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Summary 
 
Important issues for the local authorities are what to do with the sludge produced in 
sewagetreatment plants. The tax for landfill leads to higher costs with 250 SEK/ton. On the 31 
December 2004 it will be forbidden to landfill sludge.   
 
In Sweden the yearly production of sludge is 240 000 tons, counted as DS. The phosphorous 
content is 3 % in sludge. The total yearly production of sludge gives 6000 tons of 
phosphorous. (Andersson et al, 1999). During the last years about one third of this 
phosphorous has been used as fertilisers at fields and one third as fertilisers on outer areas, the 
rest to landfill. Värmdö is producing 2700 tons sludge from sewage treatment plant counted 
as DS. (Lidbjörk, 1999). 
 
During the autumn in 1999 there has been a large number of alarming reports saying that the 
sludge in addition to heavymetals, toxic organic compounds, also contains brominated 
containing flame retardants and dangerous infectious matter from hospital waste water. The 
alarming reports made the LRF in October 1999 to ban all spreading of sludge as fertilisers. 
Today it is not clear when and if this ban will be removed.  
 
In this Master of Science it is shown that landfilling of sludge leads to serious environmental 
effects, for example global warming, eutrofication and acidification. This indicates that 
landfill of sludge is not good in an environmental perspective.  
 
In this study in Värmdö sludge treatment has been studied with the simulation tool ORWARE 
(ORganic WAste REsearch). ORWARE is a system analysis model for waste planing with 
tools for lifecycle and substance flow analyses. The model is used for calculating emissions 
and energy consumption for a waste system. It is thought as a tool for simulating different 
treatment methods for liquid and solid waste in a given area. 
 
The alternatives to landfill that have been studied in this thesis is incineration, composting 
with sewage treatment sludge and garbage from household in an reactor compost, as well as 
composting of sewage treatment sludge and biowaste in string compost. 
 
The study indicates that if it is possible to guarantee low concentrations of toxic substances in 
the sludge, the best alternative is to spread the sludge on fields. The uncertainty of the 
containing components in the sludge makes the incineration alternative a good alternative to 
guarantee destroy possible toxic components and bacteria that can exist in the sludge. The 
problem with incineration is that essential components like phosphor are destroyed and 
cannot be utilised. There are same methods today were you could utilise the phosphorous in 
incineration. These methods are very expensive and energy demanding and is therefore not 
used that much. With the discussion today about sustainable development incineration where 
phosphorous is not utilised is only acceptable in the short term until the problems about the 
toxic components in the sludge have been solved.          
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1. Introduktion och syfte 
 
I oktober 1999 infördes ett slamstopp av Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Skälet till detta var 
att man funnit bromerade flamskyddsmedel i slammet. Den 1:a januari år 2000 införde staten 
en skatt på 250 kr/ton deponerat organiskt avfall. Detta har lett till att kommunerna runt om i 
Sverige fått ett ökat intresse för alternativ till dagens slamhantering.  
 
Värmdö kommun har hitintills deponerat sitt rötade reningsverksslam, men söker nu efter 
alternativa metoder. Syftet med detta examensarbete var att hjälpa Värmdö kommun inför sitt 
beslut om val av behandlingsmetod för det rötade reningsverksslammet. Detta gjordes genom 
att studera olika behandlingssätt och deras miljöeffekter. Som verktyg har datamodellen 
ORWARE använts. ORWARE är en systemanalysmodell för avfallsplanering där 
livscykelanalysverktyg och substansflödesanalysverktyg ingår, vilka även de är ett slags 
systemanalysverktyg.  
 

2. Bakgrund 

2.1. Svenska miljömål och slamfrågan idag 
Hur kommunerna skall bli av med det i reningsverken uppkomna slammet är idag en stor 
fråga. Vi har i städerna utbyggda avloppsledningsnät och stora reningsverk. 
Kretsloppsanpassningen i tätorterna har därför mest handlat om en satsning på att återanvända 
reningsverksslammet från reningsverken som växtnäring. Denna lösning tillämpas mer och 
mer, även om det hörs fler och fler kritiska röster från forskare, odlare och 
livsmedelsindustrin. 
 
Kraven på minskade halter av giftiga ämnen i reningsverksslam som är tänkt att användas 
som jordförbättring har skärpts i Sverige de senaste åren och kommer troligtvis att skärpas 
ytterligare. Trots detta har nu återigen slammet ifrågasatts som jordförbättringsmedel. 
Larmrapporter har under hösten 1999 kommit om att slammet kan innehålla dels bromerade 
flamskyddsmedel och dels farliga smittoämnen från avloppsvatten från sjukhus, förutom 
tungmetaller och organiska gifter. Bromerade flamskyddsmedel har sitt ursprung från 
plastmaterial i exempelvis kretskort och  höljen till datorer och annan elektronisk utrustning. 
Detta larm ledde till att Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i oktober förra året stoppade all 
slamspridning som jordförbättringsmedel. Man ansåg att det saknades underlag för att 
bedöma konsekvenserna för åkermarken om bromerade flamskyddsmedel förts dit med 
slammet. 
 
I Sverige avskiljs idag c:a 240 000 ton avloppsslam per år räknat som torrsubstans (TS). 
Slammet innehåller c:a 3 procent fosfor, vilket anses vara en ändlig resurs. Totalt innehåller 
ett års produktion drygt 6000 ton fosfor ( Andersson, 1999). Under de senare åren har 
omkring en tredjedel av detta använts som gödning på åkrar och en tredjedel som gödning på 
annan mark. En tredjedel hamnar redan idag normalt på tippen ( Hagström, 2000). 
 
Som ett alternativ till spridning av reningsverksslam diskuteras idag samförbränning med 
annat avfall. Kritiken mot denna metod är att man då inte tar till vara den ändliga fosforn. 
Dock finns det metoder för att ta till vara fosfor vid förbränning, men än så länge är dessa 
processer relativt dyra och energikrävande. 
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Man måste även ta hänsyn till den införda deponeringskatten, som började gälla från den 
första januari år 2000. Denna innebär en ökad kostnad på 250 kr/ton vid deponering av slam, 
aska och andra restprodukter. Den nya miljöbalken ställer även krav på att all slamdeponering 
skall upphöra den 31 december 2004. 
 
Mål för behandling av kommunalt avloppsvatten 
• Inget slam skall deponeras efter år 2005. 
• Avloppsslammet skall i ökad utsträckning nyttiggöras (Naturskyddsföreningen, 1999). 
 
Naturvårdsverket har undersökt halterna av 50 olika metaller som kan förekomma i slam. 
Detta arbete beräknas vara klart under våren 2000. Man har även utökat studien med 
bromerade flamskyddsmedel. 
 

2.2. Värmdö kommun 
Värmdö kommun är en skärgårdskommun som ligger 20 km från Stockholms centrum. 
Kommunens landareal är ungefär 440 km2 att jämföra med Stockholms kommun som har en 
landareal på c:a 170 km2. Drygt två tredjedelar av Värmdö kommun består av vatten. 
Kommunen gränsar i söder till Haninge och Tyresö, i väster till Nacka och i norr till 
Vaxholm, Österåker och Norrtälje. 
 
Under de senaste åren har kommunens befolkning ökat kraftigt. Under 1990–1998 skedde en 
ökning med 33 %. 1998 hade kommunen omkring 30000 invånare. Denna befolkningsökning 
har bland annat lett till en ökad belastning på kommunens avlopps- och avfallshantering. 
 
Kommunens största reningsverk är Tjustvik som är beläget i Gustavsberg. Kommunens 
övriga reningsverk finns i Hemmesta, Södernäs, Djurhamn och Sandhamn. Slam från de 
mindre verken transporteras och slutbehandlas vid Tjustvik.  
 
Den totala mängden rötat avloppsslam är 2700 ton/år (Lidbjörk, 1999). Inom kommunen finns 
ett stort antal fastigheter som ej är anslutna till kommunala anläggningar. Fastigheternas 
avloppsvatten behandlas lokalt och det bildade brunnslammet transporteras till Tjustvik för 
slutlig behandling.  
 
Idag deponeras det uppkomna reningsverksslammet på Kovik, som ligger inom kommunen. 
Man tar uppskattningsvis vara på 50 % av den metangas som bildas vid deponin och denna 
avfallsvärme används för uppvärmning av Gustavsbergs centrum, (Widlund, 2000). 
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Figur 1 Värmdö kommun gränsar i söder till Haninge och Tyresö, i väster till Nacka och i norr till 

Vaxholm, Österåker och Norrtälje. Drygt två tredjedelar av kommunen består av vatten. 
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3. Uppgiftsbeskrivning 
Med hjälp av datorsimuleringsprogrammet ORWARE har ett antal alternativ till hantering av 
Värmdö kommuns rötade reningsverksslam utvärderats. 
 
I uppgiften ingick att studera hur ett antal alternativa hanteringsmetoder påverkar miljön. De 
miljöeffekter som studerats är växthuseffekten, försurning, eutrofiering samt flöden av 
tungmetaller. I samråd med Värmdö kommun bestämdes att följande sju alternativ skulle 
studeras med hjälp av datorsimuleringsprogrammet ORWARE; 
 
1. Samförbränning av det rötade reningsverksslammet och hushållssopor i Högdalenverket 

med en TS-halt på 85 % hos slammet. 
2. Samförbränning av det rötade reningsverksslammet och hushållssopor i Högdalenverket. 

med en TS-halt på 23 % hos slammet. 
3. Samkompostering av det rötade reningsverksslammet och sorterade hushållssopor i 

Rondecos komposteringsanläggning i Stora Vika i Nynäshamn. Transport av slam från 
Värmdö till Stora Vika med lastbil. 

4. Samkompostering av det rötade reningsverksslammet och sopor i Rondecos 
komposteringsanläggning i Stora Vika i Nynäshamn. Transport av slam från Värmdö till 
Stora Vika med pråm. 

