläggning.2 85,00 SEK/ton slam 

Transport av aska till fosforutvinningsanläggning.2 10,35 SEK/kg P 
återförd 

Fosforutvinning4 25,00 SEK/ton slam 

Fosforutvinning4 3,04 SEK/kg P 
återförd 

Transport av fosforprodukt till jordbruksmark.2 10,00 SEK/ton slam 

Transport av fosforprodukt till jordbruksmark.2 1,22 
SEK/kg P 
återförd 

Totalkostnad för teknikkedja 2, SEK/ton slam 1 020,00 SEK/ton slam 

Totalkostnad för teknikkedja 2, SEK/kg P återförd 124,16 SEK/kg P 
återförd 

      

Teknik-kedja 5     

Pyrolysprocess.5 750,00 SEK/ton slam 
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Återförd mängd fosfor = 8,32 kg P/ton slam 90,19 SEK/kg P 
återförd 

Transport av pyrolysprodukt till jordbruksmark. 2 30,00 SEK/ton slam 

Transport av pyrolysprodukt till jordbruksmark. 2 3,61 SEK/kg P 
återförd 

Totalkostnad för teknikkedja 5, SEK/ton slam 780,00 SEK/ton slam 

Totalkostnad för teknikkedja 5, SEK/kg P återförd 93,80 SEK/kg P 
återförd 

1) Underlag från C-Green. 
2) Generell transportkostnad satt till 2 kr/ton och km. Uppräknat från rapporten ”System för 

återanvändning av fosfor ur avlopp, Rapport 5221, Naturvårdsverket 2001. 
3) Avräknat vinstmarginal på 50 % för investeringskostnader. 
4) Underlag från Easymining 

a.  Kostnaden angiven som 1000 kr per ton aska som går till fosforutvinning. Antagandet om 
10% aska ger då 100 kr/ton slam. 

b. För helhetslösningen transport + torkning + monoförbränning + fosforutvinning har även 
kostnaden i ”storleksordningen” 1000 kr per ton slam angivits. 

5) Underlag från Pyreg (kostnadsuppgift kan variera +/-10%). 

4.4 Samhällsekonomisk analys 
Miljökostnaden i den samhällsekonomiska kalkylen beräknas genom att resultaten från LCA:n 
multipliceras med kostnadsvärderingen enligt avsnitt 3.3 3.3, vilket ger en miljönytta per ton slam 
eller per kilo återförd fosfor. I Tabell 11 visas beräknad miljökostnad för olika påverkanskategorier 
samt skillnaden mellan de två teknikkedjorna jämfört mot basfallet. För kedja B antas två nivåer av 
kadmiumavskiljning vilket ger ett intervall (se avsnitt 4.2). I tabellerna nedan presenteras miljö- 
och hälsokostnaderna i positiva siffror, medan negativa kostnader representerar nytta. Vid 
omräkning från enheten ton slam till per kilo återförd fosfor har vissa justeringar gjorts i LCA 
beräkningarna, se beskrivning av detta i avsnitt 3.1.1 respektive 3.1.2. 

Tabell 11. Beräknad miljökostnad i olika påverkanskategorier samt skillnad gentemot basfallet.  
a) per ton slam, b) per kg återförd fosfor. Observera att värderingarna är behäftade med osäkerhet. 

a)  
Kostnad per ton slam Skillnad vs basfall 

 Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 
Abiotisk resursförbrukning -9 3 -11 12 -2 
Försurning 248 -25 -2 -247 -250 
Övergödning 1 761 -2 373 -1 948 -4 134 -3 710 
Global uppvärmning 122 77 -4 -45 -126 
Hälsoeffekter (Cd) 73* 3  Min 91 

Max 183 
-70 Min 18  

Max 110  
Trafiksäkerhet 0,3 0,8 0,1 0,5 -0,2 
Totalt 2 169 -2 314  Min -1 782 

Max -1 873  
-4 510 Min -3 978 

Max -4 069 
* Antaget att 40 procent tillförs åkermark. 
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b)  
Kostnad per kg fosfor Skillnad vs basfall 

 Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 
Abiotisk resursförbrukning -0,2 4 1 4 2 
Försurning 76 -1 2 -77 -75 
Övergödning 774 60 46 -714 -728 
Global uppvärmning 40 15 4 -26 -37 
Hälsoeffekter (Cd) 22 0.4 Min 11 

Max 22 
-22 Min -11 

Max 0 
Trafiksäkerhet 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 
Totalt 913 79 Min 64 

Max 75 
-834 Min -838 

Max -849 
 
Miljökostnaden för övergödning konstateras vara av störst betydelse för den totala värderingen av 
miljökostnaden. Om miljökostnaden för global uppvärmning och hälsoeffekter värderas högre 
(maxvärden enligt Tabell 4 i avsnitt 3.3) blir resultatet som visas i Tabell 12 nedan. Den totala 
miljökostnaden blir i basfallet högre jämfört med tidigare beräkning vilket ger en ökad nytta för 
kedja A och B i jämförelse med basfallet. Denna alternativa värdering tillsammans med 
huvudanalysen ger oss ett spann av miljö- och hälsonyttan på 4 000 – 5000 SEK per ton slam 
respektive 800 – 1000 SEK per kilo återförd fosfor för båda kedjorna.  

Tabell 12. Beräknad miljökostnad i olika påverkanskategorier samt skillnad gentemot basfallet med en högre 
värdering av global uppvärmning och hälsoeffekter. a) per ton slam, b) per kg återförd fosfor. Observera att 
värderingarna är behäftade med osäkerhet. 

a)  
Kostnad per ton slam Skillnad vs basfall 

 Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 
Abiotisk resursförbrukning -9 3 -11 12 -2 
Försurning 248 -25 -2 -274 -250 
Övergödning 1 761 -2 73 -1 948 -4 134 -3 710 
Global uppvärmning 1 204 760 -37 -444 -1 241 
Hälsoeffekter (Cd) 104* 4  Min 129 

Max 259 
-99 Min 26 

Max 155   
Trafiksäkerhet 0,3 0,8 0,1 0,5 -0,2 
Totalt 3 308 -1 630  Min -1 739 

Max -1 869 
-4 938 Min -5 048 

Max -5 177 
* Antaget att 40 procent tillförs åkermark. 
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b)  
Kostnad per kg fosfor Skillnad vs basfall 

 Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 
Abiotisk resursförbrukning -0,2 4 1 4 2 
Försurning 76 -1 2 -77 -75 
Övergödning 774 60 46 -714 -728 
Global uppvärmning 399 145 37 -254 -361 
Hälsoeffekter (Cd) 31 0,5 Min 16 

Max 31 
-31 Min 0 

Max -16 
Trafiksäkerhet 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 
Totalt 1 280 209 Min 102 

Max 118 
-1060 Min -1 163 

Max -1 178 
 

Med tanke på att värderingen av övergödningspotentialen är helt avgörande för den beräknade 
miljönyttan finns det anledning att vara uppmärksam på de antaganden som ligger till grund för 
denna värdering. Värderingen utgår ifrån ett nationellt genomsnitt, och från att såväl fosfor som 
kväve bidrar till övergödningen. I det enskilda fallet skulle värderingen sannolikt bli annorlunda 
beroende på miljöstatus i vattenförekomsten, och i normalfallet spelar fosfor större roll än kväve 
för övergödningen i inlandet. Eftersom vi här räknar generellt och med potentiell miljöpåverkan – 
inte bara för övergödning utan generellt för alla påverkanskategorier – är detta det mest 
framkomliga även om den faktiska miljöpåverkan och samhällskostnaden naturligtvis beror på de 
specifika omständigheterna. 

Det kan även ha betydelse hur spridningen av slam på åkermark påverkar behovet av 
kvävegödsling. I de beräkningar som gjorts för kedja A och B har antagits att slammet enbart 
ersätter fosforgivor. 

Tabell 13. Jämförelse mellan kostnader och nyttor samt beräkning av total samhällsnytta. a) per ton slam, 
b) per kg återförd fosfor. Observera att värderingarna är behäftade med osäkerhet. 

a) 
 Kostnad och nytta per ton slam Skillnad vs basfall 
 

Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 

Investerings- och DoU-kostnad  700 1020 780 320 80 

Miljö- och hälsokostnad 2205 84 Min 92 
Max 183 

-2121 Min -2 020 
Max -2 113 

Miljö- och hälsonytta -9 -2398 -1965 -2389 -1956 

Samhällsnytta per teknikkedja 2869 -1294 Min -1002 
Max -1093  

- 4190 Min -3898 
Max -3989   

Nyttokostnadskvot 0.003 2.2 Min 2 
Max 2.3 

14 Min 50 
Max 51 
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b) 
 Kostnad och nytta per kg fosfor Skillnad vs basfall 
 

Basfall Kedja A Kedja B Kedja A Kedja B 

Investerings- och DoU-kostnad  210 124 94 -86 -116 

Miljö- och hälsokostnad 913 79 Min 22 
Max 64 

-833 Min -849 
Max -891        

Miljö- och hälsonytta -0,2 -0,6 0 -0,3 0,2 

Samhällsnytta per teknikkedja 1 123 203 Min 116 
Max 158 

-920 Min -965 
Max -1239  
 

 
I Tabell 13 har kostnader och nyttor för basfallet samt kedja A och B sammanställts. Investerings- 
samt drift- och underhållskostnader avser de kostnadsuppgifter som beskrivs mer i avsnitt 4.3 om 
livscykelkostnaderna. De miljö- och hälsokostnader som presenterades i Tabell 11 ovan har vi här 
särredovisat i kostnader respektive nyttor, vilka effekter som inkluderas varierar beroende på 
kedja.  