5. Samkompostering av det rötade reningsverksslammet och grönavfall på Värmdö. 
6. Direkt spridning av det rötade reningsverksslammet på åker. 
7. Deponering av reningsverksslam på Kovik, Värmdö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1.  De olika scenarierna som studerats med hjälp av ORWARE. 
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4. Metod 
I detta arbete har jag använt mig av simulering av sju utvalda scenarier genom användning av 
ORWARE-delmodeller. ORWARE är en systemanalysmodell för avfallsplanering där 
livscykelanalysverktyg och substansflödesanalysverktyg ingår, vilka även de är ett slags 
systemanalysverktyg. 
 

4.1. Systemanalys 
 
Systemanalys är ett sätt att analysera en struktur genom att se på världen som om den var 
uppbyggd av ett stort antal undersystem. Genom att välja att titta på endast en del av denna 
struktur, kan ett antal undersystem inkluderas i en studie. De undersystem som är inkluderade 
i studien sägs vara inom systemgränsen, resten lämnas utanför. Valet av systemgräns är ett av 
de viktigaste stegen vid en systemanalys, då detta val starkt kan komma att påverka resultatet 
från analysen. När man väljer systemgränser är det viktigt att ta hänsyn till vad syftet är med 
studien; vad det egentligen är man vill utreda. 
 
För att en systemanalys skall kunna leverera data som är användbara måste den vara baserad 
på relevant informaton om problemet och viss kvalitet på data om problemet. Metoden för 
systemanalys kan delas upp i ett antal steg (se figur 2). Dessa steg är inte separerade från 
varandra utan kommer ofta utföras i en iterativ process. Med detta menas att man ofta 
kommer tillbaka till de olika stegen ett flertal gånger under systemanalysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Stegen i systemanalys (Gustavsson et al, 1982). 

Upptäcka problemet 

Studera problemet 

Utvärdera modellen 

Modellera 

Problemlösning 

Presentera resultat 

Implementering av 
inhämtad kunskap. 

Data 

Data 

Data 

Data 

Utvärdera resultat 



 8

 
Avfallshantering påverkan miljön både lokalt och globalt. Man kan studera avfallshantering 
utifrån flera olika synvinklar t.ex. biologisk, ekologisk, teknisk och ekonomisk. Denna något 
komplexa situation kräver att man strukturerar upp problemet så att det skapas en enklare mer 
lätttolkad bild av verkligheten. Systemanalys kan, under vissa premisser ge en ram eller en 
metod för planering, analys och även vara till hjälp vid beslutsfattande. 
 
När man analyserar resultaten från modellen är det viktigt att komma ihåg att det endast är en 
modell av verkligheten och att den aldrig är bättre än det material som används i modellen. 
Modellen skall endast användas som ett kompletterande material och inte som en spegelbild 
av verkligheten (Carlsson, 1997). 

4.2. Livscykelanalys, LCA 
I en livscykelanalys studeras miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan av en produkt genom 
hela dess livscykel från råmaterial, genom produktion till användning och kassering, med 
andra ord från vaggan till graven. Med en produkt menas här även tjänster, såsom t.ex. 
hantering av avfall.  
 
Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO, 1997) har tagit fram en standard, 
som består av fyra komponenter; 
1. Definition av mål och syfte, 
2. Livscykelinventeringsanalys (LCI). 
3. Uppskattning av påverkan, som delas in i 

• Klassificering 
• Karaktärisering 
• Värdering eller normalisering 

4. Tolkning 
 
Målet kan vara av olika slag. Allt ifrån förbättringar, strategisk planering, eller att jämföra 
olika system för miljöoptimering. Vid definition av syfte definieras de data som krävs, 
antaganden och systemgränser i överensstämmelse med målet.  
 
Vid inventeringsanalysen kvantifieras relevanta emissioner och förbrukning av resurser för 
processen inom systemgränsen. 
 
I uppskattning av påverkan används resultat från inventeringsanalysen för att fastställa 
miljöpåverkan från hela systemet. Det finns ett antal olika sätt att göra detta. I ORWARE 
beräknas den potentiella miljöpåverkan från systemet. Utflöden klassificeras till 
miljöpåverkanskategorier som växthuseffekt, eutrofiering och försurning.  
 
Vid karakteriseringen multipliceras varje emission med en viktningsfaktor för att kunna 
summera påverkan av en viss kategori. Den sammanlagda påverkan mäts i ekvivalenta värden 
såsom t.ex. CO2 för växthuseffekten.  
 
Värderingen är ytterligare en summering av resultat från karakteriseringen. Ett enda totalt 
miljöpåverkansindex beräknas genom att vikta påverkanskategorier mot varandra, baserade på 
t.ex. politiska, etiska eller administrativa överväganden. Värdering tillämpas dock inte i 
ORWARE. 
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Vid tolkningen skall kunskap inhämtad från inventering, uppskattning av påverkan och om 
möjligt känslighetsanalys användas för att komma fram till den signifikanta miljöepåverkan 
relaterad till det definierade målet och syftet ( ISO, 1997). 

 

4.3. Substansflödesanalys, SFA 
Substansflödesanalys är nära relaterad till LCA men inte lika väl etablerad. Dess grundide´ är 
att beskriva utbyten av substanser mellan litosfären, biosfären och teknosfären. Med litosfären 
menas jordens yttre fasta skikt av berg och jord, med biosfären menas jordens skikt av 
levande organismer och med teknosfären menas de varor, produkter eller installationer som 
omger oss. Den kan användas för att spåra källor för miljörelaterade problem, eller att hitta 
potentiella problem som kan uppkomma i framtiden, eller fungera som en grund för reglering 
vid hantering av ämnen. Forskning inom detta område har pågått sedan sjuttiotalet och 
används idag vid miljöstatistik och modellering av substansflöden i samhället. 
 
Det finns idag ingen standard för SFA. Man kan dock se generella regler. Dessa har 
identifierats och formulerats av van der Voet et al. (1995) och Udo de Haes et al (1997). Den 
föreslagna grundstommens uppdelning är följande; 
1. Mål- och systemdefinition 
2. Inventering och modellering 
3. Utvärdering 
 
SFA kan användas för felkontroll av inventeringsdata, identifiera saknade flöden eller gömda 
läckor i samhället, identifiera problemflöden och orsaker till miljöproblem eller för att 
förutsäga effektiviteten hos reglering av utsläpp. Systemgränserna definieras i 
överensstämmelse med de satta målen. 
 
Vid SFA av enskilda flöden behövs ingen ytterligare tolkning. Resultat som härstammar från 
komplexa system behöver tolkas genom att välja indikatorflöden eller utvärdera mot 
policymål eller standarder. Om ett flertal substanser analyseras kan tolkningen förenklas 
genom att översätta flöden av olika substanser till jämförbara termer, genom att t.ex. skapa 
miljöpåverkanskategorier, på samma sätt som görs i LCA. 

4.4. Systemgränser 
Systemgränsen avgränsar det studerade systemet från dess omgivning. Som tidigare nämnts är 
valet av systemgräns ett viktigt steg, då detta val starkt kan komma att påverka studiens 
resultat. För ytterligare information om systemgränser i SFA, se t.ex. Udo de Haes et al 
(1995) och för LCA se ISO (1997). De tre viktigaste dimensionerna som måste definieras för 
systemgränsen är; tid, plats och funktion. 
 
Tid 
Tiden för analysen måste begränsas för att definiera det tidsspann för vilket emissioner skall 
studeras. Detta ställer till problem om processer sker över en mycket lång tid. Som exempel 
kan nämnas emissioner från en deponi. Man bör även bestämma om man skall analysera 
system utifrån dåtida system, nutida eller framtida system. System från förr och nutida system 
är lättare att modellera då data finns mer lättillgängliga för dessa system. Dock är framtida 
system oftast av större intresse. 
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Plats 
De geografiska gränserna kan sättas med förslagsvis industriell avgränsning, politiska 
begränsningar, ekosystem. 
 
Funktion 
Funktionella systemgränser definierar vilken funktion, dvs produkt, aktivitet eller service som 
skall genereras av systemet. Den kan innefatta endast kärnverksamheten men även inkludera 
till funktionen relaterade uppströms och nedströms aktiviteter, se figur 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kärnsystemet beror av uppströms aktiviteter och skapar nedströms aktiviteter (Björklund och 

Bjuggren, 1998). 
 
Kärnsystemet innefattar aktiviteter som direkt kan relateras till den definierade funktionen. 
Uppströms aktiviteter förser kärnsystemet med tex genererad el eller råmaterial. Nedströms 
aktiviteter skapas av kärnsystemet, som t.ex. användning av en produkt.  
 
Två system är endast jämförbara om de uppfyller samma funktion, eller levererar samma 
produkter. Av den anledningen måste den funktionella enheten vara basen för en jämförelse 
mellan system. För att kunna jämföra system med delvis olika funktion kan man vidga 
systemgränserna. Med detta menas att man antingen lägger till eller drar ifrån system så att 
scenarier blir jämförbara. (se figur 4) Detta innebär att i de scenarier där det t.ex. inte 
produceras någon handelsgödsel, måste man lägga till produktion av handelsgödsel, för att 
kunna jämföra detta scenarie med andra scenarier där kärnsystemet producerar handelsgödsel. 
På samma sätt adderas de övriga funktionella enheterna beroende på vilka produkter som 
produceras av kärnsystemet. Med andra ord kompenseras systemet med de funktionella 
enheterna som kärnsystemet ej självt producerar, för att möjliggöra en jämförelse mellan 
scenarierna. 
Som exempel kan nämnas jämförelse mellan förbränning eller direktspridning av slam på 
åkermark. I fallet förbränning får man lägga till produktion av näringsämnen. I fallet 
spridning på åkermark får man lägga till produktion av elektricitet och värme (Björklund och 
Bjuggren, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nedströms 
   aktiviteter 

Kärnsystemet 
• Process 
• Industri 
• Produkt 
• region 

Uppströms 
aktiviteter 
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             Ej jämförbara system                   Jämförbara system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            A1       B1                 A2              A1         B1             A2                     B2 
 
 
 
 
Figur 4. För att kunna jämföra system med olika funktionella utdata kan systemgränserna vidgas. Med 

detta menas att man antingen lägger till eller drar ifrån system så att scenarier blir jämförbara ( 
Fleischer & Schmidt,1996). 
 