Vidare presenteras samhällsnyttan i Tabell 13, det vill säga när kostnaderna har dragits bort från 
nyttorna. När samhällsnyttan för dessa båda teknik-kedjor jämförs mot basfallet är den något 
högre för kedja A, det vill säga 4 190 SEK/ton slam jämförbart med knappt 4 000 SEK för kedja B.  

När nyttan jämförs mot kostnaden, det vill säga nyttokostnadskvoten i tabellen ovan, är de i 
samma storleksordning för kedja A och B, det vill säga att nyttan per investerad krona är likartad 
ungefär lika med 2 (för teknikkedja A: 2,1 och för teknikkedja B: 2,2 – 2,3), men betydligt lägre för 
basfallet. Om vi ser på de olika kedjorna från ett kostnadseffektivitetsperspektiv ser vi att kedja B 
har en lägre kostnad per kg återförd fosfor, 94kr, jämfört med kedja A, 124 kr. 

Slutligen vill vi betona att miljökostnaderna och nyttorna som presenteras ovan inte ska ses som 
absoluta utan som relativa, och det är skillnaderna mellan de olika fallen som ska lyftas. Samt att 
det inte är de faktiska effekterna som har värderats utan potentiella effekter.  
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5 Slutsatser 
I denna studie har vi studerat befintlig behandling av slam från avloppsreningsverk med två nya 
alternativa behandlingskedjor. Eftersom dessa nya alternativ inte är i fullskalig drift i Sverige har 
vi baserat de genomförda analyserna på beräkningar, uppskattningar och antaganden. Vi har 
försökt sätta upp dessa nya kedjor på ett så realistiskt sätt som möjligt i samråd med leverantörer 
av de nya behandlingsprocesserna. Men vi är medvetna om att det förmodligen kommer skilja sig 
om eller när dessa processer väl är införda. Därför är det med stor försiktighet vi presenterar några 
slutsatser nedan för de genomförda livscykelanalyserna samt den samhällsekonomiska analysen. 

Vi ser även att det finns förbättringar och förtydliganden att göra för kommande liknande studier: 

• Att ta hänsyn till kväve och kol i så väl slam som nya produkter. 
• För miljöpåverkanskategorin övergödning se över och anpassa effekterna av spridning av 

slam, mineralgödsel och nya produkter då det har en stor betydelse för LCA resultatet och 
den samhällsekonomiska analysen. 

• Studera effekten av en ändrad slamstrategi för hela avloppsreningsverket och inte enbart 
de delarna som rör rötat avvattnat slam. Eftersom de nya behandlingskedjorna kan 
påverka även andra delar av processen i ett avloppsreningsverk som inte har med 
slamhanteringen att göra. 

5.1 LCA 
• Baserat på de antaganden som gjorts i analysen uppkommer det stora skillnader mellan 

basfallen och teknikkedjorna. I kategorierna klimatpåverkan, försurning och övergödning 
presterar kedja A och B bättre än dagens slamhantering. I kategorin resursförbrukning 
presterar basfallen bättre då slammet behöver bearbetas mindre och färre insatsämnen 
behövs än i kedja A och B. 

• Resultaten indikerar att transporter av slam och mellanprodukter är så gott som 
obefintliga ur klimatsynpunkt. Fokus bör ligga på direkta emissioner som uppkommer 
från slammet. 

• Emissioner vid lagring och spridning av slam väger tungt i många av kategorierna: 
klimatpåverkan, övergödning och försurning. Det är viktigt att komma ihåg att data för 
emissioner från slamlagring är osäkra och att dessa bör ses som indikativa. Ifall dessa 
emissioner skulle minimeras blir utfallet annorlunda för dessa miljöpåverkanskategorier. 