5. Beskrivning av scenarier 

5.1. Samförbränning av slam och hushållssopor i Högdalen. 
Dessa två förbränningsscenarier, ett med slam med TS-halt 85 % och det andra med TS-halt 
23 %, skall ses som framtida alternativ, då Högdalen idag inte tar emot slam för förbränning. 
Dock finns det planer på att ta emot slam i framtiden. 
 
Högdalenverket är beläget i södra Stockholm och tillhör Birka Energi. I verket kan 
hushållsavfall, bio-och returbränslen användas som bränsle. I dagsläget har man inte någon 
möjlighet att ta emot slam för förbränning, men diskussioner sker med Stockholm Vatten om 
samförbränning av reningsverksslam och sopor. Man har i dag inte bestämt till vilken grad 
reningsverksslammet skall vara torkat före förbränning. Först när detta är klart kommer man 
att kunna bestämma hur mycket slam det kommer vara möjligt att ta emot och om det är 
möjligt att ta emot Värmdös slam. 
 

5.2. Reaktorkompostering av reningsverksslam i Stora Vika/Rondeco 
 
Rondeco Scandinavia AB är ett företag med en reaktorkomposteringsanläggning där 
nedbrytning av avfall sker i en roterande trumma. Vid Rondeco är det tänkt att sam-
kompostera avfall. Slam kan ingå i processen, men är ingen förutsättning för den. Efter 
komposteringstrumman separeras komposten från det eventuella oorganiska materialet som 
fanns i avfallet med hjälp av en sikt. Rejektet sänds till deponi och förbränning. Komposten 
mognar sedan i ca: sex veckor. Därefter pelleteras komposten. Pelleteringen är en metod för 
torkning av avloppsslam. Slutprodukten blir pellets med en TS-halt på 90 %, samtidigt som 
lukt och smittrisk minimeras. Det finns möjlighet att tillsätta näringsämnen till pelletarna 
enligt kundens önskemål. Växtnäringspellets är tänkt att användas inom skogsbruk. 
Skillnaden mellan reaktorkompost och strängkompost är hastigheten vid nedbrytningen. Vid 

System 1 System 2 System 2 System 1 Adderat 
system 
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reaktorkompostering sker denna mycket snabbare. Det är även ekonomiska skillnader mellan 
reaktorkompost och strängkompost. Behandlingen i reaktorkompost är dyrare än 
strängkompostering. 
 

5.3. Strängkompostering av reningsverksslam och grönavfall på Värmdö.  
 
I den stund rapporten skrivs finns inga uppgifter på var denna tänkta kompost skall placeras 
inom Värmdö kommun. Det krävs att platsen ligger så pass långt ifrån bebyggelse att det inte 
blir klagomål på lukt från de boende. Idag byggs nya bostäder över hela Värmdö vilket gör 
det svårt att hitta en lämplig plats, dock finns det några tänkbara alternativ. Jag har även tittat 
på alternativet att våtkompostera i en reaktor men det visade sig att Värmdös slammängd är 
för stor för den apparatur som finns på marknaden idag. Den apparatur som idag finns att 
tillgå är mer lämpligt för t.ex. reningsverk av Sandhamns storlek, eller i en betydligt större 
skala där man skulle kunna tänka sig ett samarbete med flera kommuner kring Stockholm för 
att på detta sätt få ekonomi i det hela ( Setterman, 1999). 
 
För att den komposterade massan inte skall bli för tät, blandar man in grönavfall, såsom flis 
eller torv. Grönavfallet skall vara av den sammansättningen att det kompletterar slammets 
sammansättning. Den mängd grönavfall i form av parkavfall som krävs vid kompostering av 
de 2700 ton slam som uppkommer på Värmdö per år är 1200 ton (för beräkning se bilaga 3). 
Strängkompostering sker i upplagda strängar som vänds med jämna mellanrum. Vid 
komposteringsprocessen bryts det organiska materialet ned och man får en volymminskning 
och en hygieniseringseffekt. Slutprodukten blir ett näringsrikt kompostmaterial som kan 
användas som jordförbättringsmedel i parker och dylikt inom kommunen. 
 

5.4. Direkt spridning av reningsverksslam på åker 
 
I detta fall skulle reningsverksslammet hämtas direkt från slamplattan på Tjustvik och spridas 
på åkermark. För Värmdö kommun finns det två aktörer på marknaden: RagnSells Agro och 
ODAL. Jag har tittat på de miljömässiga skillnaderna dem emellan och kommit fram till att de 
inte skiljer sig åt på den punkten. Detta är skälet till att endast ett spridningsscenario finns 
representerat i modellen. Det positiva med denna metod är att man återför näringsämnen till 
marken igen, det vill säga sluter kretsloppet. Kritiken mot denna metod är dock att man även 
återför icke önskvärda ämnen som tungmetaller, bromerade flamskyddsmedel, m.m. Som 
situationen är idag är det ytterst osäkert om slamstoppet kommer upphävas inom en snar 
framtid, situationen är infekterad och de frågetecken som finns kring spridning av slam måste 
utredas innan ett förtroende åter kan skapas. Med tanke på detta blir direktspridning av 
reningsverksslam ett ganska osäkert kort för långsiktig planering. 
 

5.5. Deponering av reningsverksslam på Kovik  
Detta alternativ finns med som en referens. Det skall inte ses som ett egentligt alternativ då 
det från och med år 2005 kommer vara förbjudet att deponera lättnedbrytbart organiskt avfall.  
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6. Datormodellen ORWARE och modellanpassningar till Värmdö 

6.1. ORWARE 
 
ORWARE, ORganic WAste REsearch är en materialflödesmodell som används för att 
beräkna främst emissioner, energiomsättning och kostnader för ett avfallssystem. Modellen är 
tänkt att användas som ett verktyg för simulering av olika sätt att behandla fast och flytande 
avfall i ett givet område. 
 
ORWARE började utvecklas år 1993 och har därefter utvecklats vidare och använts i flera 
fallstudier. Från början fokuserade ORWARE på miljöaspekter endast för behandling av 
organiskt avfall. Men den har utvecklats till att kunna hantera alla sorters avfall och modellen 
tar idag även hänsyn till ekonomiska aspekter. Denna omfattande modell inkluderar 
delmodeller för lastbilstransport, förbränning, deponering, kompostering, anaerob 
nedbrytning, biocell, kartong- och plaståtervinning, förgasning, spridning av näringsämnen på 
åkermark, reningsverk och gasanvändning. Flödet mellan delmodellerna karakteriseras av en 
vektor med ett stort antal komponenter, (se bilaga 4). 
 
Dessa komponenter inkluderar: 
 
• parametrar som är kopplade till en påverkan på miljön, t.ex.: tungmetaller, NOx, SO2, HCl 

, PCB, Dioxiner, PAH, AOX, CH4, CO, CHX, CO2, BOD, COD, NH3 / NH4, P,  
NO2

-/ NO3
- , m.m. 

• Parametrar som är viktiga för processutföranden, t.ex.: C, H, O, N, P, H2O, energi , m.m. 
• Parametrar som är ekonomiskt viktiga, t.ex.: CH4, N, P, m.m. 
• Parametrar som karaktäriserar materialåtervinning, t.ex.: papper, plast, metaller, m.m. 
 
ORWARE är en statisk modell (Dalemo, 1996). Detta innebär att utflöden relateras till 
inflöden med hjälp av överföringsekvationer som inte tar hänsyn till förändringar över tid, 
med andra ord befinner sig systemet i ett ”steady state”. Modellen utgår även från 
materialbalanser, det vill säga att det som går in i systemet alltid måste gå ut ur systemet på ett 
eller annat sätt, inget kan försvinna.  
 
Modellen är mycket nära relaterad till LCA, då man i modellen använder sig av 
systemgränser, inventering av miljöaspekter från avfallshantering och utvärdering av resultat 
enligt LCA-metodik. Systemgränserna i ORWARE definieras med hänsyn till metoden för 
avfallsbehandlingen, geografiska gränser och definitionen av överblickbar tid och resterande, 
hypotetisk oändlig tid (se vidare avsnitt om deponimodellen). Systemgränsen beror av antalet 
funktionella enheter som är inkluderade. Då fler funktionella enheter inkluderas i studien 
utökas systemgränsen och resulterar därmed i att fler indata behövs men detta ger och andra 
sidan fler aspekter då systemet analyseras. På samma sätt som i LCA kvantifieras utflödena av 
emissioner i ORWARE. Den potentiella miljöpåverkan kommer man fram till genom 
klassificering och karakterisering till miljöpåverkanskategorier 

6.2. Delmodeller 
 
ORWARE bygger på simulering av materialflöden genom systemet. Modellen består av ett 
antal delmodeller som beskriver de delar som visas i figur 5. Modellen är modulärt uppbyggd, 
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så att delmodellerna fungerar oberoende av varandra. Då ett antal ”ORWARE-projekt” har 
genomförts redan tidigare finns det idag ett flertal delmodeller uppbyggda. 
 
I studien har följande delmodeller använts; 
 
• Reaktorkompostanläggning 
• Strängkompostanläggning 
• Deponi 
• Lastbilstransport 
• Förbränningsanläggning 
 
I modellen har följande nya modeller konstruerats: 
 
• Tork för torkning av slam 
• Pråmtransport 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här skall Orware-bilden in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Figuren visar den bild som framträder på datorskärmen i ORWARE. De olika scenarierna är 

representerade med ORWARE delmodeller. Pilarna representerar flöden. TT1, TT2, TT3, TT4, 
TT5, TT6, TT7,TT8, TT9 är de olika transporterna som finns förklarade i Tabell 1. nedan. 
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Tabell 1. Förteckning över alla de transportsträckor som ingår i studien, d.v.s. till och från 
behandlingsanläggningar och transport till spridningsmark. 

 
Index i modell Transporttyp Från Till Antal km 
TT1 
TT2 
TT3 
TT4 
TT5 
TT6 
TT7 
TT8 
TT9 
barge 

Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp 
Lastbil med släp  
Pråm 

Högdalen 
Värmdö 
Värmdö 
Värmdö 
Värmdö 
Högdalen 
Värmdö 
Rondeco 
Rondeco 
Värmdö 

Sofielund 
Högdalen 
Åkermark 
Stora Vika 
Kovik 
Högbytorp 
Kompost 
Gladö kvarn 
Södra energi 
Rondeco 

15,0 
30,0 
100,0 
80,0 
12,5 
60,0 
5,0 
60,0 
59,0 
108,5 

 
I denna rapport beskrivs de ORWARE-modeller som plockats från tidigare projekt endast 
kortfattat. För en detaljerad beskrivning hänvisas till Björklund (1998) och Sonesson (1998). 
De modeller som skapats för detta projekt beskrivs mer ingående. ORWARE-modelen utgår 
från en begreppsmässig modell, eller en bild av verkligheten.  
 
Samtliga delmodeller är uppbyggda på ett liknande sätt. Ett inflöde av avfall omvandlas till 
utflöde av gas- och vattenemissioner samt restprodukter. Genom att koppla samman 
delmodellerna på olika sätt, skapas olika scenarier. Pilarna som förbinder delmodellerna 
beskriver fysiska flöden, antingen av gas, vätska eller fast material. Alla flöden ges i kg/år och 
beskrivs med samma antal parametrar, (se bilaga 4). Till kärnsystemets funktioner kommer 
ytterligare ett antal processer i det utökade systemet till följd av de funktioner som vissa 
avloppssystem utför och som värdesätts. Här kan som exempel nämnas produktion av värme 
och växtnäring. I de fall då produktionen hos ett avlopps- och avfallssystem av värme, 
kvävegödsling eller fosforgödsel inte är lika stora som i övriga system, inkluderas produktion 
av kompletterande värme/eller växtnäring i det utvidgade systemet. Systemet karakteriseras 
av så kallade funktionella enheter, se tidigare beskrivning. 
 

6.2.1. Generella antaganden 
 
• Tiden är ett år. 
• Det som modelleras är slammets väg genom systemet, dock kommer man i verkligheten 

att sambehandla slammet med annat organiskt avfall. Vid modelleringen har endast den 
miljöpåverkan som slammet bidrar med studerats. 

• Den slammängd som skall behandlas är 2700 ton slam (TS-halt 23%) vilket antas 
motsvara 2700 m3 slam. Denna mängd motsvarar en årsproduktion av rötat 
reningsverksslam på Värmdö, (Lidbjörk, 1999). 

• Slammet följs i modellen från den tänkta slamplattan vid Tjustviks reningsverk. 
Slamplattan är under uppbyggnad. Den beräknas vara klar till sommaren år 2000. 

• Slam från Värmdös mindre reningsverk transporteras till Tjustvik för behandling. Dock 
börjar systemgränsen efter slamplattan på Tjustvik. 

• De funktionella enheterna är elektricitet, fjärrvärme och växtnäring. 
• I scenarierna för spridning på åkermark och spridning av skogsnäringspellets producerade 

vid Rondeco är ej spridningen av produkten och dess miljöpåverkan med, utan endast 
transporter till åkermark och skog. Det beror på att det idag inte finns någon modell för 



 16

spridning av pellets. Detta är anledningen till att inte heller spridning av slam på åkermark 
är med. Det skulle vid jämförelse av scenarierna bli missvisande om endast spridning av 
slam på åkermark var med och inte spridning av pellets i skog.  

 

6.2.2 Kompost 
Tre typer av komposter kan modelleras med ORWARE: 
• Storskalig reaktorkompostering med eller utan gasrening. 
• Storskalig strängkompostering med eller utan gasrening 
• Småskalig hemkompostering 
 
De nedbrytningsprocesser som sker har antagits vara samma i alla tre typer av komposter. Det 
som skiljer är hastigheten i nedbrytningen. De emissioner som uppstår under processens gång 
är teoretiskt desamma. Den färdiga produkten, komposten, har samma sammansättning om 
avfallet in till systemet  är detsamma. 
En annan viktig skillnad är att vid reaktorkompostering, och även vid strängkompostering, 
kan gaser från komposteringen renas, medan de i hemkompostering kommer att släppas ut till 
luften utan rening. Det är främst emissioner av ammoniak och kväveoxider som reduceras i de 
två första fallen. Ytterligare en skillnad är att reaktorkompostering möjliggör utnyttjande av 
en del av den värme som bildas under processen. Dessutom skiljer sig givetvis den 
ekonomiska bilden mellan de tre olika komposteringsprocesserna. Reaktorkompostering är 
betydligt dyrare än strängkompostering. 
 
Modellen bygger på följande antaganden: 
 
- Vattenhalten är lämplig hela tiden ( cirka 50%) 
- Luftningen är tillfredställande. 
- Komposten får mogna helt. 
- Vi beaktar inte tidsfaktorn, bara vad som händer från det komposteringen startar till dess 

materialet är färdigkomposterat, och inte med vilken hastighet det sker. 
 
Nedbrytningen av organiskt material sker i modellen enligt följande; 
- en viss del av det organiska kolet bryts ned till koldioxid och resten kan sägas omvandlas 

till humus. Ungefär 50-70 % bryts ned till koldioxid, men det varierar för olika material, 
t.ex. humus och lignin bryts inte ned alls medan cellulosa bryts ned till 95%. 

 
För en mer detaljerad beskrivning om hur kompostmodellen är uppbyggd se Soneson (1996).  
 
Reaktorkompostering/Rondeco 
 
Antaganden i modellen: 
• Reaktorkompost 
• Rening av kompostgas sker, Koncessionsnämndens beslut, sökande Rondeco (1998) 
• Transporten sker med pråm eller lastbil med släp 
• Det material som skall samkomposteras är sopor och slam 
• Avsättningen är växtnäring i pelletform.  
• Det behövs en maskin t.ex. en traktor för att vända strängkomposten vid 

efterkompostering. Detta finns med i kompostmodellen.  
• Vid pelletering har endast hänsyn tagits till den mängd vatten som drivs av vid pelletering, 

eventuell annan elförbrukning vid pelletering i övrigt är försummad. 
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• Allt slam kan användas till pelleteringen, dvs ingen fraktion av slammet skickas till 
deponi eller förbränning. 

• Den elförbrukning som åtgår för hela processen är c:a 0,064 MJ/kg inmatat vått slam. 
• C/N-halten är konstant 
C/N-halten har satts till det optimala förhållandet då det inte varit möjligt att hitta data för 
C/N-halten hos de hushållssopor som slammet skall samkomposteras med. 
 
Kompostering /Värmdö Kommun 
 
Antaganden i modellen: 
• Strängkompostering 
• Ej rening av kompostgas 
• Det behövs en maskin t.ex. en traktor, för att vända komposten med jämna mellanrum. 

Denna finns med i kompostmodellen. 
• Avsättningen är anläggningsjord till parkarbeten inom kommunen i första hand, sedan kan 

man tänka sig att sälja till markanläggningar utanför kommunen, d.v.s. produkten räknas 
endast som jordförbättring och ej gödsel. Detta innebär att N och P i kompostmaterialet 
inte ersätter handelsgödsel. 

• C/N-halten är konstant. 
 
C/N-halten har satts till det optimala förhållandet då det inte varit möjligt att hitta data för 
C/N-halten hos det grönavfall som är tänkt för samkomposteringen. I efterhand har sedan de 
mängder som krävs för en optimal kompostprocess beräknats. Se uträkning i bilaga 1. 
 

6.2.3 Förbränning 
Modellen är indelad i två huvuddelar. En del som genererar slagg som hamnar på deponi och 
en del som genererar gas som blir luftemissioner. Värme som produceras och energi som 
förbrukas tillsammans med konsumtion av olika tillsatser beräknas i delmodellen. Modellen 
finns beskriven detaljerat av Björklund (1998) med alla antaganden, beräkningar och använda 
data. 
 
Antaganden i modellen: 
• Förbränning av slam. Modellen för Högdalenverket har använts. 
• Torkning av slammet i ett av fallen, se modell för tork. 
 

6.2.4 Deponering 
Modellen är avsedd att spegla en svensk "medeldeponi" och de platsspecifika anpassningarna 
av dessa delmodeller är mycket begränsade. Normalt varierar endast deponigasutvinning och 
lakvattenrening. Fem olika deponityper finns modellerade, dessa är deponi för blandat avfall, 
biocell, slamdeponi, askdeponi och slaggdeponi. 
 
Avfall som läggs på deponi kommer avge emissioner en mycket lång tid framöver. Detta är 
ett problem vid jämförelse med andra mer omedelbara emissioner från övriga processer i 
systemet. Att endast ta hänsyn till omedelbara emissioner från deponi skulle innebära en 
orimlig underskattning av den totala belastningen. Om man däremot försöker uppskatta de 
totala emissionerna blir osäkerheten mycket stor och tidsperspektivet blir inte jämförbart med 
övriga processer. Som en kompromiss har den framtida belastningen från deponering delats 
upp i två tidsperioder, vars definition skiljer sig något åt för de olika typerna av deponi.  
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Överblickbar tid: tiden fram till dess att de mest aktiva processerna i deponin har avklingat 
och deponin nått ett skenbart stationärt tillstånd. För blandat avfall och slam samt biocellen 
definieras överblickbar tid av slutet av den metanbildande fasen, för slagg och ask- 
deponierna att de lättlösliga salterna lakats ut. Den överblickbara perioden är alltså ett 
funktionellt tidsmått och varierar från fall till fall, men är generellt av storleksordningen 100 
år. 
 
Resterande, hypotetisk oändlig tid: tiden tills dess allt material spridits ut i omgivningen 
genom gasbildning, urlakning, erosion och eventuella inlandsisar. Den oändliga tiden omfattar 
emissioner i ett slags värsta scenario. 
 
Modellerna finns beskrivna i sin helhet i Björklund (1998), appendix D. 
 
Antaganden i modellen: 
• Deponering sker på Kovik. 
• 50 % av den bildade deponigasen samlas upp och används som fjärrvärme (Widlund, 

2000). 
• Lakvattenrening sker. 
 