• Driftstrategier för de nya teknikkedjorna är inte satta och det är viktigt att tänka på en 
eventuell tillkomst av slamlagring inne på verket som inte har förutsetts inom detta 
projekt. På grund av att processerna och kedjorna är nya är också miljöpåverkan från 
eventuell förädling av slutprodukter inte inkluderad, samt transporter av dessa produkter 
då vägarna ut på marknaden för de återvunna produkterna är okända.  

• Placeringen av framtida monoförbränningsanläggningar är okänd och förändringar i dessa 
antaganden kan komma att påverka miljöpåverkan orsakad av transporter.  

• I förhållande till reningsverkets totala miljöpåverkan motsvarar slamhanteringen endast en 
liten del för tre av fyra studerade miljöpåverkanskategorierna. Emissioner av försurande 
ämnen från dagens slamhantering motsvarar en stor del av reningsverkets totala utsläpp.  

• Toxicitet har inte undersökts inom ramen för projektet men ett försök att uppskatta 
kadmiuminnehållet i slutprodukterna har genomförts. I nuläget finns det få analyser och 
uppgifter från leverantörer för tekniker under utveckling.  
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• Det är omöjligt att spå in i framtiden och det är därför viktigt att se resultaten från dessa 
analyser som indikativa snarare än absoluta. 

5.2 Samhällsekonomisk analys: 
• Miljönyttan för kedja A och kedja B är i storleksordningen 4000 – 5000 SEK per ton slam 

respektive 800 – 1000 SEK per kg återförd fosfor, när alternativa värderingar vägs in av 
klimatpåverkan och hälsoeffekter av kadmium. Skillnaden mellan miljönyttan av de två 
teknikkedjorna är marginell. 

• Eftersom investerings- samt drift och underhållskostnaderna är relativt små relativt 
miljönyttorna så blir den samhällsekonomiska nyttan i samma storleksordning som 
miljönyttan för de två teknikkedjorna, det vill säga 4000 – 5000 kr per ton slam, respektive 
800 – 1000 kr per kg återförd fosfor. 

• Från ett kostnadseffektivitetsperspektiv framkommer det att kedja B har en lägre 
produktionskostnad per kilo fosfor jämfört med kedja A, 94 kr respektive 124 kr. 

• Värderingen av miljönyttan beror till största delen på värderingen av 
övergödningspotentialen. 
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Bilaga 1: Livscykelinventering 

Kedja A 
Kedja A består av behandling av rötat och avvattnat slam i en HTC-process inne på verket, 
förbränning av HTC-kolet i en monoförbränningsanläggning, utvinning av fosfor från askan samt 
spridning av den återvunna produkten. 

HTC 
Data för behandling av avloppsslam i en HTC-process har erhållits från C-green och kommer inte 
att redovisas inte här p.g.a. sekretess. 

Monoförbränning av HTC-kol 
De indata som använts för att modellera processen och förts in i GaBi presenteras i Tabell 14 
nedan. Data har erhållits från Teir (2019), Axegård (2019) samt i litteratur från Kraus et al (2019).  

Tabell 14. Inventering av insatsmedel, avfall, produkter och emissioner vid monoförbränning av HTC-kol. 

Flow Flow name Amount Unit Reference 

Input HTC biochar 246 kg 
Axegård 

(2019) 

Input Sodium hydroxide 10,3 kg 
Teir 

(2019) 

Input Calcium hydroxide 12,7 kg 
Teir 

(2019) 

Input Activated carbon 0,4 kg 
Teir 

(2019) 

Input Ammonia (25 %) 5,43 kg 
Teir 

(2019) 

Input Electricity 219 MJ 
Teir 

(2019) 

Input Process water 39,2 kg 
Teir 

(2019) 

Output Condensate 174 kg 
Teir 

(2019) 

Output Electricity 288 MJ 
Teir 

(2019) 

Output Heat 2940 MJ 
Teir 

(2019) 

Output Ash 104,16 kg 
Teir 

(2019) 
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Emissions NH3 0,0028 kg 

Kraus et 
al. 2019 

(sid 346), 
Axegård 
(2019). 

Emissions SO2 0,00182 kg 

Kraus et 
al. 2019 

(sid 346), 
Axegård 
(2019). 

Emissions NOx 0,0516 kg 

Teir 
(2019), 

Axegård 
(2019). 

Emissions HCl 0,00014 kg 
Kraus et 
al. 2019 
(sid 346) 

Emissions CO 0,0007 kg 
Kraus et 
al. 2019 
(sid 346) 

Emissions N2O 0,111 kg 

Kraus et 
al. 2019 

(sid 346), 
Axegård 
(2019). 

 

Ash2Phos 
Data för utvinning av fosfor från slamaska har erhållits från EasyMining och kommer inte att 
redovisas inte här p.g.a. sekretess. 