6.2.5 Torkning av slam 
Då det vid Tjustviks reningsverk inte finns någon tork att tillgå har indata till modellen tagits 
från SYVAB´s anläggning, Himmerfjärdsverket. Där torkas det avvattnade rötslammet från 
c:a 25 % TS till c:a 80-90 % TS. SYVAB´s tork är en indirekt, tubformad, roterande tork. 
Torkning sker med hjälp av rötgas som förbränns i ett hetgasaggregat. 50% av energin 
återvinns och denna återförs till värmesystemet för verket, med andra ord har vi ingen 
nettovärmeproduktion. 
Se bilaga 2 för flödesskiss av torken (Österman, 1999). 
 
Processparametrar för torkning av rötat reningsverksslam (Österman, 1999). 
 
• Elförbrukning, slamtransport:16 kW 
• Elförbrukning, tork: 90 kW 
• Slamflöde: 1,4 m3/h 
• Volymvikt slam: 1 ton / m3 
• Gasförbrukning: 910 kW 
• TS-halt för slam före tork: 0,27 kg TS/kg tot 
• TS-halt efter tork: 0,80 – 0,90 kg TS/kg tot 
• 50 % av energin återvinns 
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Utgående från processdata från Himmerfjärdsverket ovan har följande modellparametrar 
beräknats: 

Elförbrukning1 = (16+90)kW * 1               * 1                   =  0,0757   kWh  
                             1,4(m3/h)        1(ton/ m3)    1000 kg/ton                      kg 
 
 

Gasförbrukning2 = (0,5*910)kW  * 1               *  1                   = 0,325 kWh  
                                        1,4(m3/h)          1(ton/ m3)     1000 kg/ton                 kg 
 
1Elförbrukningen beräknas per kg torkat slam, efter som elektriciteten används till mekaniska 
processer antas den direkt relaterad till vikten på det slam som hanteras. 
 
2Gasförbrukningen beräknas per mängd vatten som drivs av i torken. Värmen från gaseldning 
används till att förånga vatten, men vatten fodrar därför högre gasförbrukning. 

6.2.6 Transport med pråm. 
Utvinning av tjockolja och pråm som drivs med tjockolja ger emissioner enligt tabell 2. 
Bränsleförbrukning för pråmen är 5.2*10-5 [MJ/kg km]. Maxlasten är 190 000 ton. Pråmen 
antas vara lastad till 50 % och går tom tillbaka (Niels Frees et al,1998). Utvinning av tjockolja 
har resursförbrukning enligt tabell 3. 
 
Tabell 2. Emissionsfaktorer för utvinning av tjockolja (Frees et al,1998) och drift av pråm med tjockolja  

(Frees et al,1998) 
 

Emissioner till luft Utvinning [kg/MJ] Drift [kg/MJ] Summa 
C-tot 
CO2 
CH4 
VOC 
CO 
O-tot 
Dioxin 
N-tot 
NH3-N 
NOx-N 
N2O-N 
S-tot 
SOx 
Cl-tot 
Cd 
Pb 
Hg 
Cu 
Cr 
Ni 
Zn 
Partiklar 
 

0,00 
1,50*10-3 
1,16*10-5 
2,31*10-5 
0,00 
0,00 
1,17*10-13 
0,00 
1,10*10-8 
8,03*10-5 
2,32*10-7 
9,75*10-5 
9,75*10-5 
3,72*10-7 
1,61*10-5 
5,23*10-9 
1,76*10-10 
data saknas 
1,33*10-9 
5,98*10-8 
0,00 
4,47*10-5 
 

2,10*10-3 
7,30*10-3 
0,00 
5,85*10-5 
1,80*10-4 
7,00*10-4 
0,00 
6,40*10-4 
0,00 
2,10*10-3 
5,00*10-6 
7,30*10-4 
1,46*10-3 
0,00 
2,40*10-10 
0,00 
0,00 
4,10*10-8 
1,20*10-9 
1,70*10-9 
2,40*10-8 
0,00 

2,10*10-3 
8,8*10-3 
1,16*10-5 
8,16*10-5 

1,80*10-4 
7,00*10-4 
1,17*10-13 
6,40*10-4 
1,10*10-8 
2,18*10-3 
5,23*10-6 
8,28*10-4 
1,48*10-8 
3,72*10-7 
1,61*10-5 
5,23*10-9 
1,76*10-10 
4,10*10-8 
2,53*10-9 
6,15*10-8 
2,40*10-8 
4,47*10-5 
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Tabell 3. För beräkningar av uppströms emissioner har resursförbrukning (Frees etal, 1998) och det övre 
värmevärdet, Hu  använts (SAEFL 1998)  

 
Energiresurs Resursförbrukning Övre värmevärdet, Hu 
Vattenkraft 
Biobränsle 
Kärnkraft 
Naturgas 
Olja 
Kol 

Värde saknas 
5,17*10-5   [MJ/MJ] 

2,25*10-8   [MJ/MJ] 

4,98*10-3   [MJ/MJ] 
1,32           [MJ/MJ] 
4,00*10-3   [MJ/MJ] 

Värde saknas 
16,9   [MJ/kg] 
451    [MJ/g] 
40,2   [MJ/m3] 
45,6   [MJ/kg] 
30,3   [MJ/kg] 

 

6.3 Delmodeller, externa system 
För att jämföra avfallshanteringssystemets nyttigheter med alternativa nyttigheter producerade 
någon annanstans (funktionella enheter) behövs det externa systemet. 
Införsel av material och energi till det totala systemet (avfallshanteringssystemet med externt 
system) utgörs av råvaror ”i naturen”, d.v.s. uran i obruten uranmalm, olja i råoljekälla, 
biomassa som träd i skogen, etc. Utflödet från systemet utgörs av specifika mängder (enligt de 
funktionella enheterna) av fjärrvärme (hetvatten), elektricitet, gödselmedel (kväve- och 
fosforgödsel), drivmedel till fordon. 
Miljöeffekterna av det externa produktionssystemet omfattar samma steg i livscykeln som för 
avfallssystemet, d.v.s. endast driftsskedet. Med miljöeffekt menas påverkan av emissioner till 
luft, mark och vatten samt uttag av naturresurser. Naturresursförbrukning omfattar i modellen 
endast energiförbrukning i form av primära energibärare; det vill säga resurser i form av 
insatsmaterial som stål, koppar, trä m.m. ingår ej. 
Nedströmsprocesser som avfallshantering av t.ex. aska från el och värmeproduktion innefattas 
ej i data för det externa systemet. Det beror på att de livscykelinventeringar som vi har använt 
oss av inte har inkluderat detta i sina system. För att analysera effekterna av detta har data för 
utlakning av olika ämnen från avfallsförbränningsaska jämförts med motsvarande för 
biobränsle och kolaska. Både biobränsle och kolaska har många gånger lägre utlakning av 
olika metaller än avfallsförbränningsaska, och effekten av att utelämna nedströmsprocesser 
anses därför vara försumbar. 
 

6.3.1 Elektricitet 
Elektricitet används för de olika behandlingsprocesserna och i det externa systemet. Dessutom 
används det för att fylla upp den funktionella enheten elektricitet om avfallssystemet ger en 
nettoproduktion av el. För varje aktivitet i avfallshanteringssystemet anges elförbrukningen i 
MJ. Elproduktionsmetoden i denna modellering är kolkondenskraft. För beräkningar har 
använts data från ett kolkondenskraftverk (Fynsverket) i Danmark som är ett genomsnittligt 
danskt kraftverk (Uppenberg et al, 1999).  
 

6.3.2 Fjärrvärme 
 
Generering av fjärrvärme kan ske på flera sätt. I modellen för Värmdö har värmeproduktion 
genom förbränning av biobränsle använts.  
Data för biobränsleeldad fjärrvärme har erhållits från Vattenfall (1996). 
Värmegenerering från biobränsle antas ske i ett kraftvärmeverk med rökgaskondensering 
eldat med skogsbränsle och med en totalverkningsgrad om 90 % baserat på övre värmevärdet. 
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Valet av kraftvärmeverk framför värmeverk har egentligen ingen större betydelse för 
resultatet. Typ och funktion hos rökgasreningen är den faktor som påverkar slutresultatet. 
Uppströms flöden som uttag av skogsråvara, bränsleförädling och transport är inberäknade. 
Nedströms flöden under driftskedet såsom emissioner från deponering av aska ingår inte. 
Dessa emissioner bedömer vi vara så små att de kan utelämnas i analysen (Sundqvist, 2000). 
 

6.3.3 Handelsgödsel 
 
I föreliggande modell är produktionsbetingelserna för handelsgödsel obekanta varför en bättre 
referens är under framtagande. Uppgifterna för produktion av handelsgödsel har hämtats från 
Patyk (1996). Förbrukning av lignit har beräknats som kol (Sundqvist, 2000). 

 

7. Utvärdering av de olika metoderna för slamhantering 

7.1.1. Miljöeffekter 
I examensarbetet har följande miljöeffekter studerats; växthuseffekt, eutrofiering och 
försurning. ORWARE-modellen erbjuder även möjlighet att studera effekterna för bildandet 
av fotooxidant-VOC och fotooxidant-NOx. Beroende på omfattningen av examensarbetet har 
antalet studerade effekter begränsats till tre. 
 
Resultaten presenteras i två typer av diagram. Den första typen beskriver det interna systemet. 
Den andra typen beskriver det totala systemet. Det interna systemet innefattar transporter och 
behandlingsmetoder. Det totala systemet innefattar det interna systemet, även kallat avfalls-
systemet, men till det interna systemet har adderats det externa systemet som omfattar 
komplementära produktion av funktionella enheter och produktion av el och bränsle som 
förbrukas av avfallssystemet. 
 
Modellen omfattar varken spridning av pellets i skog eller spridning av rötat avloppsslam på 
åkermark. Skälet till detta har att göra med de funktionella enheterna. För närvarande finns 
det ingen modell för spridning av den skogsnäringspellets som produceras på Rondeco. Detta 
är skälet till att inte heller modellen för spridning av rötat avloppsslam på åkermark finns med 
i modellen, trots att det för detta finns en modell. Systemgränsen är dragen innan spridning av 
produkter och endast transporten till respektive spridningsplats är med i modellen. Det är 
viktigt att tänka på detta vid tolkningen av resultat, då det kommer påverka mängden 
emissioner, och därmed storleken på staplarna i diagrammen. Från tidigare studier med 
ORWARE (Sundqvist et al, 2000) kan man se att spridningen påverkar relativt mycket då det 
vid spridningen uppstår kväveemissioner till luft och vatten vilka har en effekt på eutrofiering 
och växthuseffekten. Detta leder till att scenarierna spridning och de två Rondeco-scenarierna 
egentligen borde ha haft en större påverkan, och därmed högre staplar i resultatdiagrammen. 
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7.1.2. Växthuseffekt 
Växthuseffekten, även kallad den globala uppvärmnings potentialen (GWP), beskriver 
bidraget till förändring i strålningskraft. Växhuseffekten tar hänsyn till den atmosfäriska 
livstiden och vilkor för gaserna vid absorption. Effekten uttrycks som CO2-ekvivalenter. De 
gaser som bidrar till växthuseffekten är i huvudsak CO2, CH4 och N2O. 
 

 
Figur 6. Bidrag till växthuseffekt från avfallssystemet. 
  
Vid jämförelse av förbrännings-scenarierna med Rondeco-scenarierna ses att de båda 
Rondeco-scenarierna ger ett större bidrag till växthuseffekten. Orsaken till detta är att vid 
kompostering bildas N2O. Vid Rondecofallen får vi även en ökad transport som ger ett ökat 
CO2 bidrag. 
 
Skillnaden mellan de båda förbränningasalternativen beror på att man i det ena fallet har 
torkat slammet innan förbränning, vilket gör att vi behöver transportera mindre mängd och 
därmed minskar utsläpp av CO2. När det gäller växthuseffekten kan man se att det lönar sig 
att torka slammet innan förbränning då man på detta vis får mindre mängder att transportera, 
vilket leder till mindre utsläpp CO2. 
 
Skillnaden mellan de båda Rondecofallen kommer sig av transporterna. Pråmtransporten 
bidrar inte lika mycket som lastbilstransporten när det gäller utsläpp av CO2. 
 
Strängkomposteringen på Värmdö bidrar ännu mer jämfört med reaktorkompost på Rondeco 
med hänsyn till växthuseffekten. Orsaken till detta är att man vid strängkompostering inte har 
någon rening av kompostgas, med hjälp av biofilter, vilket är fallet vid reaktorkompostering 
vid Rondeco. Det är främst emissioner av kväveoxider som reduceras i ett biofilter.  
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I scenariot med spridning på åkermark inkluderas inte själva spridningen på åkermark, utan 
endast bidrag från transport till åkermark.  
 
Deponi är den behandlingsmetod som bidrar allra mest till växthuseffekten. Detta beror på 
produktionen av metangas vid deponering av slam. Vid deponin tar man tillvara på 50 % av 
den deponigas som bildas (Widlund, 2000). Den resterande mängden läcker genom deponins 
täckskikt, där 15 % oxideras till CO2. 
 

 
Figur 7. Bidrag till växthuseffekt från det totala systemet. 
 
Figur 7 beskriver det totala systemet. Vad man kan se här är att vid förbränning åtgår det en 
relativt stor andel elektricitet. Orsaken till detta är att det åtgår el vid hantering av slammet.  
 
I det totala systemet är staplarna för förbränning högre än Rondecoscanariernas staplar. Detta 
beror delvis på att vid Rondekoprocessen åtgår det inte lika mycket elektricitet som vid 
förbränningen. Vid förbränningsalternativen måste även handelsgödsel läggas till. 
 
Skillnaden mellan de båda förbränningsscenarierna kommer sig av att vid fallet där man 
torkar slammet innan förbränning åtgår det mer energi vid torkprocessen än vad man tjänar in 
på att minska transportmängderna. 
 
Det som skiljer Rondeco-scenarierna åt är avfallssystemet.  
 
Strängkomposten på Värmdö har en något högre stapel jämfört med reaktorkomposteringen. 
Detta beror dels på de högre emissionerna från avfallssystemet, men även på att det krävs 
större del ersättning av handelsgödsel, då produkten inte skall ses som ersättning för 
handelsgödsel, utan endast som jordförbättringsmedel.  
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Då det gäller spridningen så är denna stapel lägst. 
Deponi är det scenario som bidrar mest till växthuseffekten och här dominerar 
avfallssystemet. 
 

7.1.3. Eutrofiering 
De ämnen som bidrar till eutrofieringen är NOx, NH3 till luft och NO3, NH4, P och föreningar 
med höga COD värden lösta i vatten. Beroende på att alla emissioner antas bidra till 
effektkategorierna, representerar värdet ett maxscenario. Genom att definiera problemet som 
konsumtion av syre, vilket sker vid mineralisering av organiskt material som i sin tur ger 
näringsämnen, blir viktningsfaktorn utryckt som konsumerat O2 per avgivet ämne. 
 

 
Figur 8. Bidrag till eutrofiering från avfallssystemet. 
 
Jämfört med förbränning vid Högdalen bidrar reaktorkompostering vid Rondeco mer till 
eutrofiering. Detta beror på att vid komposteringen avges ammoniak som bidrar till 
eutrofiering. Jämför man reaktorkomposten med strängkompost på Värmdö ses att 
strängkompostens bidrag blir större då man i denna saknar rening av kompostgaser, vilket 
finns i reaktorkomposten. Rening sker med ett biofilter som främst tar upp emissioner av 
ammoniak och kväveoxider. Spridningssceneriet har ett litet bidrag till eutrofiering. Här skall 
dock nämnas att om spridningen och markemissioner varit inkluderad i modellen hade detta 
scenarie och Rondeco-scenarierna givit ett större bidrag. Deponi har ett relativt stort bidrag. 
Vid deponering av slam bildas ammoniak som bidrar till eutrofiering. Om man bortser från 
kompostering på Värmdö bidrar deponi och de båda Rondeco-scenarierna mest.  
 

Eutrofiering

0

50

100

150

200

250

300

Förb
rän

ning,vå
t

Förb
rän

ning,to
rr

Rondec
o, la

stb
il

Rondec
o, p

råm

Kompost,
Värm

dö

Sprid
ning

Dep
oni

kg O2-ekv.

Deponering 

Förbränning

Reaktorkompostering

Strängkompostering 

Transporter

912,5 



 25

 
Figur 9. Eutrofiering från det totala systemet. 
 
I de båda förbränningsalternativen ligger skillnaden dem emellan i avfallssystemet. Det åtgår 
samma mängder av el och handelsgödsel i de båda förbränningsscenarierna. 
Rondecoscenarierna ger även här ett större bidrag jämfört med förbränning. Det är 
avfallssystemet som dominerar men det krävs även en del extern värme och el, även om 
mängden el är mindre vid Rondeco vid jämförelse med förbränning. Vid förbränning måste 
även handelsgödsel läggas till, då detta inte produceras vid avfallshanteringen. Även vid 
Rondecofallen är det avfallssystemet som skiljer de båda scenarierna åt. 
 
Strängkomposten har det allra största bidraget till eutrofiering. Avfallssystemet dominerar i 
detta scenarie. Vid strängkompostscenariet behöver det även kompenseras med värme då den 
värme som alstras vid komposteringsprocessen inte tas tillvara.  
 
Vid deponiscenariet krävs viss ersättning med extern värme, dock inte lika mycket som i 
övriga scenarier, då en del av den i deponin bildade deponigasen tas tillvara och används för 
uppvärmning. Vi behöver även kompensera med handelsgödsel då detta inte bildas vid 
deponiscenariet. 
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7.1.4. Försurning 
 
Miljöpåverkan definieras vid försurningskategorin som den mängd protoner som frigörs. 
Försurande gaser är SOx, HCl, NOx och NH3. Försurningen beräknas i det här fallet i det 
teoretiskt maximala och uttrycks som SO2-ekvivalenter. 
 

Figur 10. Bidrag till försurning från avfallssystemet 
 
Vid förbränning bildas vissa svavelföreningar vilka bidrar till försurning. Dock är bidraget 
relativt lågt. Det beror på att man vid förbränningsanläggningen har rening av rökgaser. Vid 
jämförelse mellan förbränning och reaktorkompost på Rondeco har reaktorkomposten ett 
större bidrag, då det vid komposten bildas ammoniak och kväveoxider. Dessa reduceras dock 
med hjälp av ett biofilter. Strängkomposten på Värmdö bidrar mycket mer än alla övriga 
scenarier. Detta beror på att man vid strängkompost inte har någon rening av kompostgaser.  
 
Direkt spridning på åkermark ger ett relativt litet bidrag, även här skall man hålla i minnet att 
modellen inte tar hänsyn till spridningen, hade denna varit med i modellen skulle spridning 
och markemissioner lett till ett ökat bidrag. Deponi bidrar i samma storleksordning som 
Rondecos reaktorkompost. Vid deponi bildas svavelföreningar som ger ett bidrag till 
försurning. 
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Figur 11. Bidrag till försurning från det totala systemet. 
 
Figur 11 beskriver det totala systemet. Förbränning kräver relativt mycket elektricitet. Denna 
elektricitet krävs vid hanteringen av avfallet. Det krävs även produktion av handelsgödsel, då 
detta inte produceras i själva avfallshanteringsprocessen. I de båda Rondeco-scenarierna är 
det avfallssystemet som dominerar. Det krävs mindre elektricitet vid behandling vid Rondeco 
jämfört med förbränning. Vid Rondeco krävs även en viss mängd extern värme då det i denna 
process ej produceras lika mycket värme som vid förbränningsanläggningen. Kompostering 
på Värmdö bidrar fortfarande mycket mer en de övriga, avfallssystemet dominerar. I detta 
scenarie behöver man lägga till extern värme, handelsgödsel och elektricitet, då dessa inte 
produceras vid avfallshanteringen.  
 