Kedja B 
Kedja B består av torkning av avloppsslam inne på verket med en efterföljande behandling i en 
pyrolysanläggning. Fosfor i slammet kan återvinnas genom att sprida biokolet på jordbruksmark.  
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Torkning  
De indata som använts för att modellera processen och förts in i GaBi presenteras i Tabell 15 
nedan. Data har erhållits från PYREG genom kontakt med Rensmann (2019).. De data som 
presenteras nedan bör ses som indikativa då dessa varierar beroende på bl.a. lokala förutsättningar 
samt slammets kvalitet. 

Tabell 15. Inventering av insatsmedel, avfall, produkter och emissioner vid torkning av avloppsslam. 

Flow Flow name Amount Unit Reference 

Input Sewage sludge (26% DS) 1000,00 kg  

Input Process water 140,00 kg PYREG (2019) 

Input Electricity 148,00 MJ PYREG (2019) 

Input Heat, external 617,00 MJ PYREG (2019) 

Input Heat, internal (from pyrolysis) 1467,00 MJ PYREG (2019) 

Input Sulphuric acid (96%) 0,00167 kg PYREG (2019) 

Output Dried sludge (85% DS) 300,00 kg PYREG (2019) 

Output Wastewater 341,00 kg PYREG (2019) 
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Pyrolys 
De indata som använts för att modellera processen och förts in i GaBi presenteras i Tabell 16 
nedan. Data har erhållits från PYREG genom kontakt med Rensmann (2019). De data som 
presenteras nedan bör ses som indikativa då dessa varierar beroende på bl.a. lokala förutsättningar 
samt slammets kvalitet. 

Tabell 16. Inventering av insatsmedel, avfall, produkter och emissioner vid pyrolys av torkat avloppsslam. 

Flow Flow name Amount Unit Reference 

Input 
Dried sludge (85% 

DS) 
300,00 kg PYREG (2019) 

Input Process water 748,00 kg PYREG (2019) 

Input Electricity 56,50 MJ PYREG (2019) 

Input Activated carbon 0,23 kg PYREG (2019) 

Input Nitrogen, gaseous 0,468 kg PYREG (2019) 

Input 
Sodium hydroxide 

(50%) 
0,00513 kg PYREG (2019) 

Output 
Biochar (mineral 

product) 
159,00 kg PYREG (2019) 

Output 
Heat (used for 

drying of sludge) 
1467,00 MJ PYREG (2019) 

Output Wastewater 711,00 kg PYREG (2019) 

Emissions CO 0,0236 kg PYREG (2019) 

Emissions Dust 0,0163 kg PYREG (2019) 

Emissions NOx 0,2470 kg PYREG (2019) 

Emissions SO2 0,0341 kg PYREG (2019) 

 

  



 Rapport C 541  Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning – Livscykelanalys 
och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning  

 

47 

Bilaga 2: Detaljerade LCA-resultat 
I denna bilaga presenteras detaljerade resultat för de olika basfallen och kedjorna, indelat i olika 
livscykelstadier. Resultaten presenteras för miljöpåverkanskategorierna klimatpåverkan, 
övergödning, försurning och abiotisk resursförbrukning.  

Klimatpåverkan  

 

Figur 11. Resultatet för basfallen uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten 
kg CO2-ekv. per ton slam. 
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Figur 12. Resultatet för kedja 2 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
CO2-ekv. per ton slam. 

 

Figur 13. Resultatet för kedja 5 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
CO2-ekv. per ton slam. 
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Övergödning 

 

Figur 14. Resultatet för basfallen uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten 
kg PO4-ekv. per ton slam. 
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Figur 15. Resultatet för kedja 2 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
PO4-ekv. per ton slam. 

 

Figur 16. Resultatet för kedja 5 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
PO4-ekv. per ton slam. 
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Försurning 

 

Figur 17. Resultatet för basfallen uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten 
kg SO2-ekv. per ton slam. 
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Figur 18. Resultatet för kedja 2 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
SO2-ekv. per ton slam. 

 

Figur 19. Resultatet för kedja 5 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
SO2-ekv. per ton slam. 
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Abiotisk resursförbrukning 

 

Figur 20. Resultatet för basfallen uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten 
kg Sb-ekv. per ton slam. 
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Figur 21. Resultatet för kedja 2 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
Sb-ekv. per ton slam. 

 

Figur 22. Resultatet för kedja 5 uppdelat på de olika livscykelstadierna. Resultatet presenteras i enheten kg 
Sb-ekv. per ton slam. 
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