Direkt spridning är det alternativ som bidrar minst. Här behöver det kompletteras med extern 
värme och elektricitet, då detta inte produceras vid avfallshanteringen.  
 
I deponiscenariet dominerar avfallssystemet. I detta scenarie behöver man komplettera med 
en viss del extern värme, då den i deponin producerade metangasen inte ger samma mängd 
extern värme som förbränningsanläggningen. Det behövs även handelsgödsel och elektricitet.  
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7.1.5. Metaller i slam 
För att få sprida rötat reningsversslam på åkermark måste slammet klara de gränsvärden som 
Naturvårdsverket satt upp. Det finns två typer av gränsvärden som följer på varandra. För att 
få sprida slammet på åkermark krävs att det dels uppfyller de gränsvärden som är angivna i 
mg/kg (se tabell 5). Om slammet uppfyller dessa krav måste mängden som skall spridas 
begränsas så att gränsvärden enligt tabell 4 inte överskrids. (SNFS, 1994). 
 
Tabell 4. Tillförsel av metaller till åkermark [g/ha, år] vid en giva på 20 kg fosfor/ha, år, (SNFS,1994). 
 
Metall Gränsvärde år 2000[g/ha,år ] Värmdö rötade avloppsslam [g/ha,år] 
Pb 
Cd 
Hg 
Cu 
Cr 
Ni 
Zn 

25  
0,75  
1,50  
300  
40  
25  
60 

11,6 
0,6 
0,4 
235 
15 
5,9 
29,4 

 
 
Tabell 5. Metallhalter i organiska gödningsprodukter [mg/kg TS], (SNFS, 1994). 
 
Metall Gränsvärde år 2000[mg/kg TS] Värmdö rötade avloppsslam [mg/kg TS] 
Pb 
Cd 
Hg 
Cu 
Cr 
Ni 
Zn 

100 
2 
2,5 
600 
100 
50 
800 

20 
0,93 
0,68 
400 
26 
10 
500 

 
För Värmdö kommuns rötade reningsverksslam är gränsvärdena i tabell 5 uppfyllda och även 
gränsvärdena i tabell 4 är uppfyllda.  

7.1.6. Energiflöden 
Energi i olika form utvinns och används beroende på utformningen av avfallssystemet. Den 
energi som används i det totala systemet är dels den del som krävs för behandling av avfall 
men även den del som krävs för de funktionella enheterna. Energi som producerats av 
avfallssystemet blir till de funktionella enheterna värme och elektricitet. Denna energi 
härstammar från avfallets energiinnehåll. I scenariorna jämförs konsumtion av primär energi i 
det interna avfallssystemet och den energi som åtgår för de funktionella enheterna. 
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Figur 12. Energiomsättning i avfallssystemen. 
 
Värme är den stora energiproduktionen vid förbränning. När det gäller de båda 
förbränningsscenarierna ger förbränning av torkat slam ett större energibidrag jämfört med 
förbränning av ej torkat slam. Dock förbrukas det mer elektricitet i scenariet med torkat slam. 
Till skillnad från förbränningsscenarierna ger de båda Rondeco-scenarierna ingen 
nettoenergiproduktion. Detta beror på att vid reaktorkomposten tas inte avfallsvärmen tillvara. 
Vi får inte heller någon elproduktion.  
Skillnaden mellan de båda Rondeco-scenarierna beror på transporterna, där pråmen har en 
mindre oljeförbrukning jämfört med lastbilstransporten.  
 
Vid Värmdö strängkompost har vi en oljeförbrukning för dels transport och drift av maskin 
för vändning av komposten. Denna oljeförbrukning är dock mindre än för de båda 
Rondecofallen, vilket kan förklaras med transporten vilken är betydligt kortare för Värmdö 
strängkompost.  
 
Spridningen på åkermark har en oljeförbrukning som beror av transportavståndet. Deponi 
bidrar med en del värme, detta beror på den deponigas som tas tillvara. 
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Figur 13. Primära energibärare för det totala systemet. 
 
I figur 13 beskrivs den mängd energi som krävs för driften av avfallssystemet och produktion 
av de funktionella enheterna. Vid förbränning skapas en stor mängd värme. Detta är skälet till 
att staplarna för de både förbränningsalternativen är lägst, då det i de övriga scenarierna krävs 
energi för att skapa en lika stor värmemängd som alstras vid förbränningen. Dock krävs det 
energi för att producera det handelsgödsel som ej skapas vid förbränning. Det krävs även 
energi för att producera elektricitet. Även avfallssystemet, d.v.s. behandling och transport, 
kräver energi. 
 
Reaktorkompostering vid Rondeco och direkt spridning bidrar alla med produkter som 
ersätter handelsgödsel. Mängderna som ersätts varierar dock och är störst vid direkt spridning.  
Det är den mängd handelsgödsel som produceras vid spridningen som bestämmer den 
funktionella enheten. Det pellets som Rondeco producerar behöver en mindre mängd 
handelsgödsel som funktionell enhet för att scenarierna skall vara jämförbara. Detta beror på 
att denna pellets ersätter relativt stor del av handelsgödsel som produceras i fallet spridning. 
Strängkomposten på Värmdö kräver ytterligare lite mer än de båda Rondecofallen. Detta 
beror på att den produkt som fås inte ersätter handelsgödsel, utan endast skall ses som 
jordförbättringsmedel.  
 
Vid spridning på åkermark krävs ingen extra produktion av handelsgödsel. Dock krävs en viss 
mängd energi för produktionen av den icke producerade elektriciteten och för produktion av 
värme. Vid deponi produceras viss värme. I detta scenario krävs de funktionella enheterna 
extern värme, handelsgödsel och elektricitet. 
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Figur 14. Primära energibärare. 
 
Figur 14 beskriver förbrukning av primära energibärare. De primära energibärarna kol, 
kärnkraft och vattenkraft används för produktion av elektricitet. Olja används som drivmedel 
vid transport. Naturgas och biomassa används vid värmeproduktion. 
 
Vid förbränning av torkat slam behövs ingen biomassa. Biomassa krävs dock i de övriga 
scenarierna för komplementär produktion av fjärrvärme. Med samma resonemang behöver vi 
i fallet Rondeco biomassa, naturgas, olja och kol för produktion av funktionella enheter. För 
Värmdös strängkompost krävs biomassa, naturgas och olja. I spridningsscenariet behöver vi 
biomassa och olja för produktion av de funktionella enheterna. För deponi krävs biomassa, 
naturgas, olja och kol. 
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8. Diskussion 
 
När det gäller deponering kan man av resultaten från studien se att denna behandlingsmetod 
har stora negativa miljöeffekter, framför allt när det gäller växthuseffekten. Även om 
resultaten i denna studie inte är så tydliga när det gäller deponi, så har det i tidigare 
ORWARE-projekt konstaterats att detta är fallet , se t.ex. Sundqvist et al (2000). Detta 
resultat förvånar inte då vi bland annat sett att staten infört en deponiskatt för att försöka få 
kommunerna att deponera mindre mängder reningsverksslam. Målet är att kommunerna i 
stället skall hitta andra alternativ så att man helt kan sluta upp med deponering av 
reningsverksslam.  
 
I resultaten är staplarna för de båda Rondecofallen och direkt spridning underskattade. Detta 
beror på att i modellen finns inte spridning och markemissioner av varken Rondecos 
skogsnäringspellet eller slam på åker med. Från tidigare ORWARE projekt har man dock 
kunnat konstatera att framför allt övergödande emissioner vid spridning är ganska påtagliga. 
Utifrån detta resonemang kan man konstatera att om spridningen varit inkluderat inom 
systemgränsen hade övergödning för Rondeco och direkt spridning varit högre, dock är det 
osäkert hur hög. Troligtvis hade effekterna från direktspridning överstigit effekten från 
förbränningsscenarierna. 
 
Om de höga staplarna i diagrammen uppträder vid metoder där det lätt går att minska 
utsläppen genom t.ex. någon teknisk åtgärd av processerna är det inte lika kritiskt då det här 
finns möjligheten att åtgärda. Som exempel kan nämnas kompostering där emissionerna 
avsevärt minskar och därmed miljöpåverkan genom att vid komposteringsprocessen använda 
sig av ett biofilter och på så sätt rena kompostgasen. Ett biofilter reducerar främst emissioner 
av ammoniak och kväveoxider. Vid t.ex. spridning har vi idag inte någon teknik för att 
minska läckage av oönskade ämnen vilket gör att den miljöpåverkan vi får vid spridning är 
svårare att åtgärda och därmed mer kritisk. 
 
ORWARE-modellen som använts i denna studie tar inte hänsyn till de hygieniska effekterna 
och inte heller de ekotoxiska effekterna. När det gäller dessa effekter kan man konstatera att 
biologiska metoder inte är lika effektiva som termiska för att destruera farliga ämnen. 
Nackdelen med förbränning är att den försvårar återvinningen av viktiga näringsämnen, 
såsom fosfor och kväve.  
 
Man talar idag om hållbar utveckling. För att nå en hållbar utveckling måste vi sträva efter att 
återföra material till kretsloppet i så stor grad som möjligt, så att de resurser som tas ut 
återlämnas i samma utsträckning. Med tanke på detta är det viktigt att återföra den ändliga 
fosforn till marken så att kretsloppet sluts. För att vi skall få en hållbar utveckling bör inte 
heller skadliga ämnen släppas ut okontrollerat så att det på något sätt kan skada människor 
eller natur. Detta gör situationen komplex och det blir svårt att i dagsläget hitta en lämplig 
metod för behandling av avloppsslam.  
 
Då fosfor ses som en ändlig resurs är det tveksamt om man skall acceptera förbränning av 
slam utan att ta tillvara på fosforn och återföra den till kretsloppet. Idag finns det metoder för 
detta. Metoden kallas Kreproprocessen. Denna metod är dock mycket dyr och energi-
krävande. 
 
De regler som finns för lagring av slam säger att om slammet ej är rötat krävs det en 
lagringstid på c:a: 6 månader för att slammet skall klassas som hygieniserat. Om slammet är 



 33

rötat behöver det ingen mellanlagringstid utan kan köras ut direkt till åkermark förutsatt att 
det uppfyller kraven enligt lokal slamrevision (Lannert, 1999). Värmdös slam klassas i 
nuläget som rötat, dock är det tveksamt om den del (c:a. hälften) som kommer från Tjustvik 
skall ses  som rötad och därmed hygieniserad. Här får man nog tänka sig en viss lagringstid 
för att garantera hygienisering av materialet. 
 
När det gäller metallinnehållet i Värmdös slam ligger det under de  två gränsvärden som 
Naturvårdsverket satt upp. Det betyder att om slamstoppet hävs är det möjligt att sprida 
Värmdös rötade reningsverksslam på åkermark, med idag gällande regler. 
 

Det är viktigt att man vid torkning av slam före förbränning inte förlorar mer än vad man 
tjänar in på transporten energimässigt. Av diagrammen kan vi se att vid torkning av slammet 
före förbränning så får vi en större nettoenergiproduktion jämfört med förbränning av det icke 
torkade slammet.  

 
I modellen är inte själva spridningen och markemissioner av slam eller pellets med. Dock 
antas att pellets måste transporteras i alla fall lika lång väg till skog som avståndet är för att 
köra ut reningsverksslammet till åkermark. För att få avsättning för den kompost som 
producerats på Värmdö behöver man även här transportera det i alla fall minst lika långt som 
avståndet är för att köra ut reningsverksslam till åkermark.  
 
Energiförsörjningen, bestående av: el 73 %, olja, gas 25 %, ved 2 %, var under år 1998 i 
Värmdö kommun 2469600 GJ (Värmdö kommun, 2000). Den energi som genom förbränning 
kan fås ur den totala producerade mängden slam på Värmdö per år är c:a 43 GJ, vilket gör att 
slammet ej skall ses som en stor energiresurs. Förbränning av slam skall ses som ett sätt att 
oskadligöra farliga ämnen och inte som ett sätt att producera energi. 
 
Om det nu skulle konstateras att slammet som vi har idag inte är tillräckligt rent för att kunna 
spridas kan man fundera på vad som händer om man bestämmer sig för att förbränna 
slammet, även om detta skulle ske i en övergångsperiod. Troligtvis kommer då utvecklingen 
gå åt det hållet att det tas fram billigare och bättre alternativ till tillvaratagandet av fosforn i 
slammet. Detta kommer med all sannolikhet göra att allt arbete med att försöka få slammet 
rent kommer stagnera. Som jag ser det kan det vara dumt att låsa upp sig på förbränning som 
enda alternativ då man kanske annars hade kunnat få slammet renare och därmed möjliggöra 
spridning, vilket är en metod som är betydligt billigare och enklare, även om miljöeffekterna 
från spridning och förbränning inte skiljer sig så avsevärt mycket åt med tanke på 
växthuseffekten, eutrofieringen och försurningen.  
 
På Värmdö har man inlett diskussioner med Stockholm Vatten om en eventuell 
sammanslagning. Detta skulle innebära att Värmdös relativt rena slam skulle blandas med 
Stockholm Vattens mindre rena slam. Detta har ingen betydelse om slammet skall förbrännas, 
men om man väljer att försöka sprida det på åkermark igen, så är en sammanslagning av de 
olika kommunernas slam inte en bra ide´, då det hindrar att Värmdös slam sprids på åkermark. 
 
Med dagens hantering av avloppsvatten är det svårt att garantera att inte för höga halter av 
oönskade ämnen tillförs slammet. Man kan fråga sig var gränsen går för hur kostsam en 
reningsmetod får bli. Någon gång når man gränsen för detta och skall kanske se på varför vi 
har den kvaliteten som vi har på slammet och istället lägga resurser på utformning av 
reningssystem och inte som idag blanda alla olika sorters avfallsströmmar. Det kan i längden 
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löna sig att hålla isär de strömmar som är renare, för att möjliggöra spridning av 
reningsverksslam på åkermark. Det borde vara bättre att försöka ändra tidigare i orsakskedjan 
än att försöka skilja giftiga ämnen från nyttiga i ett sista reningssteg, viket blir fallet vid 
förbränning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Beräkning för hur mycket P/N som odlingsarealen på Värmdö 
kan ta upp. 
 
Maximal mängd totalfosfor och ammoniumkväve som vid tillämpning av §5 årligen får 
tillföras åkermark via avloppsslam. 
 
Totalfosfor(kg/ha) = 35 
Amoniumkväve(kg/ha) = 150 (SNFS 1994:2, MS:72) 
 
Totala åkerarealen på Värmdö är 300 ha (1999, Grönvall) 
Total mängd producerat/år från reningsverk är 2700 ton slam med TS 20% (Lidbjörk, 1999). 
Slammet har en amoniumkvävehalt av: 0,68 % TS 
Och en Ptot halt av:3,9 % TS (ref. Bilaga 5.) 
 
Tot producerat NH3/år = 2700 ton *1000kg/ton*0,2*0,0068 = 3672 kg/år 
Tillgänglig mängd att sprida NH3/år på mark inom Värmdö = 300 ha*150  kg /ha = 45000 kg. 
--> detta ger att marken räcker till för den producerade mängden inom kommunen. 
 
Tot producerat Ptot = 2700 ton*1000kg/ton*0,20*3,9 = 21060 kg/år 
Tillgänglig mängd att sprida Ptot/år på mark inom Värmdö = 300 ha*35kg/ha =10500 
-->detta ger att marken inom Värmdö inte räcker. 
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Bilaga 2. Processchema för torken vid Himmerfjärdsverket  

 
 
 
 
  Centrifugdrift 30 kW 
 
              27 % TS 
 
 
Slam 3 % TS 
          Transport 16 kW         elenergi 90 kW                                                        
  
 
      Pumpenergi 7,5 kW 

   
                     Torkat slam   

80-  90 %TS                        
      
 
    6,5 kWh/Nm3 
 
 
     
 
 
Driftfall 
 
Inmatad mängd (27 % TS) 1,4 m3 /h 
Gasförbrukning 140 Nm3 /h = 910 kW 
Specifik förbrukning 0,66 kWh/m3 
Återvunnen energi 0,45 MWh/h vilket motsvarar c:a 50 % 
 
(Österman,1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tork 

 Gas 
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Bilaga 3. Mängd grönavfall som krävs vid kompostering av slam i 
strängkompost på Värmdö för att hålla optimal C/N kvot. 
 
C/N-kvot hos slammet: 6,618  Ref. (bilaga 5) 
C/N-kvot hos parkavfall:66,143   Ref. (SAEFL, 1998) 
Optimala C/N-kvoten för komposten: 25  Ref. (Sonesson, 1996) 
Mängd slam per år: 2700 ton  Ref. (Lidbjörk, 1999) 
 
Beräkningar: 
 
x = mängd slam per år 
y = total mängd att kompostera per år. 
z = mängd parkavfall per år. 
 
y.= x + z 
x = 2700 
y*25 = 2700*6,618 + z*66,143 
 

 y = 3906 ton och z = 1206 to 
 
Det krävs 1206 ton parkavfall för kompostering av 2700 ton slam, vilket motsvarar den 
mängd som produceras per år på Värmdö. 
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Bilaga 4. ORWARE-vektorn 
 
Material/ämne som ingår i vektorn. 
1.    C-tot 
2.    C-lignin 
3.    C-kolhydrat 
4.    C-fett 
5.    C-protein 
6.    BOD 
7.    VS 
8.    TS 
1. CO2-f 
2. CO2-b 
11.  CH4 
12.  VOC 
13.  CHX 
14.  AOX 
15.  PAH 
16.  CO 
17.  Fenoler 
18.  PCB 
19.  Dioxin 
20.  O 
21.  H 
22.  H2O 
23.  N-tot 
24.  NH3/NH4-N 
25.  N-Nox 
26.  N-NO3 
27.  N-N2O 
28.  S-tot 
29.  S-SOx 
30.  P-tot 
31.  Cl 
32.  K 
33.  Ca 
34.  Pb 
35.  Cd 
36.  Hg 
37.  Cu 
38.  Cr 
39.  Ni 
40.  Zn 
41.  Cellulosa 
42.  Particklar 
43.  COD 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.  Metall 
51.  lättmetall 
52  rostfritt stål 
53  ofärgat glas 
54  färgat glas 
55  inertmtrl, ej askor 
56  askor 
57  förpackningar 
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58  dagstidningar 
59  veckotidningar 
60  kontorspapper 
61  blandat papper 
62  PE-plast 
63  PP-plast 
64  PS-plast 
65  PVC-plast 
66  PET 
67  blandat plast 
68  gummi 
69  textil 
70  trä 
71  elektronik 
72  brännbart 
73  ej brännbart 
74   
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Bilaga 5. Slamsammansättning på Värmdö, efter centrifug. 
 

 
TS-halt 
C totalt 
C-lignin 
C-cellulosa 
C-fett 
C-protein 
VS 
VOC 
CHX 
PAH/summa 
Fenoler/4-nonylfenol 
PCB/summa 
Dioxin 
O 
H 
Ntot 
NH3/ NH4-N  
S tot 
P tot 
Cl 
K 
Ca 
Pb 
Cd 
Hg 
Cu 
Cr 
Ni 
Zn 

23,9 % 
0,29 kg/kg TS 
9,8 mg/kg TS 
50 mg/kg TS 
0,11 kg/kg TS 
0,066 kg/kg TS 
0,50 
0 
0 
0,43 mg/kg TS 
6,8 mg/kg TS 
0,076 mg/kg TS 
0 
0 
0 
4,3 %TS 
0,68 %TS 
8700 mg/kg TS  
3,9 %TS 
0 
2300 mg/kg TS  
18000 mg/kg TS  
20 mg/kg TS 
0,93 mg/kg TS 
0,68 mg/kg TS 
400 mg/kg TS 
26 mg/kg TS 
10 mg/kg TS 
500 mg/kg TS 

 
Lidbjörk, (1999) 
 


